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TERÜLETSPECIFIKUS MELLÉKLET 

TERÜLET: BÉKÉS 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 14 258,289 

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

 

a) Békés járás számára elkülönített indikatív keretösszeg 2 128,061 

b) Gyomaendrődi járás számára elkülönített indikatív keretösszeg 1 368,010 

 
c) Mezőkovácsházi járás számára elkülönített indikatív 

keretösszeg 
2 827,229 

 d) Orosházi járás számára elkülönített indikatív keretösszeg 2 956,301 

 e) Sarkadi járás számára elkülönített indikatív keretösszeg 1 673,883 

 f) Szarvasi járás számára elkülönített indikatív keretösszeg 1 585,277 

 g) Szeghalmi járás számára elkülönített indikatív keretösszeg 1 719,525 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 25-1 000 db. 

A rendelkezésre álló keretösszegből: 

I. 2 802 millió Ft kékinfrastruktúra fejlesztésre (felhívás 2.1.1 pont A) főtevékenység) 

II. 2 844 millió Ft zöldinfrastruktúra fejlesztésre (felhívás 2.1.1 pont B) főtevékenység) 

III. 3 973 millió Ft fenntartható közlekedésfejlesztésre (felhívás 2.1.1 pont D) 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: 2021.12.01. 00:00-tól 2022.01.14. 23:59-ig. 
2. benyújtási szakaszban: 2022.05.05. 00:00-tól 2022.06.15. 23:59-ig. 

 

 

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

figyelembe venni. 
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3.2. Mennyi a projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége? 

A projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége2 legfeljebb: 

 millió Ft 

A területi szereplő által a fejlesztési célterület(ek)3 számára elkülönített forrásból:  

 

a) Békés járás számára elkülönített indikatív keretösszeg 600 

b) Gyomaendrődi járás számára elkülönített indikatív keretösszeg 700 

 
c) Mezőkovácsházi járás számára elkülönített indikatív 

keretösszeg 
350 

 d) Orosházi járás számára elkülönített indikatív keretösszeg 550 

 e) Sarkadi járás számára elkülönített indikatív keretösszeg 1000 

 f) Szarvasi járás számára elkülönített indikatív keretösszeg 900 

 g) Szeghalmi járás számára elkülönített indikatív keretösszeg 500 

 

3.3. Mennyi támogatást lehet igényelni? 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: 

 
minimum  

millió Ft 

maximum  

 millió Ft 

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

 
 

 

a) Békés járás számára elkülönített indikatív 

keretösszeg 
10 600 

b) Gyomaendrődi járás számára elkülönített indikatív 

keretösszeg 
10 700 

 
c) Mezőkovácsházi járás számára elkülönített indikatív 

keretösszeg 
10 350 

 
d) Orosházi járás számára elkülönített indikatív 

keretösszeg 
10 550 

 
e) Sarkadi járás számára elkülönített indikatív 

keretösszeg 
10 1000 

 
f) Szarvasi járás számára elkülönített indikatív 

keretösszeg 
10 900 

 

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.  

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

figyelembe venni. 
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g) Szeghalmi járás számára elkülönített indikatív 

keretösszeg 
10 500 

8.2. Melyek a kiválasztási kritériumok? 

A Békés járás, Gyomaendrődi járás, Mezőkovácsházi járás, Orosházi járás, Sarkadi járás, Szarvasi 
járás és a Szeghalmi járás terület-specifikus értékelési szempontjai: 

 Értékelési szempont 
Adható 

pontszám 
Magyarázat 

1.  Hozzájárulás a belső területi kiegyenlítődéshez 

1.1.  

