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TERÜLETSPECIFIKUS MELLÉKLET 

TERÜLET: BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE 

FELHÍVÁS SZÁMA: TOP_PLUSZ-1.2.1-21 

A rendelkezésre álló forrás 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 

 millió Ft 

Teljes rendelkezésre álló keretösszeg, összes elszámolható költség alapon 23 205 

1. szakaszban rendelkezésre álló keretösszeg 16 240 

2. szakaszban rendelkezésre álló keretösszeg 6 965 

A területi szereplő által a fejlesztési célterület(ek)
1
 számára elkülönített forrás:  

 

a) Miskolc fejlesztési agglomeráció számára elkülönített indikatív 
keretösszeg 

4 584 

1. szakasz számára elkülönített indikatív keretösszeg 3 208 

2. szakasz számára elkülönített indikatív keretösszeg 1 376 

b) Tokaj kiemelt térség számára elkülönített indikatív keretösszeg 2 484 

1. szakasz számára elkülönített indikatív keretösszeg 1 738 

2. szakasz számára elkülönített indikatív keretösszeg 746 

c) Észak-borsodi ipari tengely számára elkülönített indikatív 

keretösszeg 
6 537 

1. szakasz számára elkülönített indikatív keretösszeg 4 575 

2. szakasz számára elkülönített indikatív keretösszeg 1 962 

d) Dél-borsodi térség számára elkülönített indikatív keretösszeg 4 180 

1. szakasz számára elkülönített indikatív keretösszeg 2 962 

2. szakasz számára elkülönített indikatív keretösszeg 1 254 

e) Abaúj-Cserehát térsége számára elkülönített indikatív 

keretösszeg 
3 841 

                                                      
1
 A fejlesztési célterületek vizsgálata során jelen Felhívás keretében megvalósuló projekt megvalósítási helyszínét szükséges 

figyelembe venni. 
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1. szakasz számára elkülönített indikatív keretösszeg 2 688 

2. szakasz számára elkülönített indikatív keretösszeg 1 153 

f) Délkelet-zempléni térség számára elkülönített indikatív 

keretösszeg 
1 579 

1. szakasz számára elkülönített indikatív keretösszeg 1 105 

2. szakasz számára elkülönített indikatív keretösszeg 474 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 30-90 db. 

A rendelkezésre álló keretösszegből: 

I. 7 500 millió Ft kékinfrastruktúra fejlesztésre (felhívás 2.1.1 pont A) főtevékenység) 

II. 4 150 millió Ft zöldinfrastruktúra fejlesztésre (felhívás 2.1.1 pont B) főtevékenység) 

III. 5 555 millió Ft közösségi kulturális, sportolási infrastruktúra IKT és okos települési fejlesztések 

(felhívás 2.1.1 pont C) főtevékenység) 

IV. 6 000 millió Ft fenntartható közlekedésfejlesztésre (felhívás 2.1.1 pont D) főtevékenység) 

V. 0 millió Ft Hulladékkezelés, kármentesítés (felhívás 2.1.1 pont E) főtevékenység) 

tervezett a megyei indikátorcélok elérése érdekében. 

1.3. Mikor lehet benyújtani a támogatási kérelmet? 

A támogatási kérelmet az elektronikus kitöltő program segítségével az alábbi benyújtási szakaszokban 
nyújthatja be:  

1. benyújtási szakaszban: 2021. december 1. 0 óra 00 perctől 2022. január 14. 23 óra 59 percig 
Jelen benyújtási szakaszban kizárólag az A) Települési kék infrastruktúra fejlesztése, B) Belterületi 
zöld infrastruktúra fejlesztése, C) Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos 
települési fejlesztések, valamint D) Fenntartható közlekedésfejlesztés főtevékenységekre 
nyújthatók be egyedi projektek (komplex projektek benyújtása nem lehetséges jelen benyújtási 
szakaszban). 

2. benyújtási szakaszban: 2022 március 21. 0 óra 00 perctől 2022. április 28. 23 óra 59 percig 
Jelen benyújtási szakaszban kizárólag az A) Települési kék infrastruktúra fejlesztése, B) Belterületi 
zöld infrastruktúra fejlesztése, C) Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos 
települési fejlesztések, valamint D) Fenntartható közlekedésfejlesztés főtevékenységekre 
nyújthatók be egyedi projektek (komplex projektek benyújtása nem lehetséges jelen benyújtási 
szakaszban). 

