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TERÜLETSPECIFIKUS MELLÉKLET 

TERÜLET: JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE 

FELHÍVÁS SZÁMA: TOP-1.4.1-19 

1.2. A rendelkezésre álló forrás 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 

 millió Ft 

Teljes rendelkezésre álló keretösszeg, összes elszámolható költség alapon 5260 

Ebből, amennyiben a területi szereplő elkülönít kiemelt kedvezményezetti kör 
számára forrást: 

 

 

Egyházi fenntartású intézmények számára elkülönített indikatív 
keretösszeg 

134 

Minden megyén belüli jogosult számára elkülönített indikatív 
keretösszeg 

5126 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 5-29 db. 

4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja 

a) A támogatási kérelmek benyújtása 2019. május 2-től 2019. május 30-ig lehetséges. 
A támogatási kérelmek benyújtása 2019. május 31-től 2019. június 27-ig lehetséges. 
A támogatási kérelmek benyújtása 2019. június 28-tól 2019. július 8-ig lehetséges. 
A támogatási kérelmek benyújtása 2019. július 9-től 2019. július 31-ig lehetséges. 
A támogatási kérelmek benyújtása 2019. augusztus 1-től 2019. szeptember 2-ig lehetséges. 
A támogatási kérelmek benyújtása 2019. szeptember 3-tól 2019. szeptember 30-ig lehetséges. 

b) A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltőprogramon 
keresztül. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a Felhívás 6. 
pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt 
nyilatkozatot is. A nyilatkozat papír alapú példányát – ha azt nem minősített elektronikus aláírással

1
 látták 

el – postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően minél hamarabb, de legkésőbb az 
elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy 
expressz postai szolgáltatás

2
/futárposta-szolgáltatás

3
 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai 

szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:  

                                                      
1
 Minősített elektronikus aláírás: olyan - fokozott biztonságú - elektronikus aláírás, amelyet az aláíró biztonságos aláírás-létrehozó 

eszközzel hozott létre, és amelynek hitelesítése céljából minősített tanúsítványt bocsátottak ki. 
2
 A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (a továbbiakban Posta tv.) 2. § 9. pontjában foglaltak szerint expressz 

postai szolgáltatás: az az időgarantált szolgáltatás, melynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai 
küldeményt belföldön legkésőbb a felvételt követő munkanapon, Európai Unió tagállamaiba címzett küldemény esetében legkésőbb 
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  Magyar Államkincstár 
Megyei Igazgatóságai 

Cím Levelezési cím 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Igazgatóság 

5000 Szolnok, Liget út 6. 5000 Szolnok, Pf.: 90 

Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét 
és címét. 

4.4.2. Kiválasztási kritériumok 

Terület-specifikus értékelési szempontok: 

 Értékelési szempont 
Adható 

pontszám 
Magyarázat 

1.  Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz 

1.1.  

A megvalósuló fejlesztés 
illeszkedésének mértéke a 
hatályos Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Területfejlesztési 
Programhoz. 

0/5/10 

JNSZ Megyei Közgyűlés 75/2014. (VIII.29.) 
számú határozatával elfogadott "Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési 
Program 

2014-2020" című dokumentum (33-34-35. 
oldal) – www.jnszm.hu/ Fejlesztés 2014-
2020/ Megyei tervdokumentumok - szerinti 
prioritásokhoz, intézkedésekhez, 
beavatkozásokhoz, történő illeszkedés: 

- 0 pont: nem mutatható ki kapcsolat, 
- 5 pont: intézkedés szintű kapcsolat 

kimutatható, 
- 10 pont: beavatkozás szintű kapcsolat 

kimutatható. 

A megyei területfejlesztési program 
beazonosítható fejlesztési szükségletek 
alapján került kialakításra a megyei 
területfejlesztési koncepció célkitűzéseihez 
igazodva. 

A hatályos jogi szabályozásnak megfelelően 
stratégiai és operatív  részekből áll. A 
program operatív része széleskörű 

                                                                                                                                                                            
a felvételt követő harmadik munkanapon, egyéb nemzetközi viszonylatú küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő ötödik 
munkanapon kézbesíti, és emellett az alábbi a)-f) pontban foglalt többletszolgáltatások közül legalább egyet teljesít: 

a) nyomon követhető kezelés; 
b) utánvétel; 
c) tértivevény; 
d) értéknyilvánítás; 
e) kizárólag a küldemény címzettjeként megjelölt személy kezéhez történő kézbesítés; 
f) a küldeménynek a feladó lakóhelyén, tartózkodási helyén, székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén történő felvétele. 