A projekt illeszkedik 
Békés Megye 
Területfejlesztési 
Programjához  

0/2/4/6/8/10 

A PET (projekt célrendszere) és a projekt 
dokumentáció alapján vizsgálandó, hogy a projekt 
milyen kapcsolódást mutat a megyei fejlesztési 
dokumentumokkal. A támogatást igénylő a PET-
ben részletesen, konkrét hivatkozásokkal és 
indoklással ellátva bemutatja a projekt cél(ok) és a 
Békés Megyei Területfejlesztési Program – 
Stratégiai Programrész 5. fejezetében részletesen 
bemutatott prioritás(ok) közötti kapcsolatot: 
0 pont: amennyiben a projekt illeszkedése nem 
kerül bemutatásra a támogatási kérelemben vagy a 
projekt nem illeszkedik  a megyei területfejlesztési 
program egyetlen prioritásához sem. 
2 pont: amennyiben a projekt illeszkedik a megyei 
területfejlesztési program legalább egy 
prioritásához és az a támogatási kérelemben 
bemutatásra került. 
2-2 pont további prioritásohoz igazolható közvetlen 
illeszkedés esetén (max. 10 pont): 
- Illeszkedés a következő prioritásokhoz: (Prioritás 
1: Üzleti környezet fejlesztése, a vállalkozások 
versenyképességének javítása érdekében: ha a 
projekt a támogatható tevékenységek között 
gazdaságélénkítő tevékenységgel is tervez; 
Prioritás 2: Helyi adottságokra alapozott turisztikai 
fejlesztések: ha a projekt sport-, kulturális stb. 
fejlesztéssel hozzájárul a településen elérhető 
turisztikai jellegű szolgáltatási mix komplexebbé 
válásához; Prioritás 3: Környezeti és közlekedési 
infrastruktúra fejlesztése a térségi kohézió 
erősítése érdekében: ha a projekt 
közlekedésfejlesztési elemet tartalmaz, amely a 
közlekedési infrastruktúra minőségi javításához 
járul hozzá; Prioritás 4: Szolgáltatások fejlesztése a 
helyi közösségek életminőségének javítása 
érdekében: a projekt megújuló energiaforrást / 
meglévő szolgáltatás energia-korszerűsítését 
tervezi; Prioritás 5: KLH-s járások komplex 
programjainak megvalósítása: ha a projekt KLH-s 
járásban valósul meg) 
10 pont akkor adható, ha a projekt a program mind 
az öt prioritásához igazolhatóan illeszkedik.  
A dokumentum a 
http://www.bekesmegye.hu/onkormanyzat/bekes-
megyei-onkormanyzati-
hivatal/osztalyok/teruletfejlesztesi-es-
teruletrendezesi-
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 Értékelési szempont 
Adható 

pontszám 
Magyarázat 

osztaly/teruletfejlesztes/dokumentumok/ oldalon 
érhető el. 

1.2.  
A projekt keretében 
fejlesztéssel érintett 
települések száma. 

0/2/3 

A projekt dokumentáció és a Projekt adatlap 
Megvalósítási helyszíneket tartalmazó pontja 
alapján vizsgálandó a szempontnak való 
megfelelés. 
0 pont: amennyiben a projekt kizárólag egy 
település közigazgatási területét érinti. 
2 pont: amennyiben a projekt 2 település 
közigazgatási területét érinti. 
3 pont: amennyiben a projekt legalább 3 vagy több 
település közigazgatási területét érinti. 

1.3.  

Békés Megye Integrált 
Területi Programja 5. 
fejezetében részletezett 
település differenciálás 
szempontjainak való 
megfelelés.  

0-5 

Békés Megye Integrált Területi Programja 5. fejezet 
5.-11. sz. táblázataiban (ITP 33-39. old.) bemutatott 
pontozási értékek szerint. 
A dokumentum a 
http://www.bekesmegye.hu/onkormanyzat/bekes-
megyei-onkormanyzati-
hivatal/osztalyok/teruletfejlesztesi-es-
teruletrendezesi-
osztaly/teruletfejlesztes/dokumentumok/ oldalon 
érhető el. 

