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TERÜLETSPECIFIKUS MELLÉKLET 

TERÜLET: BÉKÉS MEGYE 

FELHÍVÁS SZÁMA: TOP_PLUSZ-2.1.1.-21 

A rendelkezésre álló forrás 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 

 millió Ft 

Teljes rendelkezésre álló keretösszeg, összes elszámolható költség alapon 5 133,887 

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

 

a) Békés járás számára elkülönített indikatív keretösszeg 766,234 

b) Gyomaendrődi járás számára elkülönített indikatív keretösszeg 492,568 

 
c) Mezőkovácsházi járás számára elkülönített indikatív 

keretösszeg 
1 017,978 

 d) Orosházi járás számára elkülönített indikatív keretösszeg 1 064,452 

 e) Sarkadi járás számára elkülönített indikatív keretösszeg 602,702 

 f) Szarvasi járás számára elkülönített indikatív keretösszeg 570,798 

 g) Szeghalmi járás számára elkülönített indikatív keretösszeg 619,136 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 25-425 db. 

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. 0 óra 00 perctől 2022. 01.14. 23 óra 59 percig 
2. benyújtási szakaszban: 2022. 08.01. 0 óra 00 perctől 2022. 09.20. 23 óra 59 percig 
3. benyújtási szakaszban: 2023. 01.09. 0 óra 00 perctől 2023. 03.06. 23 óra 59 percig 

 

3.2. Mennyi a projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége? 

A projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége2 legfeljebb: 

 

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

figyelembe venni. 
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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 millió Ft 

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

 

a) Békés járás számára elkülönített indikatív keretösszeg 475 

b) Gyomaendrődi járás számára elkülönített indikatív keretösszeg 150 

 
c) Mezőkovácsházi járás számára elkülönített indikatív 

keretösszeg 
200 

 d) Orosházi járás számára elkülönített indikatív keretösszeg 500 

 e) Sarkadi járás számára elkülönített indikatív keretösszeg 265 

 f) Szarvasi járás számára elkülönített indikatív keretösszeg 450 

 g) Szeghalmi járás számára elkülönített indikatív keretösszeg 300 

 

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 

475 

b) Gyomaendrődi járás számára elkülönített indikatív 

keretösszeg 
10 

150 

 
c) Mezőkovácsházi járás számára elkülönített indikatív 

keretösszeg 
10 

200 

 
d) Orosházi járás számára elkülönített indikatív 

keretösszeg 
10 

500 

 
e) Sarkadi járás számára elkülönített indikatív 

keretösszeg 
10 

265 

 
f) Szarvasi járás számára elkülönített indikatív 

keretösszeg 
10 

450 

 
g) Szeghalmi járás számára elkülönített indikatív 

keretösszeg 
10 

300 

 

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

figyelembe venni. 
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8.2. Melyek a kiválasztási kritériumok? 

A Békés járás, a 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 gazdasági növekedéshez 

1.1.  

A projekt illeszkedik 
Békés Megye 
Területfejlesztési 
Programjához és ITP-
jéhez 

0/2/4/6/8/10 

A PT (projekt célrendszere) és a projekt dokumentáció alapján 
vizsgálandó, hogy a projekt milyen kapcsolódást mutat a megyei 
fejlesztési dokumentumokkal. A projektgazda 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 prioritásokhoz 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 
energiakorszerűsítését 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-osztaly/teruletfejlesztes/dokumentumok/ oldalon 
érhető el. 

2.  Klíma semleges megoldásokat alkalmazó fejlesztések előnyben részesítése 

2.1.  

A tervezett fejlesztés 
hozzájárul a megyei 
szinten vállalt indikátor 
(üvegházhatású gázok 
becsült éves  

csökkenése) 
teljesítéséhez? 

