Pályázó neve
Igényelt támogatás összege (millió Ft)

GINOP 1.2.7 előminősítés
keretrendszer

pont

%

Mutassa be a vállalkozás küldetését, legfontosabb stratégiai céljait, fő
tevékenységét, valamint termékeit, szolgáltatásait!

2

2,00%

Mutassa be a vállalkozás első számú vezetőjét!

1

1,00%

I.3

Hogyan alakult a vállalkozás nettó árbevétele?

3

3,00%

I.4

Hogyan alakult az eszközarányos jövedelmezőség?

2

2,00%

I.5

Hogyan alakult a teljes munkaidős átlagos statisztikai létszám?

2

2,00%

I.

Szervezet és működés

I.1
I.2

I.6
I.7
I.8

Hogyan alakult az 1 főre eső hozzáadott érték?
Hány munkavállaló vett részt a vállalkozás által finanszírozott
oktatáson/képzésen az elmúlt 3 évben?
Hogyan értékelik a dolgozók teljesítményét? Működtet-e
teljesítményértékelési rendszert?

2

2,00%

1,5

1,50%

1

1,00%
1,00%

I.9

Hogyan követi a vállalkozás a piaci igények változását?

1

I.10

Méri-e, és ha igen, milyen módszerrel a vevői elégedettséget?

1

1,00%

I.11

Működtet-e a vállalkozás beszállító minősítési rendszert?

1

1,00%

I.12

Rendelkezik-e a vállalkozás minőségbiztosítási rendszerrel?

I.13

A támogatást igénylő "alulreprezentált vállalkozásnak" minősül-e?

2

2,00%

0,5

0,50%

II.

Innováció és együttműködés

II.1

Az elmúlt 3 évben milyen innovációs tevékenységekre kerül sor a cégnél?

3

3,00%

II.2

Hány termékre vagy szolgáltatásra rendelkezik iparjogvédelmi
oltalommal?

3

3,00%

II.3

Volt-e nyertes innovációs témájú GOP vagy GINOP pályázata?

1

1,00%

Részt vesz/tt-e valamilyen nemzetközi K+F típusú pályázatban (FP7,
Horizont 2020)?
Cége sikeres működése érdekében milyen együttműködésekben,
stratégiai szövetségekben vesz részt?

2

2,00%

1,5

1,50%

II.4

PÁLYÁZÓ ÉRTÉKELÉSE (50%)

Értékelési kritérium
(pont, %)

II.5
II.6

Tagja-e a vállalkozás valamely akkreditált innovációs klaszternek?

II.7

Milyen beszállítói tevékenységet végez? Mennyi a beszállítói
tevékenységből származó bevétele az összes nettó árbevétel
százalékában?

1

1,00%

1,5

1,50%

Értékelési modul
(pont, %)
pont

%

20,0 20,0%

13

13,0%

7

7,0%

10

10,0%

14

14,0%

20

20,0%

10

10,0%

6

6,0%

100,0

100,0%

III. Nemzetköziesedés
III.1

Milyen nemzetközi vásáron, kiállításon, konferencián vett részt az
elmúlt 3 évben?

1

1,00%

III.2

Milyen idegen nyelve(ke)t beszél a szervezet első számú vezetője?

1

1,00%

III.3

Milyen arányú az export értékesítés?

2

2,00%

III.4

Mely országokba exportált az elmúlt 3 évben?

2

2,00%

III.5

Rendelkezik-e külföldön értékesítési képviselettel és/vagy külföldi
gyártókapacitást jelentő leányvállalattal?

1

1,00%

A társaság termelési értékének legalább 50%-ánál alkalmazza a MES
valósidejű adatgyűjtés funkcióját (minimálisan: gyártási terv-tény adatok,
A társaság termelési értékének legalább 50%-ánál alkalmazza minimálisan
napi rendszerességgel a MES gyártástervezés és optializálás funkcióját
A társaság valamelyik vevője esetében menedzseli-e vagy folyamatosan
tölti-e a készleteket (VMI=Vendor Managed Inventory vagy
CRP=Continuous RePlenishment)?
A társaság termelési eszközeinek legalább 20%-a programozható (pl.
PLC)?
Rendelkezik-e a társaság az anyagok és késztemékek termékazonosítását
és automatikus adatbevitelét támogató rendszerrel (pl. vonalkód, RFID,
szenzor)?
Rendelkezik-e a társaság korszerű raktármenedzsment megoldással (pl.
voice picking, light picking, automata raktár)?
Rendelkezik-e a társaság legalább működő termelési eszközeinek 10%-a
esetében megelőző karbantartási gyakorlattal és azt támogató
rendszerrel (prediktív karbantartás)?
Rendelkezik-e társaság ISO 14001 szerint tanúsított környezetközpontú
irányítási rendszerrel?
Rendelkezik-e társaság ISO 50001 szerint tanúsított energiairányítási
rendszerrel?

1,2

1,20%

1,2

1,20%

0,4

0,40%

1,2

1,20%

0,4

0,40%

0,4

0,40%

0,8

0,80%

0,4

0,40%

0,4

0,40%

IV.10

Rendelkezik-e legalább egy fő vezető munkatárs lean, TPS vagy egyéb
korszerű termelésmenedzsment képzéséről minősítéssel, számlával?

0,8

0,80%

IV.11

Rendelkezik-e társaság OHSAS 18001 szerint tanúsított, munkahelyi
egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszerrel?

0,4

0,40%

IV.12

Rendelkezik-e társaság iparág specifikus tanúsítvánnyal?

0,4

0,40%

Rendelkeznek-e a társaság termékei egyedi termékazonosítással és a
beépülő anyagok/alkatrészek nyilvántartásával,
nyomonkövethetőségével, vagy rendelkeznek-e a társaság termékei
sarzs/batch/lot számmal és a beépülő anyagok/alkatrészek
nyilvántartásával, nyomonkövethetőségével?

