Projektgyűjtés 2014-2020

Módszertani útmutató
a Projektgyűjtés 2014-2020 keretében beérkezett projektjavaslatok
feldolgozásához
A beérkezett projektjavaslatok értékelése 100 pontos rendszerben történik. Ezen belül
maximálisan 50 pont adható a projekt tartalmára, illetve szintén maximálisan 50 pont a
projekt előkészítettségére és pénzügyi megalapozottságára vonatkozóan.
Értékelési szempontok, pontrendszer

A projekt tartalma
1.3. A projekt rövid leírása, célja és indokoltsága
 1. kategória: A leírás túl szűkszavú, nem derül ki, hogy a projektgazda pontosan mit és
hogyan akar megvalósítani, nem egyértelműek a projekt céljai, indokoltsága
megkérdőjelezhető.
0 pont
 2. kategória: A projektjavaslat leírása hiányos, az egyes tevékenységek, projektelemek
bemutatása további kiegészítésre szorul, a projekt céljai nem minden esetben
megalapozottak vagy egyértelműek, a tartalmi leírás kibővítendő.
5 pont
 3. kategória: A projektjavaslat jól átgondolt, egyértelmű célokkal és koncepcióval
rendelkezik, a projektelemek indokoltsága megalapozottnak tekinthető, a leírásban
minden szükséges információ rendelkezésre áll.
12 pont
1.4. A projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményei
 A projektjavaslat nem fogalmaz meg számszerűsíthető eredményeket, vagy
költségigénye elnagyolt, hiányzik.
0 pont
 A projektjavaslatban megfogalmazott számszerűsíthető eredmények nagysága a
hasonló típusú projektekhez képest számottevően alacsonyabb vagy hiányzik,
költségigénye túlzó.
2 pont
 A projektjavaslatban megfogalmazott számszerűsíthető eredmények nagysága és a
projekt költségigénye a hasonló típusú projektek átlagának megfelelő.
6 pont
 A projektjavaslatban megfogalmazott számszerűsíthető eredmények nagysága a
hasonló típusú projektekhez képest számottevően magasabb, költségigénye
megalapozott.
10 pont


+ 2 pont munkahelyteremtés esetén

1.5. Kapcsolódás a Megyei/Járási vezérprojektekhez (az adatlap mellékletében feltüntetett
lehetőségekből)
 Nem illeszkedik
0 pont
 Illeszkedik
6 pont
Megjegyzés: Csak akkor értékelhető ponttal, ha ez a projekt leírása alapján reálisnak
tekinthető!
1.6. Érinti-e a projekt megvalósítása az alábbi tématerületeket? Húzza alá, hogy melyeket!
 Nincs aláhúzás
0 pont
 Egy aláhúzás
3 pont
 Kettő aláhúzás
6 pont
 Három vagy több aláhúzás
10 pont
Megjegyzés: Mindegyik szempont csak akkor értékelhető ponttal, ha ez a projekt leírása
alapján reálisnak tekinthető!
1.9. A projekt hatóterülete
 Megye- vagy országhatáron átnyúló
 Megyei
 Kistérségi/Járási
 Több településre kiterjedő
 Egy településre kiterjedő

5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont

2.3. és 2.4. A kezdeményező és az együttműködő szervezetek projektmegvalósításban szerzett
korábbi tapasztalatai
 nincs projektmegvalósításban szerzett tapasztalat
0 pont
 legalább 1, a 2007-2013-as időszakban megvalósított projekt 2 pont
 a kezdeményező és az esetleges együttműködő szervezetek legalább 2, a 2007-2013-as
időszakban, két különböző OP-hoz kapcsolódóan megvalósított projekttel
rendelkeznek
5 pont

A projekt előkészítettsége és pénzügyi megalapozottsága
1.8. A projekt előkészítettsége, a megvalósításhoz szükséges dokumentumok rendelkezésre
állása
 projektötlet
1 pont
 a projekt megvalósításához szükséges tervek, engedélyek elkészítése, beszerzése
folyamatban van
4 pont
 a projekt rendelkezik a megvalósításhoz szükséges tervek, engedélyek egy részével
(de legfeljebb azok felével)
10 pont
 a projekt rendelkezik a megvalósításhoz szükséges tervek, engedélyek többségével
(több mint felével)
14 pont
 a projekt azonnal indítható (nem engedélyköteles, vagy minden szükséges terv,
engedély rendelkezésre áll)
20 pont
Megjegyzés: Csak akkor adható az aláhúzásnak megfelelő pontszám, ha ezt a másik két
pontban felsorolt szükséges, illetve rendelkezésre álló dokumentumok megfelelően
alátámasztják.
2.1. A projekt időbeli ütemezése
2.1.1. A megvalósítás várható kezdete (év)
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018 vagy későbbi

8 pont
6 pont
4 pont
2 pont
1 pont

2.1.2. A megvalósítás várható időtartama (hónap)
 A típus átlaga alatti
 A típus átlagának megfelelő
 A típus átlagát számottevően meghaladja
 A típus átlagát többszörösen meghaladja

8 pont
6 pont
2 pont
0 pont

2.2. A projekt várható költségvetése
2.2.2. Hány százalékos önerőt tudna biztosítani a projekt megvalósításához?
 0%
0 pont
 1-19%
2 pont
 20-39%
4 pont
 40-59%
8 pont
 60-69%
11 pont
 70% felett
14 pont
Megjegyzés:
 Ha a 2.2.3. pontban a rendelkezésre álló önerő mértéke nem éri el a vállalt önerő
nagyságának 10%-át, csak a pontszám 0,2-szerese adható!
 Ha a 2.2.3. pontban a rendelkezésre álló önerő mértéke a vállalt önerő nagyságának
10-50%-a, csak a pontszám 0,5-szöröse adható!