3.2. Mennyi a projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége? 

A projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége
2
 az első benyújtási szakaszban legfeljebb: 

 millió Ft 

A területi szereplő által a fejlesztési célterület(ek) számára 
elkülönített forrásból: 

 

 
a) Miskolc fejlesztési agglomeráció számára 

elkülönített indikatív keretösszeg 
250 

                                                      
2
 A „projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége” fogalom megegyezik a 2014-2020-as programozási időszakban használt 

„projekt maximálisan elszámolható költsége” fogalommal, tehát az itt megjelenő összeg tartalmazza a társfinanszírozást is.  
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b) Tokaj kiemelt térség számára elkülönített indikatív 

keretösszeg 
250 

c) Észak-borsodi ipari tengely számára elkülönített 

indikatív keretösszeg 
400 

d) Dél-borsodi térség számára elkülönített indikatív 

keretösszeg 
400 

e) Abaúj-Cserehát térsége számára elkülönített 

indikatív keretösszeg 
400 

f) Délkelet-zempléni térség számára elkülönített 

indikatív keretösszeg 
250 

 

A projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége
3
 a második benyújtási szakaszban legfeljebb: 

 millió Ft 

A területi szereplő által a fejlesztési célterület(ek) számára 
elkülönített forrásból: 

 

 

a) Miskolc fejlesztési agglomeráció számára 

elkülönített indikatív keretösszeg 
250 

b) Tokaj kiemelt térség számára elkülönített indikatív 

keretösszeg 
250 

c) Észak-borsodi ipari tengely számára elkülönített 

indikatív keretösszeg 
400 

d) Dél-borsodi térség számára elkülönített indikatív 

keretösszeg 
400 

e) Abaúj-Cserehát térsége számára elkülönített 

indikatív keretösszeg 
400 

f) Délkelet-zempléni térség számára elkülönített 

indikatív keretösszeg 
250 

 

 

3.3. Mennyi támogatást lehet igényelni? 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege az első benyújtási szakaszban: 

 
minimum  

millió Ft 

maximum  

 millió Ft 

A területi szereplő által a fejlesztési célterület(ek) számára 
elkülönített forrásból: 

  

                                                      
3
 A „projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége” fogalom megegyezik a 2014-2020-as programozási időszakban használt 

„projekt maximálisan elszámolható költsége” fogalommal, tehát az itt megjelenő összeg tartalmazza a társfinanszírozást is.  
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a) Miskolc fejlesztési agglomeráció számára 

elkülönített indikatív keretösszeg 
10 250 

b) Tokaj kiemelt térség számára elkülönített indikatív 

keretösszeg 
10 250 

c) Észak-borsodi ipari tengely számára elkülönített 

indikatív keretösszeg 
10 400 

d) Dél-borsodi térség számára elkülönített indikatív 

keretösszeg 
10 400 

e) Abaúj-Cserehát térsége számára elkülönített 

indikatív keretösszeg 
10 400 

f) Délkelet-zempléni térség számára elkülönített 

indikatív keretösszeg 
10 250 

 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege a második benyújtási szakaszban: 

 
minimum  

millió Ft 

maximum  

 millió Ft 

A területi szereplő által a fejlesztési célterület(ek) számára 
elkülönített forrásból: 

  

 

a) Miskolc fejlesztési agglomeráció számára 

elkülönített indikatív keretösszeg 
10 250 

b) Tokaj kiemelt térség számára elkülönített indikatív 

keretösszeg 
10 250 

c) Észak-borsodi ipari tengely számára elkülönített 

indikatív keretösszeg 
10 400 

d) Dél-borsodi térség számára elkülönített indikatív 

keretösszeg 
10 400 

e) Abaúj-Cserehát térsége számára elkülönített 

indikatív keretösszeg 
10 400 

f) Délkelet-zempléni térség számára elkülönített 

indikatív keretösszeg 
10 250 

 

Egy településről egy főtevékenységre egy támogatási kérelem kerülhet benyújtásra. Továbbá egy 
település a TOP_Plusz-1.2.1 konstrukcióban összesen maximum 900 millió Ft támogatási igényre (a 
benyújtott projektek összesített támogatási igénye) nyújthat be pályázatot. 
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8.2. Melyek a kiválasztási kritériumok? 