2.  Klíma semleges megoldásokat alkalmazó fejlesztések előnyben részesítése 

2.1.  
A projekt komplex 
fejlesztést tartalmaz. 

2/3/4/5 

A PET-ben leírtak (projekt szakmai tartalma) és a 
projekt dokumentáció alapján vizsgálandó a projekt 
összetettsége. A szempont azt vizsgálja, hogy a 
projekt keretében minél több felhívás szerinti 
főtevékenység megvalósításra kerül a projekt 
keretében: 
• „A” főtevékenység: Települési kék infrastruktúra 
fejlesztése (vízgazdálkodási beavatkozások) 
• „B” főtevékenység: Belterületi zöld infrastruktúra 
fejlesztése 
• „C” főtevékenység: Közösségi, kulturális, 
sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési 
fejlesztések 
• „D” főtevékenység: Fenntartható 
közlekedésfejlesztés 
• „E” főtevékenység: Hulladékkezelés, 
kármentesítés, barnamezős fejlesztés 
 
2 pont: amennyiben 1 főtevékenységhez 
kapcsolódó tevékenységek megvalósítására irányul 
a projekt. 
3 pont: amennyiben 2 főtevékenységhez 
kapcsolódó tevékenységek megvalósítására irányul 
a projekt. 
4 pont: amennyiben 3 főtevékenységhez 
kapcsolódó tevékenységek megvalósítására irányul 
a projekt. 
5 pont: amennyiben 4 vagy 5 főtevékenységhez 
kapcsolódó tevékenységek megvalósítására irányul 
a projekt. 

2.2.  

A projekt keretében 
településeket összekötő 
új kerékpárosbarát 
útvonal kerül kialakításra. 

0/2 

A PET és a projekt dokumentáció alapján 
vizsgálandó, hogy a projekt tartalmazza-e 
településeket összekötő új kerékpárosbarát útvonal 
kialakítását. Településeket összekötő meglévő 
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 Értékelési szempont 
Adható 

pontszám 
Magyarázat 

útvonalak fejlesztése nem értendő a szempontba. 
0 pont: amennyiben a projekt nem tartalmazza 
településeket összekötő új kerékpárosbarát útvonal 
kialakítását. 
2 pont: amennyiben a projekt tartalmaz 
településeket összekötő új kerékpárosbarát útvonal 
kialakítását. 

2.3.  

A projekt keretében 
érintett kerékpárforgalmi 
létesítmény nyomvonalán 
található településeken 
elérhető 
közszolgáltatások száma 

0/1/3/5 

A PET-ben a fejlesztés helyszínére vonatkozó 
fejezetben szövegesen bemutatandó: 
5 db alatt: 0 pont 
6-10 db között: 1 pont 
11-15 db között: 3 pont 
16 db felett: 5 pont 
(A projekt keretében fejlesztett kerékpáros 
útvonalak nyomvonalain elérhető közszolgáltatások 
száma összeadható, kumulált értéket kell 
megadni).  

2.4.  

Kerékpárosbarát 
fejlesztés esetén a 
projekt elősegíti a 
meglévő (KENYI 
rendszerben szereplő) 
kerékpárforgalmi 
létesítmények 
hálózatosodását. 

0/2 

A PET-ben szükséges bemutatni a szempontnak 
való megfelelést, hivatkozva azon fejlesztési 
szakaszokra melyekkel a hálózatosodás 
megvalósul. A szempontnak való megfelelés a 
PET, valamint a projekt dokumentáció alapján kerül 
vizsgálatra. 
0 pont: amennyiben a projekt keretében nem 
tervezett kerékpárosbarát fejlesztés, vagy ha a 
projektben tervezett kerékpárosbarát fejlesztés 
nem járul hozzá a (KENYI rendszerben szereplő) 
kerékpárforgalmi létesítmények 
hálózatosodásához, nem kapcsolódik meglévő 
kerékpárforgalmi létesítményekhez. 
2 pont: Meglévő kerékpárforgalmi létesítmények 
között jön létre kerékpárosbarát összeköttetés, 
vagy meglévő kerékpárforgalmi létesítmény kerül 
folytatásra, melyek által kerékpárosbarát terület 
alakul ki. 

2.5.  

Közlekedésbiztonságot, 
forgalomcsillapítást, 
digitális technológiák 
elterjedését szolgáló 
fejlesztések 
megvalósítása a projekt 
keretében. 