2/4/6/8/10 

<20,00 t ÜHG csökkentés - 2 pont 
20,00 - 40,00 t ÜHG csökkentés - 4 pont 
40,01 -80,00 t ÜHG csökkentés - 6 pont 
80,01 - 160,00 t ÜHG csökkentés - 8 pont 
> 160,00 t ÜHG csökkentés - 10 pont 
 
Szakmai megalapozó dokumentum (PT) és a projekt adatlap 
alapján szükséges  
megítélni. 
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 Értékelési szempont 
Adható 

pontszám 
Magyarázat 

3.  Hozzájárulás belső területi kiegyenlítődéshez 

3.1.  

A fejlesztéssel érintett 
ingatlan energetikai 
korszerűsítésére 

mikor került utoljára 
sor? 

0/3/5 

A projektjavaslatok ennél a szempontnál akkor kerülnek 
értékelésre, ha korábban nyílászáró csere mellett más fejlesztést 
(pl. hőszigetelés, fűtés korszerűsítés, megújuló energia 
termelésére alkalmas rendszer telepítése stb.) is végrehajtottak az 
érintett ingatlanon. A szakmai részleteket a PT-ben a projekt 
tartalom részletes leírásánál kérjük bemutatni. 

0 pont: 5 éven belül. 

3 pont: 5 - 15 év között. 

5 pont: 15 évnél régebben. 

Megítélése a PT és a pályázati dokumentációhoz csatolt 
tulajdonosi nyilatkozat alapján végezhető el. A megadott 
időtartamok a támogatási kérelem benyújtásáig számítandók. 
Feltétel, hogy emellett a megvalósuló beruházásnak a település 
komfortossága és ellátottsága növelését kell eredményeznie. 

4.  A digitális átállást elősegítő projektek előnyben részesítése 

4.1.  A projekt komplexitása 2/5/8/10 

A PT-ben leírtak (projekt szakmai tartalma) és a projekt 
dokumentáció alapján vizsgálandó a projekt összetettsége.  
A fejlesztés tartalmaz energiahatékonyságra, valamint megújuló 
energiahasznosításra irányuló beruházási elemet a következő 
összetételben: 
A projekt javaslat nem tartalmaz sem energiahatékonysági, sem 
megújuló telepítésre vonatkozó fejlesztést (pl. csak SEAP/SECAP 
tevékenység tervezett) - 0 pont 
A projekt javaslat csak hőtechnikai fejlesztést tartalmaz. 
(hőszigetelés és/vagy nyílászárócsere) - 2 pont 
A projekt javaslat csak megújuló telepítést tartalmaz - 2 pont 
A projekt javaslat csak gépészeti korszerűsítést tartalmaz - 2 pont 
A projekt javaslat hőtechnikai fejlesztés mellett vagy gépészeti 
korszerűsítést (fűtési rendszer korszerűsítés és/vagy világítás 
korszerűsítés) vagy megújuló telepítést (napelem és/vagy 
napkollektor) tartalmaz. - 5 pont 
A projekt javaslat hőtechnikai fejlesztést+gépészeti 
korszerűsítést+egyféle megújuló telepítést (napelem /napkollektor 
/ biomassza kazán / hőszivattyú) tartalmaz. - 8 pont 
A projekt javaslat hőtechnikai fejlesztést+gépészeti korszerűsítést 
+többféle megújuló telepítést (napelem és / vagy napkollektor és / 
vagy biomassza kazán és vagy hőszivattyú) és legalább egy okos 
mérő eszköz telepítését tartalmazza. - 10 pont 

4.2.     

5.  Klíma semleges megoldásokat alkalmazó fejlesztések előnyben részesítése 

5.1.  