A Miskolc fejlesztési agglomeráció, a Tokaj kiemelt térség, az Észak-borsodi ipari tengely, a Dél-
borsodi térség, az Abaúj-Cserehát térsége és a Délkelet-zempléni térség terület-specifikus 
értékelési szempontjai: 

 
Értékelési 
szempont 

Adható 
pontszám 

Magyarázat 

1.  
Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és hozzájárulás az ITP-ben foglalt 

indikátorvállalásokhoz 

1.1.  

A tervezett 
fejlesztés illeszkedik 
a Borsod-Abaúj-
Zemplén megyei 
területfejlesztési 
program stratégiai 
és horizontális 
céljaihoz 

0/3/6/9/12/15 

A tervezett fejlesztés illeszkedik a Borsod-Abaúj-
Zemplén megyei területfejlesztési program stratégiai és 
horizontális céljaihoz.  
 
0 pont, ha nem illeszkedik egy stratégiai célhoz sem 
vagy legfeljebb 1 stratégiai célhoz illeszkedik és 
bemutatásra került 
3 pont, ha 2 stratégiai célhoz illeszkedik és bemutatásra 
került 
6 pont, ha 3 stratégiai célhoz illeszkedik és bemutatásra 
került 
 
Továbbá: 
+ 3 pont, ha 1 horizontális célhoz illeszkedik és 
bemutatásra került 
+ 6 pont, ha 2 horizontális célhoz illeszkedik és 
bemutatásra került 
+ 9 pont, ha 3 vagy több horizontális célhoz illeszkedik és 
bemutatásra került 
Az illeszkedést a PET-ben szükséges bemutatni. 
(A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei területfejlesztési 
program 
elérhetősége:http://www.baz.hu/news_file/2206_0.pdf) 

1.2.  

Az 
éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodás 
érdekében újonnan 
épített vagy 
korszerűsített zöld 
infrastruktúra (m2) 

0/6/12 

Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében 
újonnan épített vagy korszerűsített zöld infrastruktúra 
(m2) 2.1.1. B) tevékenység esetében releváns szempont 
0-2000 m2, vagy nem került bemutatásra - 0 pont 
2001-5000 m2 - 6 pont 
5000 m2 felett - 12 pont 
 
A PET-ben szükséges az érintett terület(ek) helyének és 
nagyságának bemutatása. 

1.3.  

A tervezett 
fejlesztés 
hozzájárulása a 
Megyei ITP-ben 
vállalt indikátorhoz 

0/1/2/4/6 

A tervezett fejlesztés milyen mértékben járul hozzá a 
Megyei ITP-ben vállalt indikátorhoz (Támogatott célzott 
kerékpáros infrastruktúra - km). 2.1.1. D) tevékenység 
esetében releváns szempont  
1,000 km alatt - 0 pont 
1,000 km-1,999 km - 1 pont 
2,000 km - 2,999 km - 2 pont 
3,000 km - 3,999 km - 4 pont 
4,000 km vagy felette - 6 pont 
 
A szempontnak való megfelelést a PET-ben szükséges 
bemutatni. 
Három tizedesre történő kerekítéssel szükséges a 
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Értékelési 
szempont 

Adható 
pontszám 

Magyarázat 

számítás. 

2.  Hozzájárulás a belső területi kiegyenlítődéshez 

2.1.  

A fejlesztés a 
megye 
kedvezményezett 
besorolású 
járásában valósul 
meg 

0/3/5/7 

A fejlesztés a megye kedvezményezett besorolású 
járásában valósul meg (290/2014.(XI.26.) Korm rendelet 
szerint). 
 
A projekt adatlapon szükséges rögzíteni a 
megvalósítással érintett települést és annak jogszabály 
szerinti besorolását a PET-ben szükséges bemutatni. 
A feltétel teljesülésének vizsgálata a 290/2014. (XI. 26.) 
Korm. rendelet 3. sz. melléklete alapján történik: 
http://njt.hu 
 
Amennyiben a projekt megvalósításával érintett 
település(ek) egyik jogszabály szerinti kategóriába sem 
sorolható(ak) - 0 pont 
Amennyiben a projekt megvalósításával érintett település 
kedvezményezett  járásba tartozik - 3 pont 
Amennyiben a projekt megvalósításával érintett település 
fejlesztendő járásba tartozik - 5 pont 
Amennyiben a projekt megvalósításával érintett település 
komplex programmal fejlesztendő járásba tartozik - 7 
pont 

2.2.  

A fejlesztés a 
1057/2021.(II.19.) 
korm határozatban 
nevesített 
településen valósul 
meg. 