0/1/2/3 

Projekt adatlapon és a PET-ben szükséges 
bemutatni a projekt keretében tervezett 
tevékenységeket. 
0 pont adható, ha a projekt nem tartalmaz a 
felhívás keretében támogatható 
közlekedésbiztonságot vagy forgalomcsillapítást 
szolgáló fejlesztést. 
1 pont adható, ha a projekt a felhívás keretében 
támogatható közlekedésbiztonságot vagy 
forgalomcsillapítást szolgáló fejlesztést tartalmaz. 
2 pont adható, ha a projekt a felhívás keretében 
támogatható közlekedésbiztonságot és 
forgalomcsillapítást szolgáló fejlesztést is tartalmaz 
3 pont adható, ha a projekt a felhívás keretében 
támogatható közlekedésbiztonságot, 
forgalomcsillapítást szolgáló fejlesztést, és okos 
(digitális) megoldást is tartalmaz. 

2.6.  

A projekt részeként 
kerékpárosbarát útvonal 
is kiépítésre kerül (pl.: 
kerékpársáv). 

0/2 

A projekt adatlapon és a PET-ben szükséges 
bemutatni a Felhívás 2.1.1 D) I.b) pontjának való 
megfelelést. 
0 pont: amennyiben a projekt nem tartalmaz 
kerékpáros útvonal kiépítést. 
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 Értékelési szempont 
Adható 

pontszám 
Magyarázat 

2 pont: amennyiben a projekt tartalmaz kerékpáros 
útvonal kiépítést. 

2.7.  

A projekt tartalmaz a 
közúti közösségi 
közlekedés 
színvonalának javítását 
megvalósító 
tevékenységet. 

0/2 

A projekt adatlapon és a PET-ben szükséges 
bemutatni a szempontnak való megfelelést. 
0 pont: amennyiben a projekt nem tartalmaz a 
felhívás keretében támogatható közúti közösségi 
közlekedést érintő fejlesztést. 
2 pont: amennyiben a projekt a felhívás keretében 
támogatható közúti közösségi közlekedést érintő 
fejlesztést (pl.: autóbuszöblök kiépítése, 
fejlesztése) is tartalmaz. 

2.8.  

A fejlesztés kizárólag 
földmedrű árkok, tározók 
építését, rekonstrukcióját 
érinti. 

0/1 

A PET bemutatása alapján nem készül burkolt árok 
és zárt rendszerű vízelvezetés, kizárólag 
szikkasztást biztosító földmedrű vagy áttört 
mederburkolatú árok és tározók épülnek. A 
szükséges műtárgyak nem értendők bele, pl. 
kapubejárók átépítése, árok csatlakozásoknál 
szükséges kisléptékű burkolások. 
0 pont – kizárólag szikkasztást biztosító földmedrű 
vagy áttört mederburkolatú árok és tározók épülnek 
1 pont – burkolt árok és zárt rendszerű vízelvezetés 
is készül a projekt keretében 

2.9.  
Épített vagy rekonstruált 
zöldfelület nagysága 

0/1/2/3/4/5 

A minél nagyobb felületű települési zöld 
infrastruktúra építés előnyben részesítése: 
0-1000 m2 - 0 pont 
1001-1500 m2 - 1 pont 
1501 - 2000 m2 - 2 pont 
2001 - 2500 m2 - 3 pont 
2501 - 3000 m2 - 4 pont 
3001 és felette - 5 pont 

2.10.  

A település a 147/2010 
(IV.29.) Korm. rendelet 
alapján magas 
talajvízállású területnek 
minősül.  

0/5 

A PET-ben szükséges bemutatni. Amennyiben a 
projekt nem tartalmaz "A" és/vagy "B" és/vagy "E" 
főtevékenységet, úgy kizárólag 0 pont adható. 
0 pont - rendelet szerint nem magas talajvízállású a 
település besorolása. 
5 pont - rendelet szerint a település magas 
vízállású területen valósul meg. 

2.11.  

A projekt a 123/1997 
(VII.18.) Korm. rendelet 
alapján kijelölt sérülékeny 
vízbázisok védőterületeit 
érinti. 

0/5 

A PET-ben szükséges bemutatni. Amennyiben a 
projekt nem tartalmaz "A" és/vagy "B" és/vagy "E" 
főtevékenységet, úgy kizárólag 0 pont adható. 
0 pont - rendelet szerint sérülékeny vízbázist nem 
érint a fejlesztés. 
5 pont - rendelet szerint sérülékeny vízbázist érint a 
fejlesztés. 