0,8

0,80%

0,4

0,40%

0,8

0,80%

IV. Digitalizáció és Ipar 4.0
IV.1
IV.2
IV.3
IV.4
IV.5
IV.6
IV.7
IV.8
IV.9

IV.13

IV.14
IV.15

Rendelkezik-e a társaság ISO 27001 szerint tanúsított
információbiztonság irányítási rendszerrel?
Rendelkezik-e a társaság valamely üzleti partnerével kiépített szabványos
elektronikus adatátvitellel (pl. EDI)?

V.

Piaci környezet elemzése

V.1

Mutassa be a piacelemzés, piackutatás fő eredményeit!

5

5,00%

V.2

Mutassa be a versenyelemzés fő eredményeit!

5

5,00%

V.3

Mutassa be a fejlesztés marketingtervét!

4

4,00%

FEJLESZTÉS ÉRTÉKELÉSE (50%)

VI. Fejlesztés megvalósítása
VI.1

Mutassa be a tervezett fejlesztést!

2

2,00%

VI.2

Mutassa be hogy az egyes támogatható tevékenységekhez mennyi
támogatást igényel és mennyi önerőt biztosít?

1

1,00%

VI.3

Mutassa be, hogy a fejlesztés sikere érdekében milyen egyéb - a GINOP
1.2.7 pályázatban nem támogatható - tevékenységeket valósított meg,
illetve tervez megvalósítani?

8

8,00%

VI.4

Hogyan alakul a nettó árbevétel arányos beruházási érték?

1,5

1,50%

VI.5

Hogyan alakul a saját tőke arányos beruházási érték?

1,5

1,50%

VI.6

Hogyan alakul a befektetett eszköz arányos beruházási érték?

1

1,00%

1

1,00%

VI.7

Mutassa be, hogy a VI.1 pontban bemutatott kapacitás bővítési
tevékenységek, hogyan kapcsolódnak a II. modulban bemutatott
innovációs tevékenységekhez, szabadalmakhoz!
Mutassa be, hogy a VI.1 pontban bemutatott kapacitás bővítési
tevékenységek, hogyan kapcsolódnak a IV. modulban (Digitalizáció és
Ipar 4.0) szereplő tevékenységekhez?

1

1,00%

VI.9

Mutassa be, hogy a VI.1 pontban bemutatott kapacitás bővítési
tevékenységek, hogyan kapcsolódnak a megújuló energia felhasználás
növelését szolgáló fejlesztésekhez?

1

1,00%

VI.10

Mutassa be a projekt megvalósításába bevonni tervezett partnereket!

2

2,00%

10

10,00%

Kérjük mutassa be a tervezett fejlesztés megvalósítása során felmerülő
kockázatokat és tervezett kezelésüket?
Kérjük mutassa be a tervezett fejlesztés megvalósítását követő
legfontosabb, üzleti kockázatokat és tervezett kezelésüket?
Rendelkezik-e a fejlesztés eredményéhez kapcsolódó vevői
szándéknyilatkozattal?

1

1,00%

1

1,00%

2

2,00%

VIII.4

Három legnagyobb vevő részesedése a tervezett értékesítésből?

1

1,00%

VIII.5

Kérjük mutassa be, hogy milyen engedélyek szükségesek a fejlesztés
megvalósításához és működtetéséhez?

1

1,00%

100

100,0%

VI.8

VII.1 Pénzügyi tervezés
VII.1

Kérjük adja meg a tervezett fejlesztés eredménytervét!

VIII. Kockázatok
VIII.1
VIII.2
VIII.3

Összesen

Pályázó neve
Pályázat iktató száma
Lehetséges
alátámasztó
dokumentumok

Válasz

Értékelési szempont

Mutassa be a vállalkozás küldetését,
legfontosabb stratégiai céljait, fő
I.1
tevékenységét, valamint termékeit,
szolgáltatásait!

I.2

Mutassa be a vállalkozás első számú
vezetőjét!

I.3

Hogyan alakult a vállalkozás nettó
árbevétele?

I.4

Hogyan alakult az eszközarányos
jövedelmezőség?

2014

I.5

I.6

Hogyan alakult a teljes munkaidős
átlagos statisztikai létszám?
Hogyan alakult az 1 főre eső hozzáadott
érték?

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Hogyan értékelik a dolgozók
teljesítményét? Működtet-e
teljesítmény értékelésen alapuló
I.8
bérezési és juttatási ösztönző
rendszert?

Hogyan követi a vállalkozás a piaci
I.9 igények változását?

Méri-e, és ha igen, milyen módszerrel a
I.10
vevői elégedettséget?

I.11

Működtet-e a vállalkozás beszállító
minősítési rendszert?

Rendelkezik-e a vállalkozás a Felhívás
5.5.2.1 a) 3. bekezdésében megadott
minőség-, környezet- és egyéb
I.12 irányítási, vezetési, hitelesítési
rendszerek nemzetközi tanúsításával
vagy tervezi-e ezek valamelyikét
bevezetni?

I.13

A támogatást igénylő " alulreprezentált
vállalkozásnak" minősül-e?

ÖSSZESEN

2015

Értékelési segédlet

Elérhető
pontszám

Röviden, de jól érthetően foglalja össze a
vállalkozás fontosabb tevékenységeit! Kérjük
30 napnál nem
mindenképp jelenítse meg küldetésének,
régebbi cégkivonat stratégiájának azon elemeit, amelyek
összhangban vannak a GINOP 1.2.7 pályázat
céljaival! Legfeljebb 750 karakter.

Vállalat küldetése, stratégiai céljai és fő tevékenységei
világosan, érthetően megfogalmazásra kerülnek (0,5 pont). A
küldetésben és a stratégiai célokban megjelenik a növekedés
orientáció (0,5 pont), valamit a digitálizációra és/vagy az
automatizációra, és/vagy az ipar 4.0 megoldások használatára
és/vagy az energiatakarékos, energiatudatos működésre való
törekvés (1 pont).

2

pont

önéletrajz,
megvalósult
oktatások teljesítés
igazoló
dokumentumai

Kérjük adja meg a szervezet első számú
vezetőjének iskolai végzettségét, azt, hogy hány
éve dolgozik a szervezetnél és, hogy milyen
oktatáson, képzésen vett részt az elmúlt 3
évben!