0/4 

A fejlesztés a 1057/2021.(II.19.) Korm határozatban 
nevesített településen valósul meg. 
NEM - 0 pont 
IGEN- 4 pont 
A projekt adatlapon szükséges rögzíteni a 
megvalósítással érintett települést és annak jogszabály 
szerinti besorolását a PET-ben szükséges bemutatni. 

2.3.  

A fejlesztés a 
105/2015.(IV.23.) 
korm rendeletben 
nevesített 
társadalmi-
gazdasági és 
infrastrukturális 
szempontból 
kedvezményezett 
vagy jelentős 
munkanélküliséggel 
sújtott településen 
valósul meg. 

0/3 

A fejlesztés a 105/2015.(IV.23.) Korm rendeletben 
nevesített társadalmi-gazdasági és infrastrukturális 
szempontból kedvezményezett vagy jelentős 
munkanélküliséggel sújtott településen valósul meg. 
 
A projekt adatlapon szükséges rögzíteni a 
megvalósítással érintett települést és annak jogszabály 
szerinti besorolását a PET-ben szükséges bemutatni. 
A feltétel teljesülésének vizsgálata a 105/2015. (IV. 23.) 
Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapján történik: 
http://njt.hu 
 
NEM - 0 pont 
IGEN- 3 pont 

2.4.  

Vízvédelmi 
intézkedések 
előnyeiből 
közvetlenül 
részesülő lakosság 

0-10 

Vízvédelmi intézkedések előnyeiből közvetlenül 
részesülő lakosság - 2.1.1. A) tevékenység esetében 
releváns szempont 
10 fő alatt - 0 pont 
10-100 fő - 2 pont 
101-200 fő - 4 pont 
201-300 fő - 6 pont 
300 fő felett 10 pont 
 
A szempontnak való megfelelést a PET-ben szükséges 
bemutatni. 
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Értékelési 
szempont 

Adható 
pontszám 

Magyarázat 

2.5.  

A védendő területen 
az elmúlt 10 évben 
történt, igazolt, 
káresemények, vagy 
elrendelt 
vízkárelhárítási 
fokozatok 
gyakorisága. 

0-10 

A védendő területen az elmúlt 10 évben (2010.01.01 
naptól) történt, igazolt, káresemények, vagy elrendelt 
vízkárelhárítási fokozatok gyakorisága. - 2.1.1. A) 
tevékenység esetében releváns szempont 
Min. 4 káresemény - 10 pont 
Min. 3 káresemény - 8 pont 
Min. 2 káresemény - 6 pont 
Min. 1 káresemény - 4 pont 
Nincs káresemény – 0 pont 
A szempontnak való megfelelést a PET-ben szükséges 
bemutatni. 

2.6.  

A fejlesztés 
összhangja a 
térségben 
megvalósuló egyéb 
vízvédelmi 
fejlesztésekkel.  

0/6 

A fejlesztés összhangja a térségben megvalósuló egyéb 
vízvédelmi fejlesztésekkel.  
A beruházás közvetlenül kapcsolódik a település egyéb 
megvalósult vagy tervezett vízvédelmi tárgyú 
fejlesztéséhez. - 2.1.1. A) tevékenység esetében 
releváns szempont 
NEM kapcsolódik - 0 pont 
A beruházás közvetlenül kapcsolódik a település egyéb 
megvalósult vagy tervezett vízvédelmi tárgyú 
fejlesztéséhez - 6 pont 
A PET-ben szükséges az illeszkedés szöveges és 
térképi bemutatása. 

2.7.  
A fejlesztés műszaki 
indokoltsága 

0/6 

A fejlesztés műszaki indokoltsága 
Kizárólag meglévő vízelvezetők korszerűsítése, 
felújítására kerül sor vagy nem került bemutatásra a 
hiányzó elem szükségessége - 2.1.1. A) tevékenység 
esetében releváns szempont- 0 pont 
Hiányzó vízvédelmi elem építése (pl: keresztmetszeti 
hiányosságok megszüntetése, befogadó kialakítása stb) 
- 6 pont 
 
A PET-ben szükséges a hiányzó elem 
szükségességének részletes alátámasztása. 

2.8.  

