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Tisztelt Partnerünk!
Köszönjük, hogy projekttervét feltölti a GINOP-1.2.9-20 online előminősítő rendszerbe.
Az alábbi információkkal segíteni szeretnénk a munkáját, így kérjük, hogy a kitöltési útmutatót
figyelmesen olvassa el!
Az előminősítés folyamatáról és szakmai követelményeiről a http://ginop129.ifka.hu honlapon
találhat további részletes információkat.

1. Minimum kritériumok

2. Szakmai értékelés (I. és II. modul)
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I.

modul: A vállalkozás bemutatása
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II. modul: A projekt bemutatása
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3.

Automatikusan átemelt és kalkulált válaszok

Kérdés „A vállalkozás bemutatása”
űrlapon
I.1.1 - Lezárt üzleti évek száma

válasz típusa
automatikusan kalkulált M1 alapján

I.1.5 - Fő üzleti tevékenység kiemelt
társadalmi hasznossága

automatikusan kalkulált 1.1.2 alapján

I.4.2 - Átlagos éves nettó árbevétel

automatikusan kalkulált I.6.1 alapján

I.4.6 - Árbevétel növekedése

automatikusan kalkulált I.4.1 alapján

I.4.7 - Vagyon (mérlegfőösszeg) növekedése automatikusan kalkulált I.4.4 alapján
I.4.8 - Foglalkoztatás változása

automatikusan kalkulált I.3.3 alapján

I.4.9 - Saját finanszírozás (saját tőke aránya)

automatikusan kalkulált I.4.4 és I.4.5 alapján

Kérdés „A projekt bemutatása” űrlapon

válasz típusa

M9 - Projektmegvalósítás időszaka

automatikusan kalkulált
automatikusan kalkulált M10 és I.4.1
alapján
automatikusan kalkulált M10 és I.4.2
alapján
automatikusan kalkulált M10 és I.4.4
alapján

M11 - Igényelt támogatás aránya
II.4.4 - Bevételarányos fejlesztés
II.4.5 - Vagyonarányos fejlesztés
II.4.6 - Pénzügyi fenntarthatóság

automatikusan kalkulált I.4.3 alapján
automatikusan kalkulált II.4.2 és II.4.3
alapján
automatikusan kalkulált II.4.2 alapján
automatikusan kalkulált M10 és M12
alapján

II.4.7 - Nyereségtermelő képesség
II.4.8 - Növekedési hatás
II.4.9 - Munkahelyteremtés hatékonysága
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4. A projektterv bemutatását segítő sablonok
Kérdés
sorszám

II.2.2

II.2.3

Sablon

megnevezés

Vevők,
kereslet

Versenyhelyzet

alkérdések
Sorolja fel, hogy kik lehetnek a termék/szolgáltatás vevői a választott
földrajzi piacon!
Például magánszemélyek, háztartások, vállalkozások, civil szervezetek,
önkormányzatok, állami megrendelők, stb.
Mutassa be, hogy milyen jellemzőik alapján számít arra, hogy igényük
lehet a termékre/szolgáltatásra!
Becsülje meg, hogy hány potenciális vevő lehet azon a piacon, ahová a
termékeit/szolgáltatását szánja!
Támassza alá becslését! Adja meg, hogyan (milyen módszerrel, becslés,
múltbeli adat vagy forrás alapján) számolta ki a vevők számát!
Becsülje meg, hogy egy tipikus vevő évente átlagosan mennyit költ a
kínált termékre/szolgáltatásra? Ehhez gondolja át, hogy egy vevő
mennyit költhet egy alkalommal, és évente átlagosan hány alkalommal
vásárol? Azt adja meg, hogy a jelenlegi piaci adatok alapján mennyi ez
az összeg, s ne azt, hogy a vállalkozás mennyiért kíván értékesíteni!
Támassza alá becslését! Adja meg, hogyan (milyen módszerrel, becslés
vagy forrás alapján) számolta ki az éves átlagos költés összegét!
A fentiek alapján becsülje meg az adott piacon a lehetséges éves
összkeresletet (vevők száma x egy vásárlásra elköltött összeg x éves
vásárlási alkalmak száma).
Amennyiben a vevők az adott piacon nem a vállalkozás
termékét/szolgáltatását választják, mit választanak/választhatnak
helyette? Milyen helyettesítő termékek/szolgáltatások érhetőek el
számukra?
Kérjük mutassa be, hogy mennyi és milyen versenytársakkal kell
számolnia a választott piacon! Mindent vegyen számba: az ugyanolyan,
vagy a helyettesítő termékeket/szolgáltatásokat kínáló vállalkozásokat is.
Foglalja össze, hogy a saját terméke vagy szolgáltatása miben jobb, mint
a versenytársak jelenlegi kínálata!
Mekkora a versenytársak által kínált ugyanolyan vagy hasonló
termékek/szolgáltatások ára? A saját termékének vagy szolgáltatásának
ára hogyan viszonyul a versenytársak áraihoz? Kevesebb, több,
ugyanannyi?
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max.
karakter

300

1000
300
500

500

500
300

500

500
1000

500

Kérdés
sorszám

II.3.1

Sablon

megnevezés

alkérdések

max.
karakter

Mutassa be, hogy mire van szükség a termék/szolgáltatás előállításához!
Mutassa be a szükséges helyszínt, infrastruktúrát, a legfontosabb
eszközöket és technológiát! Fejtse ki, hogy ezek közül melyik és milyen
minőségben áll jelenleg a rendelkezésére!