Felsőfokú végzettségű és legalább 3 éve dolgozik a pályázó
szervezetnél (0,5 pont), gazdasági jellegű vagy nyelvi, vagy
kommunikációs oktatáson képzésen vett részt az elmúlt 3
évben (0,5 pont).

1

pont

éves beszámolók
2014-2016

Kérjük 1.000 Ft-ban megadni!

Ha a támogatási kérelem benyújtását megelőző 3. év (2014)
nettó árbevételét az azt követő két év (2015 vagy 2016)
valamelyikében az árbevétel 7,01-10 %-kal meghaladta (1
pont), 10,01-15 %-kal meghaladta (2 pont), legalább 15,01 %kal meghaladta (3 pont).

3

pont

éves beszámolók
2014-2016

Ha a vizsgált évek átlagában az érték 4,01%-10,00% (0,5 pont),
Eszközarányos jövedelmezőség = (üzemi (üzleti)
10,01%-20,0% (1 pont), 20,01%-40,0% (1,5 pont), legalább
eredmény + kamat ráfordítás) / mérlegfőösszeg.
40,1% (2 pont).

2016

2014

2014

Hány munkavállaló vett részt a
vállalkozás által finanszírozott
I.7 oktatáson/képzésen az elmúlt 3
évben?

2015

Kitöltési segédlet

2

pont

2

pont

éves beszámolók
2014-2016

Kérjük fő/évben megadni!

Az utolsó három üzleti évben a létszám növekedés kevesebb,
mint 5% (0 pont), ha 5,1-10,0% (1 pont), ha 10,1% feletti (2
pont).

éves beszámolók
2014-2016

1 főre eső hozzáadott érték = (adózás előtti
eredmény + értékcsökkenési leírás + személyi
jellegű ráfordítások) / átlagos statisztikai
létszám.

Ha a vizsgált évek átlagában az érték 1001eFt - 3000eFt (0,5
pont), 3001eFt-5000eFt (1 pont), 5001eFt - 7000eFt (1,5 pont),
legalább 7001eFt (2 pont).

2

pont

Ha a rendszer által kalkulált érték alapján a 3 év átlagában a
munkavállalók kevesebb, mint 5%-a vett részt képzésen (0
pont), ha 5-10%-a (0,5 pont), ha 10,1-15%-a (1 pont), ha több,
mint 15%-a (1,5 pont).

1,5

pont

2016

a 3 év átlaga az összes
foglalkoztatotthoz viszonyítva: ….
(I.7-ben megadott értékek összege
/ I.5-ben megadott értékek
összege)

Kérjük fő/évben megadni!
Kérjük vegye figyelembe, hogy a vállalkozások
éves elvárt vagy kötelező (pl. minőség- és
környezetirányítási,
megvalósult
technológiai/gépkezelői/operátori, munka- és
oktatások teljesítés tűzvédelmi, biztonságtechnikai, stb.)
igazoló
oktatásai/képzései, még ha vállalkozói
dokumentumai
finanszírozásúak is, nem vehetők figyelembe.
Csak olyan vállalkozói finanszírozású
oktatás/képzés vagy továbbképzés értékelhető,
ami ezeken kívüli szakmai vagy ahhoz szorosan
kapcsolódó (pl. nyelvi, gazdasági, informatikai
vagy kommunikációs) tárgyú.

szabályzat/leírás a
teljesítmény
értékelési
rendszerről
Teljesítmény alapú
bérezési és juttatási
ösztönző rendszer
szabályzata

Igen/nem. Ha működtet teljesítményértékelési
rendszert, mutasssa be, hogy az értékelés milyen
formában (szóban vagy írásban), milyen
rendszerességgel, előre meghatározott
szempontok szerint történik-e (max. 500
karakter). Kérjük válaszában térjen ki arra is,
hogy a teljesítmény értékelés megjelenik-e a
munkabérben, juttatásokban: fizikai dolgozóknál
pl. teljesítményfüggő bérpótlék vagy mozgóbér,
darabbér, stb.), szellemi dolgozóknál valamilyen
teljesítményfüggő ösztönző rendszer
(juttatások, prémium, stb.) működtetése (max.
500 karakter).

Ha a teljesítmény értékelés írásban és előre meghatározott
szempontok szerint történik (0,5 pont). Ha a teljesítmény
értékelés megjelenik a munkabérben vagy juttatásokban, mint
ösztönző rendszerként (0,5 pont).

1

pont

szabályzat / leírás a
piaci igények
értékeléséről,
elemzéséről.

Adja meg, hogy milyen információk alapján,
milyen módszerrel és gyakorisággal értékeli,
elemzi a piaci trendek, igények alakulását (max.
500 karakter)!

Legalább évente történik az értékelés (0,5 pont). Ha belső (pl.
értékesítési trendek, fogyasztói panaszok, stb.) és külső
információk (pl. statisztikák, kutatások) egyaránt felhasználásra
kerülnek (0,5 pont).

1

pont

szabályzat / leírás a
vevői elégedettség
mérési rendszerről, a
vevői reklamációk
kezeléséről

Működtet-e vevői elégedettség mérési és
reklamáció kezelési rendszert? Kérjük, mutassa
be, milyen módon kap és gyűjt vevői
visszajelzéseket (pl. vevői elégedettségi űrlapok
kiküldése partnereknek) és vevői reklamációkat.
Hogyan történik ezek dokumentálása, kezelése,
értékelése és a becsatornázása a vállalati
folyamatokba! Max. 500 karakter.

1

pont

Ha legalább évente, írásban értékeli a beszállítóit és alkalmaz
minősített beszállítói rendszert (1 pont).

1

pont

Igen/nem vagy tervezi bevezetni. Kérjük
részletezze, hogy vállalkozása rendelkezik-e a
felhívás 5.5.2.1 a) 3. bekezdésében megadott
minőség-, környezet- és egyéb irányítási,
vezetési, hitelesítési rendszerek valamelyikének
nemzetközi tanúsításával, amit arra jogosult,
akkreditált minősítő szervezet auditált és
tanúsított számára, vagy a jelen pályázatban
elnyert támogatásból fogja ezek valamelyikét
bevezetni és tanúsíttatni.