3
 A Posta tv. 2. § 15. pontjában foglaltak szerint futárposta-szolgáltatás: olyan - a küldemény felvételétől számított legfeljebb 24 órán 

belül teljesítendő - időgarantált postai szolgáltatás, amelynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai 
küldemény felvételét végző személy a postai küldeményt a kézbesítés megkísérléséig megszakítás nélkül személyes felügyelete 
alatt tartja oly módon, hogy a feladó ez alatt bármely időpontban rendelkezhessen a postai küldemény címzettjének vagy címének a 
megváltoztatásáról, és sikertelen személyes kézbesítés esetén megtehesse a szükséges intézkedéseket. Felhívjuk figyelmét, hogy 
amennyiben postafiók címre kell beküldeni a támogatási kérelmet, akkor futárpostai szolgáltatás – a Posta törvény rendelkezései 
alapján - nem vehető igénybe. 

http://www.jnszm.hu/tervdokumentumok
http://www.jnszm.hu/tervdokumentumok
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 Értékelési szempont 
Adható 

pontszám 
Magyarázat 

projektgyűjtésen alapul. A program 
partnerségi alapú kialakítása, a többkörös 
egyeztetések és a lefolytatott közvita az 
abban foglaltakat kiérlelté és elfogadottá 
tette. Az egyes fejlesztések akár konkrétan 
is beazonosíthatók. A javasolt pontozás a 
megyei program prioritásainak 
részletezéséhez való kapcsolatot értékeli. 

A szempontnak való megfelelést a  kérelem 
benyújtásához készülő megalapozó 
dokumentumban szükséges bemutatni. 

2.  Hozzájárulás a belső területi kiegyenlítődéshez 

2.1.  
A projekt 5.000 főnél kisebb 
településen valósul meg. 

0/1 

0 pont: Nem. 

1 pont: Igen. 

A gyermekintézmények fejlesztése a kisebb 
településeken nagyobb hatással bír a 
munkába állás ösztönzésére. 

KSH online elérhető 2018. évi 
helységnévtára alapján a 2018.01.01. 
időpontban található értéke. 
(http://www.ksh.hu/apps/hntr.main) 

2.2.  

A projekt a kedvezményezett 
járások besorolásáról szóló 
290/2014.(XI.26.) 
Kormányrendelet értelmében 
kedvezményezett, fejlesztendő, 
vagy komplex programmal 
fejlesztendő járásban valósul meg; 
vagy a kedvezményezett 
települések besorolásáról és 
a besorolás feltétel-rendszeréről 
szóló 105/2015.(IV.23.) 
Kormányrendelet szerint 
társadalmi-gazdasági és 
infrastrukturális szempontból 
kedvezményezett település, vagy 
jelentős munkanélküliséggel sújtott 
település.  

0/1 

0 pont: Nem. 

1 pont: Igen. 

A felzárkóztatandó településen /térségben 
megvalósítandó fejlesztés kiemelten 
támogatandó. 

A szempontnak való megfelelés a 
jogszabályok alapján vizsgálandó. 

3.  Hozzájárulás a gazdasági növekedéshez 

3.1.  

A fejlesztés megvalósítása 
nyomán létrejövő új bölcsődei, mini 
bölcsődei, családi bölcsődei 
férőhelyek száma. 

1/5/10 

1 pont: 1-5 férőhely létrehozása. 

5 pont: 6-12 férőhely létrehozása. 

10 pont: 13 férőhelytől felfelé 

A férőhelyek számának növelésével a 
szülők munkavállalási lehetőségének 
segítése. A szempontnak való megfelelés a 

http://www.ksh.hu/apps/hntr.main
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 Értékelési szempont 
Adható 

pontszám 
Magyarázat 

Projekt adatlapon vállalt indikátor alapján 
ellenőrizendő. 

4.  Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez 

4.1.  
A fejlesztés eredményként nő az 
intézmény humánerőforrás 
kapacitása. 

0/3/5 

0 pont: ha a fejlesztés nem eredményez 
plusz humánerőforrás kapacitást. 

3 pont: ha a projektgazda a fejlesztés 
eredményeként növeli az intézmény 
humánerőforrás kapacitását: 1-2 fővel 

5 pont: ha a projektgazda a fejlesztés 
eredményeként növeli az intézmény 
humánerőforrás kapacitását: 3 vagy több 
fővel 

A szempontnak való megfelelést a  kérelem 
benyújtásához készülő megalapozó 
dokumentumban szükséges bemutatni. 

 Összesen 27  

5.2  A projekt maximális elszámolható összköltsége 

Jelen Felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 600 millió Ft lehet. 

5.3  A támogatás mértéke, összege 

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 22 millió Ft, maximum 600 millió 
Ft. 

b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a, a Felhívás támogatási 
jogcímekre vonatkozó szabályainak a figyelembevételével. 