2.12.  

A felszín alatti víz 
szempontjából fokozottan 
vagy kiemelten érzékeny 
felszín alatti vízminőség 
védelmi területeken lévő 
települések a 219/2004. 
(VII. 21.) Korm. rendelet 
alapján fokozottan vagy 
kiemelten érzékeny 
felszín alatti vízminőség 
védelmi területeket nem 
érint. 

0/1/3 

A PET-ben nyilatkozni szükséges az alábbi 
szempont teljesüléséről. Amennyiben a projekt nem 
tartalmaz "A" és/vagy "B" és/vagy "E" 
főtevékenységet, úgy kizárólag 0 pont adható: 
0 pont - A beruházással érintett település vagy 
települések nem érintenek fokozottan érzékeny 
felszín alatti vízminőség védelmi területet. 
1 pont - A beruházással érintett település vagy 
települések fokozottan érzékeny felszín alatti 
vízminőség védelmi területen fekszik. 
3 pont - A beruházással érintett település vagy 
települések kiemelten érzékeny felszín alatti 
vízminőség védelmi területen fekszik. 
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 Értékelési szempont 
Adható 

pontszám 
Magyarázat 

A PT-ben szükséges bemutatni. Több település 
konzorciumi pályázása esetén, amennyiben egy 
település esetében fennáll az érintettség, úgy 
megadható az adott pontszám. 

3.  Hozzájárulás a gazdasági növekedéshez 

3.1.  
Barnamezős fejlesztés 
esetén a fejlesztéssel 
érintett terület nagysága 

0/1/3 

A PET-ben a fejlesztés helyszínére vonatkozó 
fejezetben szövegesen bemutatandó: 
A fejlesztett terület mérete: 
100 m2 alatt: 0 pont 
101-500 m2 között: 1 pont 
500 m2 felett: 3 pont 

3.2.  

A megvalósítási helyszín 
közvetlen környezetében 
elhelyezkedő gazdasági 
üzemek, vállalkozások 
száma. 

0-4 

Érintett gazdasági üzem, vállalkozás: a 
fejlesztéssel összefüggő területen, és annak 250 
méteres körzetében elhelyezkedő, a fejlesztés által 
könnyebben elérhető vállalkozás. A PET-ben 
helyszínrajzzal kell bemutatni a szempontnak való 
megfelelést. 
Az érintett gazdasági üzemek, vállalkozások 
számának alakulása szerinti pontozás: 
0 pont: 0 db, vagy ha nem kerül bemutatásra 
helyszínrajzzal a PET-ben a szempontnak való 
megfelelés, 
1 pont: 1-3 db, 
2 pont: 4-7 db, 
3 pont: 8-11 db, 
4 pont: 12 db vagy annál több esetén. 

4.  A digitális átállást elősegítő projektek előnyben részesítése 

4.1.  

Közlekedésbiztonságot, 
forgalomcsillapítást, 
digitális technológiák 
elterjedését szolgáló 
fejlesztések 
megvalósítása a projekt 
keretében. 

0/1/2/3 

Projekt adatlapon és a PET-ben szükséges 
bemutatni a projekt keretében tervezett 
tevékenységeket. 
0 pont adható, ha a projekt nem tartalmaz a 
felhívás keretében támogatható 
közlekedésbiztonságot vagy forgalomcsillapítást 
szolgáló fejlesztést. 
1 pont adható, ha a projekt a felhívás keretében 
támogatható közlekedésbiztonságot vagy 
forgalomcsillapítást szolgáló fejlesztést tartalmaz. 
2 pont adható, ha a projekt a felhívás keretében 
támogatható közlekedésbiztonságot és 
forgalomcsillapítást szolgáló fejlesztést is tartalmaz 
3 pont adható, ha a projekt a felhívás keretében 
támogatható közlekedésbiztonságot, 
forgalomcsillapítást szolgáló fejlesztést, és okos 
(digitális) megoldást is tartalmaz. 
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