Ha rendelkezik a a Felhívás 5.5.2.1 a) 3. bekezdésében
megadott rendszerek tanúsításának valamelyikével: 1 pont.
Ha még nem rendelkezik a a felhívás 5.5.2.1 a) 3.
bekezdésében megadott rendszerek tanúsításának
valamelyikével, de a jelen pályázatban elnyert támogatásból
fogja ezek valamelyikét bevezetni : 1 pont.
Ha már rendelkezik a a felhívás 5.5.2.1 a) 3. bekezdésében
megadott rendszerek tanúsításának valamelyikével, de a jelen
pályázatban elnyert támogatásból ezek közül további
rendszert fog bevezetni és tanúsíttatni: 2 pont

2

pont

Igen/nem. Alulreprezentált vállalkozó: 35 év
alatti fiatal, vagy nő jelenik meg a tulajdonosi
körben és az ügyvezetésben (részletesen lásd
Pályázati Felhívás 4.4.2.3.1 e) pontja).

Igen válasz esetén 0,5 pont.

Igen/nem. Kérjük mutassa be, hogy milyen
szabályzat/leírás a
gyakorisággal és milyen formában minősíti a
beszállító minősítési
beszállítóit és alkalmaz-e minősített beszállítói
rendszerről
rendszert (max. 500 karakter)!

Minőség-, környezetés egyéb irányítási,
vezetési, hitelesítési
rendszerek
nemzetközi
tanúsítása(i)nak
dokumentuma

önéletrajz vagy
szem.ig., 30 napnál
nem régebbi
cégkivonat

Működtet vevői elégedettség mérési rendszert, gyűjti,
feldolgozza és a vállalati folyamatokba becsatornázza a vevői
visszajelzéseket (0,5 pont).
Működtet vevő reklamáció kezelő rendszert, érdemben kezeli,
gyűjti, feldolgozza és a vállalati folyamatokba becsatornázza a
vevői reklamációkat (0,5 pont).

0,5 pont

20

pont

Pályázó neve
Pályázat iktató száma

II.1

Lehetséges
alátámasztó
dokumentumok

Válasz

Értékelési szempont

Az elmúlt 3 évben milyen innovációs
tevékenységekre került sor a cégnél?

Hány termékre vagy szolgáltatásra
II.2 rendelkezik iparjogvédelmi
oltalommal?

iparjogvédelmi
okiratok másolata

Kitöltési segédlet

Értékelési segédlet

Elérhető
pontszám

Mutassa be az elmúlt 3 évben a vállalkozásnál
megvalósult innovációs folyamatok lényegi
elemeit az alábbi területeken: 1) új, vagy
jelentősen átalakított termék vagy szolgáltatás
bevezetése, 2) jelentősebb technológiaváltás,
Minden megjelölt és szövegesen megfelelően alátámasztott
technológiafejlesztés, 3) jelentősebb szervezeti
innovációs terület (1 pont), összesen legfeljebb (3 pont).
átalakítás, 4) a vállalaton belüli
munkamegosztás, a folyamatok jelentősebb
átalakítása, 5) marketing, értékesítési megoldás
jelentős átalakítása. Legfeljebb 2000
karakter/innovációs terület.

3

pont

Kérjük csatolja az iparjogvédelmi oltalom
(védjegy, szabadalom, használatiminta-oltalom, Minden iparjogvédelmi okirat (1 pont), összesen legfeljebb (3
formatervezésiminta-oltalom) okirat(ok)
pont).
másolatát!

3

pont

Volt-e nyertes innovációs témájú GOP
II.3
vagy GINOP pályázata?

A folyamatban lévő vagy már lezárt pályázatokra
egyaránt gondoljon! Kérjük, adja meg a pályázat
Minden nyertes és megfelelően bemutatott pályázat (0,5
támogatási szerződés azonosító számát, az elnyert támogatás
pont), összesen legfeljebb (1 pont).
összegét és röviden mutassa be a fejlesztést
(max. 500 karakter/pályázat).

1

pont

Részt vesz/tt-e valamilyen nemzetközi
II.4 K+F típusú pályázatban (FP7, Horizont
2020)?

Kérjük, adja meg a pályázat azonosító számát, az
Minden nyertes és megfelelően bemutatott pályázat (1 pont),
támogatási szerződés elnyert támogatás összegét és röviden mutassa
legfeljebb összesen (2 pont).
be a fejlesztést (max. 500 karakter).

2

pont

Cége sikeres működése érdekében
II.5 milyen együttműködésekben,
stratégiai szövetségekben vesz részt?

II.6

megkötött
megállapodások,
szerződések

megkötött
megállapodás,
szerződés

Tagja-e a vállalkozás valamely
akkreditált innovációs klaszternek?
2014

II.7

Milyen beszállítói tevékenységet
végez? Mennyi a beszállítói
tevékenységből származó bevétele az
összes nettó árbevétel százalékában?

ÖSSZESEN

2015

Válaszában térjen ki rá, hogy milyen rendszeres
együttműködést folytat más piaci cégekkel,
kutatóintézetekkel, egyetemekkel, szakmai
szervezetekkel, egyéb szereplőkkel? Legfeljebb
500 karakterben mutassa be az együttműködő
partner(eke)t és az együttműködés tárgyát.

Minden együttműködő partner (0,5 pont), legfeljebb összesen
(1,5 pont).

Igen/nem. Ha igen, akkor adja meg az
akkreditált innovációs klaszter nevét,
elérhetőségét, valamint a tagság kezdetének
dátumát!

Tagja akkreditált innovációs klaszternek (1 pont).