Funkcióvesztett, 
leromlott, vagy 
felhagyott épületet 
vagy területet 
hasznosít  

0/6 

Funkcióvesztett, leromlott, vagy felhagyott épületet vagy 
területet hasznosít és tölt meg támogatható funkcióval. - 
2.1.1. C) tevékenység esetében releváns szempont 
Nem vagy nem került bemutatásra - 0 pont 
Igen - 6 pont 
 
A PET-ben szükséges bemutatni. 
 
A PET-ben szükséges az érintett épületek bemutatása. 

2.9.  

A tervezett 
fejlesztés adott 
településen hiányzó 
közösségi, vagy 
kulturális funkció 
kialakítására irányul 

0/6 

A tervezett fejlesztés adott településen hiányzó 
közösségi, vagy kulturális funkció kialakítására irányul. - 
2.1.1. C) tevékenység esetében releváns szempont 
Nem - 0 pont 
Igen - 6 pont 
 
A szempontnak való megfelelést a PET-ben szükséges 
bemutatni. 

2.10.  

A tervezett 
fejlesztés hozzájárul 
az önkormányzati 
tulajdonban lévő 
építmény(ek) 

0/6 

A tervezett fejlesztés a felhívás 2.1.1 C) II. b) szerinti 
tevékenységet tartalmaz. - 2.1.1. C) tevékenység 
esetében releváns szempont   
Nem - 0 pont 
Igen - 6 pont 
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Értékelési 
szempont 

Adható 
pontszám 

Magyarázat 

közösségi céllal 
történő 
korszerűsítéséhez, 
átalakításához, 
bővítéséhez, 
indokolt esetben új 
építéséhez 

 
A szempontnak való megfelelést a PET-ben szükséges 
bemutatni. 

2.11.  
Érintett települések 
száma 

0/4 

Azon települések száma, ahol a projekt fizikailag 
megvalósul. A nyomvonallal közvetlenül érintett 
települések közigazgatási területe vehető figyelembe. - 
2.1.1. D) tevékenység esetében releváns szempont 
Amennyiben a fejlesztés kizárólag 1 település 
közigazgatási területét érinti 0 pont. 
A fejlesztés legalább 2 település közigazgatási területét 
érinti - 2 pont 
A fejlesztés legalább 3 település közigazgatási területét 
érinti - 4 pont 
 
A szempontnak való megfelelést a PET-ben szükséges 
bemutatni. 

2.12.  

A tervezett 
fejlesztés tartalmaz 
a felhívás keretében 
támogatható 
közlekedésbiztonsá
gi tevékenységet 
elemet. 

0/6 

A tervezett fejlesztés tartalmaz a felhívás keretében 
támogatható közlekedésbiztonsági tevékenységet. - 
2.1.1. D) tevékenység esetében releváns szempont 
6 pont - amennyiben a projekt tartalmaz a felhívás 
keretében támogatható közlekedésbiztonsági 
tevékenységet. 
0 pont - amennyiben a projekt nem tartalmaz a felhívás 
keretében támogatható közlekedésbiztonsági 
tevékenységet. 
 
A szempontnak való megfelelést a PET-ben szükséges 
bemutatni. 

2.13.  

Kerékpárosbarát 
fejlesztés esetén 
elősegíti a már 
meglévő 
kerékpárforgalmi 
létesítmények 
hálózatosodását.  

0/3 

Kerékpárosbarát fejlesztés esetén elősegíti a már 
meglévő kerékpárforgalmi létesítmények 
hálózatosodását. - 2.1.1. D) tevékenység esetében 
releváns szempont 
IGEN - 3 pont (Meglévő vagy kivitelezés alatt álló 
kerékpárúthoz közvetlenül kapcsolódik, csatlakozik) 
NEM - 0 pont 
 
A szempontnak való megfelelést a PET-ben szükséges 
bemutatni. Térképes bemutatás is szükséges. 

2.14.  

A beruházás 
területén és annak 
nyomvonalától 
számítva 100 
méteren belül elért 
közszolgáltatások 
száma. 

0-4 

A beruházás területén és annak nyomvonalától számítva 
100 méteren belül elért közszolgáltatások száma. 
Közszolgáltatásonként 1 pont, legfeljebb 5 pont adható. - 
2.1.1. D) tevékenység esetében releváns szempont 
0 pont: amennyiben a beruházás területén és annak 
nyomvonalától számítva 100 méteren belül nem található 
közszolgáltatás, vagy nem kerül bemutatásra a 
támogatási kérelemben. 
1 db esetében: 1 pont 
2 db esetében: 2 pont 
3 db esetében: 3 pont 
4 db esetében: 4 pont 
5 db esetében: 5 pont 
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Értékelési 
szempont 

Adható 
pontszám 

Magyarázat 

A szempontnak való megfelelést a PET-ben szükséges 
bemutatni. Térképes alátámasztás is szükséges. 
(Közszolgáltatás: önkormányzati közfeladatok, 
rendvédelem, mentőszolgáltat, tűzoltóság, oktatás, 
egészségügy, szociális ellátások stb.) 
 