1000

Mutassa be, hogy milyen és mennyi emberi erőforrás szükséges a
termeléshez vagy a szolgáltatás nyújtásához! Milyen tudással,
készségekkel, képességekkel kell rendelkezniük? Hány fő szükséges?
Fejtse ki, hogy jelenleg hány fő és milyen minőségben áll
Termelési rendelkezésére!

1000

tényezők,
Mutassa be, hogy milyen anyagokra, illetve további, eddig nem
kapacitás
részletezett feltételekre van szükség a termeléshez vagy a szolgáltatás
nyújtásához! Fejtse ki, hogy ezek rendelkezésre állását hogyan
biztosítja!

1000

II.3.3 Árképzés

Mutassa be a termelés, szolgáltatásnyújtás folyamatát és időigényét!
Vezesse le, mekkora a kapacitása! Egy év alatt maximálisan hány darab
termék előállítására vagy szolgáltatási egység nyújtására képes?

1000

Tervei szerint a projektmegvalósítás alatt és azt követően az egyes
években a kapacitásának hány százalékát fogja kihasználni?

300

Mekkora a termék, szolgáltatás nettó fogyasztói ára (egy értékesítési
egységre vetítve)?
Például -terméktől, szolgáltatástól függően- mennyi egy hajvágás ára,
egy tipikus vásárlói kosárérték egy boltban, egy négyzetméter vagy egy
óra területgondozás/takarítás díja, egy hónap napközi szolgáltatás díja
gyermekenként stb.

300

Fog-e kedvezményeket adni? Ha igen, milyen esetben és mennyit?
Tervei szerint az éves eladott mennyiség mekkora hányadát fogja
kedvezményes áron értékesíteni?

500

Mennyibe kerül egy termék/szolgáltatás előállítása? Vezesse le, hogy az
összköltségen belül milyen és mekkora költségekkel számol?

1000
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5. A költségvetés bemutatását segítő sablon
Igényelt
támogatás
(Forint)

Tevékenységek

Magyarázat (soronként
max. 500 karakter)

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek
Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai
rendszerek és kapacitások kialakítása
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek
A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő
ingatlan beruházás
(építés, korszerűsítés, átalakítás, bővítés)
Információs technológia-fejlesztés
(új informatikai eszközök és szoftverek beszerzése)
Képzés
(a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a
munkavállalók magasabb szintű munkavégzését
elősegítő képzés)
Gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak
beszerzése és kapcsolódó költségek
Bérköltség-támogatás igénybevétele
Munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításához
kapcsolódó tevékenységek
Igényelt támogatás összege

0

6. Az értékelés kimenetelei
4.1 Az előminősítésre beadott projektterv „Nem felelt meg” eredményt szerez abban az
esetben, ha:
4.1.1 M1-M12 kérdések ellenőrzése során bármely kérdésre nem megfelelt
értékelést kap.
4.1.2 a projektterv nem éri el a teljes értékelés során (az I. és II. modulokban
összesen) megszerezhető pontok legalább 75%-át.
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4.1.3

a projektterv ugyan eléri a teljes értékelés során (az I. és II. modulokban
összesen) megszerezhető pontok 75%-át eléri, de az I. modul „I.2 Helyi
beágyazottság” értékelési szempontnál az elérhető pontok 50%-át
nem szerzi meg, továbbá a projekt nem a Felhívás 1. számú szakmai
mellékletében is szereplő településen valósul meg.

4.2 Az előminősítésre beadott projektterv „Feltételesen megfelelt” eredményt szerez
abban az esetben, ha:
4.2.1 a projektterv a teljes értékelés során (az I. és II. modulokban összesen)
megszerezhető pontok 75%-át eléri, de az I. modul „I.2 Helyi beágyazottság”
értékelési szempontnál az elérhető pontok 50%-át nem szerzi meg, valamint a
projekt a Felhívás 1. számú szakmai mellékletében is szereplő településen
valósul meg.
4.3 Az előminősítésre beadott projektterv „Megfelelt” eredményt szerez, ha:
4.3.1 a projektterv eléri a teljes értékelés során (az I. és II. modulokban összesen)
megszerezhető pontok 75%-át, valamint az I. modul „I.2 Helyi beágyazottság”
értékelési szempontnál megszerezhető pontok 50%-át.
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