1,5 pont

1

pont

2016

a beszállítói tevékenység rövid
leírása:

kétoldalú beszállítói
nyilatkozat(ok)
cégszerű aláírásokkal,
integrátor(ok) vagy
gyártó(k)
nyilatkozata,
éves beszámolók
2014-2016

Beszállítói tevékenységből származó bevétel
aránya = beszállítói tevékenység nettó
árbevétele / összes nettó árbevétel. Kérjük,
röviden mutassa be a beszállítói tevékenység fő Ha a vizsgált évek átlagában az érték 10,01-20,0% (0,5 pont),
jellemzőit (legfeljebb 250 karakter). Felhívjuk
20,1 -25,0% (1 pont), 25% felettI (1,5 pont).
figyelmét, hogy a Pályázati Felhívás értelmében
csak beszállító KKV-k kaphatnak támogatást (4.1,
e) pont).

1,5 pont

13

Pályázó neve
Pályázat iktató száma
Lehetséges
alátámasztó
dokumentumok

Válasz

Értékelési szempont

Kitöltési segédlet

Értékelési segédlet

Milyen nemzetközi vásáron, kiállításon,
III.1 konferencián vett részt az elmúlt 3
évben?

visszaigazolt
Adja meg a rendezvény, helyét, idejét, a részvétel Mindegyik megfelelően bemutatott rendezvény (0,5
megrendelés
pont), összesen legfeljebb (1 pont).
céját! Legfeljebb 250 karakter/rendezvény.
cégszerűen aláírva

Milyen idegen nyelve(ke)t beszél a
III.2
szervezet első számú vezetője?

nyelvvizsga
dokumentum(ok)

Adja meg hogy milyen szinten beszél az adott
nyelvből: alapszintű (A), középszintű (B),
mesterfokú (C ) nyelvhasználó (a Közös Európai
Referenciakeret szintjeinek megfelelően).

éves beszámolók
2014-2016

éves beszámolók
2014-2016

2014
III.3 Milyen arányú az export értékesítés?

III.4

Mely országokba exportált az elmúlt 3
évben?

Rendelkezik-e külföldön értékesítési
képviselettel és/vagy külföldi
III.5
gyártókapacitást jelentő
leányvállalattal?
ÖSSZESEN

2015

2016

Elérhető
pontszám

1

pont

1

pont

Ha a vizsgált évek átlagában az érték 2,5-5,0% (0,5
Export értékesítés aránya = Export értékesítés
árbevétele / összes nettó árbevétel. Kérjük %-os pont), 5,01-10,0% (1 pont), 10,01-15% (1,5 pont), 15%
feletti ( pont).
értékben megadni!

2

pont

Minden olyan országot soroljon fel, amely
irányában az elmúlt 3 üzleti év bármelyikében
volt export értékesítése.

2

pont

1

pont

Legalább egy idegen nyelvből (B) középszintű
nyelvhasználó (1 pont).

Európai országba exportál (1 pont), Európán kívüli
országba exportál (1 pont).

Kérjük adja meg az értékesítési képviselet, illetve
Rendelkezik kereskedelmi képviselettel vagy
30 napnál nem
külföldi gyártókapacitást jelentő leányvállalat
leányvállalattal (1 pont).
régebbi cégkivonat
elérhetőségeit!

7

Pályázó neve
Pályázat iktató száma
Értékelési szempont

Válasz

Lehetséges
alátámasztó
dokumentumok

Kitöltési segédlet

IV.1

A társaság termelési értékének legalább 50%ánál alkalmazza a MES valósidejű adatgyűjtés
funkcióját (minimálisan: gyártási terv-tény
adatok, selejtarány, állásidő, gép státusz)?

Szállítói vagy
rendszerbevezetői
nyilatkozat a
funkcionalitásról, rövid
műszaki leírás, fotók

Igen/nem. Igen válasz esetén mutassa be az
alkalmazott MES valósidejű adatgyűjtési funkcióját és
külön a minimum követelmények teljesülését is.
Legfeljebb 3000 karakter.
Igen válasz, megfelelően bemutatott, ill. működtetett
MES rendszer és a minimum követelmények
részletesen, pontosan kidolgozott és igazolt
teljesülése esetén (1,2 pont).
MES – Manufacturing Execution System: A termelés
folyamatát valós időben végrehajtó és követő
számítógépes rendszer, amely az anyagáram
folyamatát irányítja és felügyeli. Segítségével a
termelésvezető minden pillanatban nyomon
követheti a gyártórészlegben folyó munkát, jelzéseket
kap a gyártástervtől való eltérésről, és ezek alapján
javíthatja a gyártás termelékenységét. A MES a
termelés valós idejű adatait a termelési cellákban
működő gépek vezérlőjeleiből, telepített szenzorrendszerekből, vagy más, akár a dolgozók által
működtetett jelzőrendszerekből kapja.

IV.2

A társaság termelési értékének legalább 50%ánál alkalmazza minimálisan napi
rendszerességgel a MES gyártástervezés és
optializálás funkcióját (ütemezés,
finomprogramozás, scheduling, routing,
munkarendelések kezelése)?

Szállítói vagy
rendszerbevezetői
nyilatkozat a
funkcionalitásról, rövid
műszaki leírás, fotók

Igen/nem. Igen válasz esetén kérjük röviden
mutassa be az alkalmazott MES gyártástervezés
és optializálás funkcióját és külön a minimum
követelmények teljesülését is. Legfeljebb 3000
karakter!

A társaság valamelyik vevője esetében
menedzseli-e vagy folyamatosan tölti-e a
IV.3 készleteket (VMI=Vendor Managed
Inventory vagy CRP=Continuous
RePlenishment)?

Értékelési segédlet

Elérhető
pontszám

Igen válasz, megfelelően bemutatott,
ill. működtetett MES rendszer és a
minimum követelmények részletesen,
pontosan kidolgozott és igazolt
teljesülése esetén (1,2 pont).

1,2 pont

Igen válasz, megfelelően bemutatott,
ill. működtetett MES rendszer és a
minimum követelmények részletesen,
pontosan kidolgozott és igazolt
teljesülése esetén (1,2 pont).

1,2 pont

Szállítói vagy
rendszerbevezetői
Igen/nem. Igen válasz esetén mutassa be az
Igen válasz és megfelelően
nyilatkozat a
alkalmazott VMI vagy CRP rendszer működését. bemutatott, ill. működtetett VMI vagy
funkcionalitásról, rövid Legfeljebb 3000 karakter!
CRP rendszer esetén (0,4 pont).
műszaki leírás, fotók

0,4 pont

IV.4

A társaság termelési eszközeinek legalább 20%a programozható (pl. PLC)?