2.15.  

A projekt tartalmaz 
gazdasági funkció 
megközelítését, 
munkába járást 
szolgáló 
fejlesztéseket  

0-5 

 
A projekt tartalmaz gazdasági funkció megközelítését, 
munkába járást szolgáló fejlesztéseket (ipari park, ipari 
terület, foglalkoztató központok megközelítése). - 2.1.1. 
D) tevékenység esetében releváns szempont 
Az érintett gazdasági üzemek, vállalkozások száma:  
Nem érint vagy legfeljebb 2 db: 0 pont 
3-4 db: 2 pont 
5 db vagy felette - 4 pont  
Érintett gazdasági üzem, vállalkozás: a fejlesztéssel 
összefüggő területen, és annak közvetlen 
szomszédságában (300 méteren belüli) elhelyezkedő, a 
fejlesztés által könnyebben elérhető vállalkozás. 
 
A szempontnak való megfelelést a PET-ben szükséges 
bemutatni. 

3.  

Klíma semleges megoldásokat 

alkalmazó fejlesztések 

előnyben részesítése 

3.1.  

A tervezett 
fejlesztés 
zöldhulladék 
hasznosítására 
és/vagy szelektív 
hulladékgyűjtés 
elősegítésére 
irányuló 
projektelemet 
tartalmaz 

0/6 

A tervezett fejlesztés zöldhulladék hasznosítására 
és/vagy szelektív hulladékgyűjtés elősegítésére irányuló 
projektelemet tartalmaz. - 2.1.1. B) tevékenység 
esetében releváns szempont 
Nem - 0 pont 
Igen - 6 pont 
A szempontnak való megfelelést a PET-ben szükséges 
bemutatni. 

3.2.  

A projektben 
létrehozandó 
infrastruktúra 
tartalmaz megújuló 
energia 
hasznosítására 
irányuló elemet 

0/6 

A projektben létrehozandó infrastruktúra tartalmaz 
megújuló energia hasznosítására irányuló elemet (pl. 
közvilágítás korszerűsítése megújuló energia 
felhasználásával) - 2.1.1. B) és C) tevékenység esetében 
releváns szempont 
Nem - 0 pont 
Igen - 6 pont 
 
A szempontnak való megfelelést a PET-ben szükséges 
bemutatni. 

3.3.  

A létrehozandó 
infrastruktúra 
működtetése során 
részben vagy 
egészben, megújuló 
energia 
hasznosításával 
valósul meg 

0/4 

A létrehozandó infrastruktúra működtetése során 
részben vagy egészben, megújuló energia 
hasznosításával valósul meg (pl.: a kerékpárút 
közvilágítása megújuló energiaforrás használatával 
valósul meg). - 2.1.1. D) tevékenység esetében releváns 
szempont 
Igen - 4 pont 
Nem - 0 pont 
 
A szempontnak való megfelelést a PET-ben szükséges 
bemutatni. 
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4.  

A digitális átállást elősegítő 

projektek előnyben 

részesítése 

4.1.  

A projekt tartalmaz 
Digitalizációt 
elősegítő 
tevékenységet  

0/8 

A projekt tartalmaz Digitalizációt elősegítő tevékenységet 
(pl: okospad, IKT eszköz) - 2.1.1. B) és C) tevékenység 
esetében releváns szempont 
Nem - 0 pont 
Igen - 8 pont 
 
A szempontnak való megfelelést a PET-ben szükséges 
bemutatni. 

5.  Komplex beruházások előnyben részesítése 

5.1.  
Projekt 
komplexitása 

0/3 

 
A vállalt főtevékenységen belül több megvalósítható 
tevékenység vállalása: 
0 pont: egy önállóan támogatható tevékenység vállalása 
esetén 
3 pont: kettő vagy annál több önállóan támogatható 
tevékenység vállalása esetén 
 
A szempontnak való megfelelést a PET-ben szükséges 
bemutatni. 

 Összesen: 146  

 

 


