Pontozási tábla
Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban
A felhívás kódszáma:
VP-3-4.2.1-15
Tartalmi értékelési szempont
1. A projekthez kapcsolódó ökológiai gazdálkodás folytatása
és/vagy ökológiai termék feldolgozásának folytatása és/vagy
ökológiai minősítéssel való rendelkezés vagy legkésőbb az első
időközi kifizetési igénylés benyújtásáig történő átállásra
vonatkozó
kötelezettségvállalás.

2. A támogatást igénylő minőségrendszerben vesz részt.

3. A projekt kapcsolódik egy korábbi,
ÚMVP, VP vagy valamely operatív program keretében támogatott
fejlesztéshez.
4. A projekthez kapcsolódó termelői csoporti, vagy termelői
szervezeti, illetve kapcsolódó szakmai vagy szakmaközi
szervezeti tagság.

Adható
pontszám

3

Biokontroll Hungária Nonprofit
Kft, illetve Hungária Öko
Garancia Kft. igazolása, illetve
nyilatkozat a
kötelezettségvállalás
tekintetében.

3

Igazoló tanúsítvány

4

Támogatói okirat, ÚVMP
esetében nyilatkozat

3

TCS, TÉSZ,
szakmai/szakmaközi
szervezet igazolása a
tagságról

5. Energiahatékonyság javítására irányuló projekt esetén (B.1/1
pont szerint) 10%-ot meghaladó egységnyi energiahatékonyság
javulás.

Egységnyi (fajlagos)
energiahatékonyság javulás
teljesítésére vonatkozó
kalkuláció

30%-ot meghaladó egységnyi energiahatékonyság javulás

8

15,1 és 30% közötti egységnyi energiahatékonyság javulás

5

10,1% és 15% közötti egységnyi energiahatékonyság javulás

6. A projektnek részét képezi megújuló energiaforrást hasznosító
technológia fejlesztése vagy kiépítése.

Az értékelés alapja

2

7

Pályázat, beépítendő
berendezések műszaki
terve/leírása

5

Hulladék nyilvántartás

7. Környezeti szempontok érvényesítése.
Az értékelés során csak egy szempont vehető figyelembe.
A projekt keretében az ártalmatlanításr kerülő hulladék mértékének
fajlagos csökkentése legalább 20 %-kal a pályázat benyújtását
megelőző év és a projekt befejezését
követő teljes gazdasági év adatainak összehasonlítása alapján
számolva.

A projektnek részét képezi legalább 10%-os fajlagos vízmegtakarítást
és/vagy szennyvízcsökkentést, eredményező technológia kiépítése.

A projektnek részét képezi emisszió csökkentést eredményező új, a
levegőtisztasági követelményeknek megfelelő
tüzelőberendezés kiépítése, vagy meglévő tüzelőberendezések
utólagos emisszió-csökkentésére irányuló légszűrő technológiával
történő fejlesztése.

5

Pályázat, beépítendő
berendezések műszaki
terve/leírása

5

Pályázat, beépítendő
berendezések műszaki
terve/leírása

8. A projekttel érintett üzem vonatkozásában a támogatási
kérelem benyújtását megelőző naptári év konszolidált
átlaglétszámához képest a foglalkoztatottak számának bővítése.

Ügyfél nyilatkozata

Legalább 1 új munkahely létrehozása

3

2 vagy annál több új munkahely létrehozása

6

9. A projekt megvalósításának helye a kedvezményezett járások
besorolásáról szóló 290/2014 (XI. 26.) Korm. rendelet 2. számú
melléklete alapján. (Amennyiben a projekt komplex térségfejlesztési
nemzeti program által érintett területen valósul meg, úgy a komplex
programmal fejlesztendő járások, a fejlesztendő járások és a
kedvezményezett járások esetében nem adható többletpont, vagyis ez
esetben legfeljebb 6 pont adható.)
Komplex programmal fejlesztendő járások

5

Fejlesztendő járások

3

Kedvezményezett járások

1

A projekt komplex térségfejlesztési nemzeti program által érintett
területen valósul meg ("Balaton Kiemelt Térség Integrált Területi
Program”)

6

10. Üzleti terv minősége

55

Jegyzet:
A tartalmi értékelési szempontok alapján maximálisan 100 pont adható. Nem támogathatók azok a
kérelmek, amelyek esetében a fenti szempontrendszer alapján a kérelemre adott összpontszám nem éri el a
minimális 50 pontot, továbbá az üzleti terv minőségére adható maximum 55 ponton belül a 30 pontot.
Ökológiai gazdálkodásra való átállásra vonatkozó kötelezettségvállalás esetén a feltételnek való megfelelést
igazoló, a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft, illetve Hungária Öko Garancia Kft. által kiállított dokumentumot
legkésőbb az utolsó elszámoláshoz be kell nyújtani.
Konzorcium esetén akkor adható pont, amennyiben a konzorcium minden tagja megfelel az értékelési
szempontnak.

Elfogadott minőségrendszerek: A 1305/2013/EU rendelet 16. cikk (1) bek. a) pontja szerinti, valamint a
következő nemzeti minőségrendszerek: Kiváló Minőségű Sertéshús (KMS), Kiváló Magyar Élelmiszer (KMÉ),
Hagyományok – Ízek – Régiók (HÍR), Nemzeti Parki Termék (NPT).
Több elfogadható tagsági igazolás esetén is maximum 3 pont adható. Termelői csoport vagy termelői szervezet
igazolása esetén kizárólag a támogatási kérelem benyújtásakor elismert termelői csoportok vagy termelői
szervezetek igazolása fogadható el.
Energiahatákonysági számítást egy építész vagy mérnöki Kamaránál tagsági regisztrációs számmal rendelkező
energetikai tanúsító szakembernek kell igazolnia.

Az ártalmatlanítás definícióját a 2012. évi CLXXX törvényben foglaltak szerint kell értelmezni.

Termelési kapacitás-, illetve teljesítménycsökkentésből következő hulladékcsökkenés nem elfogadható.

A foglalkoztatotti létszámnövelést átlagos állományi létszámra kell vetíteni. A vizsgált év szerinti konszolidált
foglalkoztatotti átlaglétszámot a KKV törvényben foglalt egybeszámítási irányelveknek megfelelően, a pályázó
partner- és kapcsolódó vállalkozásainak létszámadataival összeszámítva kell kalkulálni. A vállalt feltétel
teljesítésének illetve a fenntartási időszak végéig történő tartásának vizsgálata is ezen összeszámítási szabályok
figyelembevételével történik.