Szállítói vagy
rendszerbevezetői
nyilatkozat a
funkcionalitásról, rövid
műszaki leírás, fotók

Igen/nem. Igen válasz esetén mutassa be a
használatban lévő programozható termelési
eszközeinek arányát a teljes termelőeszköz
állományához viszonyítva. Legfeljebb 3000
karakter!

Igen válasz és megfelelően
bemutatott, ill. működtetett
programozható termelési eszköz arány
esetén (1,2 pont).

1,2 pont

IV.5

Rendelkezik-e a társaság az anyagok és
késztemékek termékazonosítását és
automatikus adatbevitelét támogató
rendszerrel (pl. vonalkód, RFID, szenzor)?

Szállítói vagy
rendszerbevezetői
nyilatkozat a
funkcionalitásról, rövid
műszaki leírás, fotók

Igen/nem. Igen válasz esetén mutassa be a
késztemékek termékazonosítását és
automatikus adatbevitelét támogató rendszer
működését. Legfeljebb 3000 karakter!

Igen válasz és megfelelően bemutatott,
ill.működtetett rendszer esetén (0,4
pont).

0,4 pont

Szállítói vagy
rendszerbevezetői
Igen/nem. Igen válasz esetén mutassa be az
nyilatkozat a
alkalmazott raktármenedzsment rendszerének
funkcionalitásról, rövid működését. Legfeljebb 3000 karakter!
műszaki leírás, fotók

Igen válasz és megfelelően bemutatott,
ill.működtetett rendszer esetén (0,4
pont).

0,4 pont

Az alkalmazott
technológia (pl.
rezgésdiagnosztika,
olajanalízis,
termográfia,
tömörségvizsgálat)
rövid leírása, fotók.

Igen válasz, megfelelően bemutatott,
ill. működtetett megelőző és azt
támogató karbantartási rendszer és a
minimum követelmények részletesen,
pontosan kidolgozott és igazolt
teljesülése esetén (0,8 pont).

0,8 pont

Ha rendelkezik ISO 14001 tanúsítássa
(0,4 pont).

0,4 pont

Ha rendelkezik ISO 50001 tanúsítássa
(0,4 pont).

0,4 pont

Rendelkezik-e a társaság korszerű
IV.6 raktármenedzsment megoldással (pl. voice
picking, light picking, automata raktár)?

IV.7

Rendelkezik-e a társaság legalább működő
termelési eszközeinek 10%-a esetében
megelőző karbantartási gyakorlattal és azt
támogató rendszerrel (prediktív karbantartás)?

Rendelkezik-e társaság ISO 14001 szerint
IV.8 tanúsított környezetközpontú irányítási
rendszerrel?

IV.9

Rendelkezik-e társaság ISO 50001 szerint
tanúsított energiairányítási rendszerrel?

IV.10

Rendelkezik-e legalább egy fő vezető munkatárs
LEAN, TPS vagy egyéb korszerű
termelésmenedzsment képzéséről
minősítéssel, számlával?

Rendelkezik-e társaság OHSAS 18001 szerint
IV.11 tanúsított, munkahelyi egészségvédelmi és
biztonsági irányítási rendszerrel?

Igen/nem. Igen válasz esetén mutassa be az
alkalmazott megelőző és azt támogató
karbantartási rendszerének működését és és
külön a minimum követelmény teljesülését is.
Legfeljebb 3000 karakter.

Igen/nem.Igen válasz esetén mutassa be, hogy
vállalkozása rendelkezik-e ISO 14001
ISO 14001 tanúsítvány tanúsítással, amit arra jogosult, akkreditált
minősítő szervezet auditált és tanúsított
számára.
Igen/nem. Igen válasz esetén mutassa be, hogy
vállalkozása rendelkezik-e ISO 50001
ISO 5001 tanúsítvány tanúsítással, amit arra jogosult, akkreditált
minősítő szervezet auditált és tanúsított
számára.

Egy fő vezető
munkatárs korszerű
termelésmenedzsment
képzéséről számla
vagy a képzésről
tanúsítvány

Igen/nem. Igen válasz esetén mutassa be, hogy
vállalkozása rendelkezik-e igazolt módon
Igen válasz és igazoltan megvalósult
legalább egy fő vezető munkatárs korszerű
képzés minimum egy vezető
termelés menedzsment képzettséggel.
munkatárs számára. (0,8 pont).
Legfeljebb 3000 karakter!

0,8 pont

OHSAS 18001
tanúsítvány

Igen/nem. Igen válasz esetén mutassa be, hogy
vállalkozása rendelkezik-e OHSAS 18001
Ha rendelkezik OHSAS 18001
tanúsítással, amit arra jogosult, akkreditált
tanúsítássa (0,4 pont).
minősítő szervezet auditált és tanúsított
számára.

0,4 pont

ISO/TS 16949
tanúsítvány

IV.12

Rendelkezik-e társaság iparág specifikus
tanúsítvánnyal?

ISO 13485 tanúsítvány Igen/nem. Igen válasz esetén mutassa be, hogy
vállalkozása rendelkezik-e az alátámasztásban
AS 9100/9120
hivatkozott iparág specifikus tanúsítások
tanúsítvány
valamelyikével, amit arra jogosult, akkreditált
ISO 22000 tanúsítvány minősítő szervezet auditált és tanúsított
számára
GMP, GLP, GCP,
illetékes ellenőrző
hatósági tanúsítvány
Igen/nem. Igen válasz esetén mutassa be az
egyedi termékazonosítást és
nyomonkövethetőséget (termékek, anyagok,
alkatrészek) biztosító rendszerét és/vagy a
termékeknél alkalmazott gyártmány azonosító
(sarzs/batch/lot) és a beépülő anyagok
nyilvántartásával rendelkező rendszert.
Legfeljebb 3000 karakter.