A fejlesztés keretében 
biztosított, igényelt 
támogatás hatékony és 
eredményes 
felhasználása 

0/1/3 

A PT és a projekt (műszaki) dokumentáció alapján vizsgálandó 
szempont. 
0 pont adható, ha a fejlesztés keretében a felhívásban megjelölt 
önállóan támogatható tevékenységeken túl nem valósul meg a 
lent felsoroltak közül további választható tevékenység. 
1 pont adható, ha a fejlesztés keretében a felhívásban megjelölt 
önállóan támogatható tevékenységeken túl további egy 
választható tevékenység is megvalósul a lent felsoroltak közül. 
3 pont adható, ha a fejlesztés keretében a felhívásban megjelölt 
önállóan támogatható tevékenységeken túl további legalább kettő 
választható tevékenység is megvalósul a lent felsoroltak közül. 
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 Értékelési szempont 
Adható 

pontszám 
Magyarázat 

Figyelembe vehető, önállóan nem támogatható, választható 
tevékenységek: 
- a felhívás 2.1.1.2. a) szerinti szemléletformálási tevékenység 
- a felhívás 2.1.2.2. 1) szerinti hőtermelő berendezések 
korszerűsítése és cseréje, a kapcsolódó fűtési és HMV 
rendszerek korszerűsítése 
- a felhívás 2.1.2.2. 2) szerinti napkollektorok telepítése és hőközlő 
rendszerre kötése 
- a felhívás 2.1.2.2. 3) szerinti hőszivattyú rendszerek telepítése 
és hőközlő rendszerre kötése 
- a felhívás 2.1.2.2. 4) szerinti helyi közösségi fűtőműre, vagy 
hulladékhőt hasznosító rendszerre való csatlakozás 
megteremtése 
 
Figyelem! 
1. A kötelezően megvalósítandó tevékenységek nem tekinthetők 
többletvállalásnak, ezért jelen értékelési szempontban nem 
vehetők figyelembe.  
2. Ellenőrizni szükséges, hogy a felhívás szerinti 2.1.2.2. 1) - 4) 
tevékenységek ténylegesen a választható tevékenységek közül 
(nem az önállóan támogatható tevékenységek közül) kerülnek 
megvalósításra, azaz a 2.1.1.1. pont szerinti önállóan 
támogatható tevékenységgel együtt kerülnek megvalósításra 

5.2.  

Korszerűsítéssel 
érintett  

közszolgáltatások 
száma 

1/3/5 

A szakmai részleteket a PT-ben a projekt tartalom részletes 
leírásánál kérjük bemutatni. 
 
1 db korszerűsítéssel érintett közszolgáltatás - 1 pont,  
2-3 db korszerűsítéssel érintett közszolgáltatás - 3 pont, 
3-nál több korszerűsítéssel érintett közszolgáltatás - 5 pont. 
 
Megítélése a pályázati dokumentációhoz csatolt tulajdonosi 
nyilatkozat alapján végezhető el, melyre a Projekt Tervben 
hivatkozni szükséges. A megadott időtartamok a támogatási 
kérelem benyújtásáig számítandók. Feltétel, hogy emellett a 
megvalósuló beruházásnak a település komfortossága és 
ellátottsága növelését kell eredményeznie. 

5.3.  

A fejlesztéssel 
érintett település  

lakónépessége 

0/2/4 

A PT-ben a projekt fejlesztési helyszínének leírásakor kérjük 
bemutatni. 
5.000 fő feletti település - 0 pont 
2.000-5.000 fő közötti település - 2 pont 
2.000 fő alatti település - 4 pont. 

5.4.  

Energetikai 
minősítési 
osztályok  

közötti előrelépés 

1/2/4/6/8 

A fejlesztés előtti állapotra elkészített hiteles energetikai 
tanúsítvány (HET) tervezett állapotra vonatkozó minősítése 
alapján a kategória ugrás: 
7 vagy több kategória javulás  -  8 pont 
6 kategória javulás  -   6 pont 
5 kategória javulás  -   4 pont 
3-4 kategória javulás  -   2 pont 
1-2 kategória javulás  -   1 pont 
 
Több épületet érintő fejlesztés esetén az érintett HET-okban 
szereplő minősítési kategória változások egyszerű számtani 
átlaga alapján megítélendő. 

6.  Hozzájárulás belső területi kiegyenlítődéshez 



 

6 
 

 Értékelési szempont 
Adható 

pontszám 
Magyarázat 

6.1.  

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. 

 Összesen: 60  

 