Ha rendelkezik az alátámasztásban
hivatkozott iparág specifikus
tanúsítások közül legalább az egyikkel
(0,4 pont).

0,4 pont

Rendelkeznek-e a társaság termékei egyedi
termékazonosítással és a beépülő
anyagok/alkatrészek nyilvántartásával,
IV.13 nyomonkövethetőségével, vagy rendelkeznek-e
a társaság termékei sarzs/batch/lot számmal és
a beépülő anyagok/alkatrészek
nyilvántartásával, nyomonkövethetőségével?

Szállítói vagy
rendszerbevezetői
nyilatkozat a
funkcionalitásról, rövid
műszaki leírás, fotók

Rendelkezik-e a társaság ISO 27001 szerint
IV.14 tanúsított információbiztonság irányítási
rendszerrel?

Igen/nem. Igen válasz esetén mutassa be, hogy
vállalkozása rendelkezik-e ISO 27001
Ha rendelkezik ISO 27001 tanúsítássa
ISO 27001 tanúsítvány tanúsítással, amit arra jogosult, akkreditált
(0,4 pont).
minősítő szervezet auditált és tanúsított
számára.

0,4 pont

Rendelkezik-e a társaság valamely üzleti
IV.15 partnerével kiépített szabványos elektronikus
adatátvitellel (pl. EDI)?

Szállítói vagy
rendszerbevezetői
Igen/nem. Igen válasz esetén mutassa be az
Igen válasz és megfelelően
nyilatkozat a
alkalmazott szabványos elektronikus adatátviteli bemutatott, ill. működtetett rendszer
funkcionalitásról, rövid biztosító rendszerét. Legfeljebb 3000 karakter! esetén (0,8 pont).
műszaki leírás, fotók

0,8 pont

ÖSSZESEN

Igen válasz és megfelelően bemutatott,
ill.működtetett rendszer(ek) egyikének
alkalmazása esetén (0,8 pont).

0,8 pont
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Pályázó neve
Pályázat iktató száma
Elérhető
pontszám

Lehetséges alátámasztó
dokumentumok

Kitöltési útmutató

Értékelési segédlet

a tervezett fejlesztési
projektet megalapozó
külső és/vagy belső
stratégiai elemzések és
tanulmányok és ezek
összefoglaló elemzése,
értékelése

Mutassa be azt a piaci igényt, amely indokolttá teszi
a tervezett beruházás megvalósítását: térjen ki a
földrajzi piac meghatározására, a vevőkör
nagyságára, összetételére, a kereslet becslésének
módszertanára. Javasoljuk tényszerű anyagok
használatát (forrásmegjelöléssel). Táblázatok,
grafikonok nagyban segíthetik az eredmények
szemléltetését. Legfeljebb 15.000 karakter.

A földrajzi piac és a tervezett piaci részesedés
egyértelmű meghatározása: 1 pont, a vevőkör
nagyságának meghatározása megtörténik: 1 pont, A
vevőkör összetételének meghatározása megtörténik:
1 pont, A kereslet becslése megtörténik: 1 pont, A
kereslet becslés módszertanilag megalapozott 1
pont.

5

pont

Mutassa be a versenyelemzés fő
V.2
eredményeit!

a tervezett fejlesztési
projektet megalapozó
külső és/vagy belső
stratégiai elemzések és
tanulmányok és ezek
összefoglaló elemzése,
értékelése

Határozza meg jelenlegi és potenciális jövőbeli
versenytársait. Mutassa be a versenytársak erős és
gyenge pontjait! Mutassa be, hogy a
versenytársakhoz képest a tervezett fejlesztés
eredményeként, milyen előnyök keletkeznek (ár,
minőség, kapcsolt szolgáltatás, technológia, logisztika
stb) Legfeljebb 15.000 karakter.

A versenytársak meghatározása (1 pont), a
versenytársak erős és gyenge pontjainak
számbavétele (1 pont), bemutatott és indokolt
versenyelőny 1 pont/db (legfeljebb 3 pont).

5

pont

Mutassa be a fejlesztés
V.3
marketingtervét!

a tervezett fejlesztési
projektet megalapozó
külső és/vagy belső
stratégiai elemzések és
tanulmányok és ezek
összefoglaló elemzése,
értékelése

Mutassa be és indokolja a tervezett árképzést,
értékesítési csatorná(ka)t, marketing kommunikációs
eszközöket! Használjon táblázatokat, grafikonokat az
eredmények szemléltetésére! Legfeljebb 15.000
karakter.

Az árképzés bemutatása (1 pont), indoklása (1 pont)
megtörténik. Az értékesítési csatornák bemutatása (1
pont) megtörténik. A marketing kommunikációs
eszközök bemutatása (1 pont) megtörténik.

4

pont

Értékelési szempont

V.1

Mutassa be a piacelemzés, piackutatás
fő eredményeit!

ÖSSZESEN

Válasz

14

Pályázó neve
Pályázat iktató száma
Válasz

Értékelési szempont

VI.1

Mutassa be a tervezett fejlesztést!

GINOP 1.2.7 pályázatban
támogatható tevékenység

igényelt
támogatás

önerő
egyéb
támogatás

saját forrás

költségek
összesen

magyarázat

megvalósítás
helyszíne

technológia fejlesztés
megújuló energiaforrást hasznosító
technológiák alkalmazása
infrastrukturális és ingatlan beruházás
információ technológiai fejlesztés
gyártási licence, know how

VI.2

minőség-, környezet- és egyéb
Mutassa be hogy az egyes támogatható
irányítási vezetési hitelesítési
tevékenységekhez mennyi támogatást
rendszerek szabványok bevezetése és
igényel és mennyi önerőt biztosít?
tanúsítványok megszerzése

összesen

GINOP 1.2.7 pályázatban NEM
támogatható tevékenység

VI.3

Mutassa be, hogy a fejlesztés sikere
érdekében milyen egyéb - a GINOP
1.2.7 pályázatban nem támogatható tevékenységeket valósított meg,
illetve tervez megvalósítani?

Tervezett ráfordítás (eFt)

Értékelési segédlet

a tervezett fejlesztési
projektet megalapozó
külső és/vagy belső
stratégiai elemzések
és tanulmányokon
alapuló
döntéselőkészítő
összefoglaló elemzés,
értékelés

Röviden foglalja össze a projekt
célját és emelje ki a
legfontosabb jellemzőit!
Mutassa be, hogy a projekt
keretében tervezett beruházás
milyen termék előállítását,
szolgáltatás nyújtását segíti elő.
Fejtse ki, hogy a projekt hogyan
járul hozzá a vállalkozás
fenntartható növekedéséhez.
Legfeljebb 3000 karakter.

Világosan megfogalmazott, a
GINOP 1.2.7-17 felhívással
összhangban lévő cél (1 pont ), a
projekt lényegi jellemzőinek
bemutatása a kitöltési
segédlettel összhangban (1
pont),

Elérhető
pontszám

Kérjük a fejlesztése
szempontjából nem releváns
cellákat hagyja üresen!
Az igényelt támogatás és az
önerő adatok megadásához
kérjük vegye figyelembe a
Felhívás 5.3 fejezetében
megadott támogatásintenzitási
szabályokat!
A táblázat kitöltése a későbbi
értékelési folyamat
szempontjából fontos háttér
kiválasztott,
információkat szolgáltat: a
Ha van olyan tevékenység,
cégszerűen aláírt
projekt műszaki tartalmának és
amely "szabad vállalkozási
árajánlatok
finanszírozási szerkezetének
zónában" valósul meg (1 pont).
(tevékenységen-ként) megértését segíti az értékelők
számára.
Az értékeket kérjük ezer
Forintban megadni. Kérjük a
"magyarázat" oszlopban
mutassa be röviden az egyes
fejlesztések tartalmát, fő elemeit
(max. 500 karakter
/támogatható tevékenység)! A
megvalósítás helyszíne cellákban
azt a települést, településeket
adja meg ahol az adott
tevékenység megvalósul.

2

pont

1

pont

Magyarázat
támogatói
okirat/támogatási
szerződés

Ipari folyamatok digitalizációjához
hozzájáruló technológiai beszerzések

a tervezett vagy
bevezetett
technológiai fejlesztést
megalapozó külső
és/vagy belső
stratégiai elemzések
és tanulmányokon
alapuló
döntéselőkészítő
összefoglaló elemzés,
értékelés

A folyamatok
automatizálása,
korszerű vállalati IT
megoldások
bevezetése

támogatói
okirat/támogatási
szerződés

Kísérleti fejlesztés,
prototípusfejlesztés, K+F-hez
kapcsolódó eszközbeszerzés,
infrastrukturális fejlesztés,
immateriális javak beszerzése,
iparjogvédelem

támogatói
okirat/támogatási
szerződés,
iparjogvédelmi
oltalomról szóló
igazolás

Képzés,
kompetenciafejlesztés

támogatói
okirat/támogatási
szerződés

A GINOP 1.2.7-17 Pályázati
felhívás 4.4.2.3.1 fejezet i.)
pontjában szereplő táblázat
pontosan meghatározza, hogy itt
mely tevékenységek
fogadhatóak el (Ezek
szerepelnek a táblázat soraiban).
Kérjük minden tervezett
tevékenységhez adja meg a
tervezett ráfordítás értékét e Ftban! Az egyes tevékenységekhez
fűzött magyarázatokban térjen
ki a tevékenység rövid
bemutatására (max 500
karakter/tevékenység), valamint
arra, hogy mikor és milyen
forrásból valósult meg az adott
tevékenység, illetve, hogy mikor
és milyen forrásból tervezi
megvalósítani?

Legalább egy a pályázati felhívás
követelménmyeinek megfelelő
tevékenységet megjelöl és
bemutat: 2 pont, kettő vagy
több tevékenységet megjelöl és
bemutat: 4 pont. A VI.3 pontban
bemutatott tevékenységek
8
összértéke eléri a GINOP 1.2.7ben igényelt támogatás 10
százalékát: 2 pont, 20
százalékát: 4 pont

pont

n/a
nettó árbevétel
2015

2016

beruházási érték (GINOP 1.2.7 összes
elszámolható költsége)

saját tőke arányos beruházási
érték

Hogyan alakul a nettó árbevétel
arányos beruházási érték?

beruházási érték (GINOP 1.2.7 összes
elszámolható költsége)

saját tőke

VI.5

Kitöltési segédlet

Külpiacra jutás és piaci megjelenés
elősegtítése

összesen

VI.4

Lehetséges
alátámasztó
dokumentumok

saját tőke arányos beruházási
érték

Hogyan alakul a saját tőke arányos
beruházási érték?

immateriális javak

tárgyi
eszközök

beruházási érték (GINOP 1.2.7 összes
elszámolható költség)

saját tőke arányos beruházási
érték

A nettó árbevétel arányos
beruházás értékét (2 * összes
éves beszámolók 2015- elszámolható költség / (utolsó +
2016
utolsó előtti lezárt üzleti év
nettó árbevétele)) a rendszer
automatikusan kalkulálja.

Ha a vizsgált évek átlagában az
érték 3,01-10% vagy 70,01-85%
(0,5 pont), 10,01-15,0% vagy
45,01-70 % (1 pont), 15,01-45%
(1,5 pont).

1,5

pont

Kérjük ezer Forintban adja meg
az utolsó lezárt üzleti évben a
saját tőke értékét. A saját tőke
arányos beruházási értéket
((összes elszámolható
éves beszámoló 2016 költség/utolsó lezárt üzleti év
saját tőkéje)*100) a rendszer
automatikusan kalkulálja.

Ha a vizsgált évek átlagában az
érték 10% vagy kisebb, vagy
150% feletti (0 pont), 10,01-25%
1,5
vagy 115,01-150% (0,5 pont),
25,01-50,0% vagy 85,01-115%
(1 pont), 50,01%-85% (1,5 pont).

pont

Kérjük ezer Forintban adja meg
az utolsó lezárt üzleti évben az
immarteriális javak és a tárgyi
eszközök értékét. A befektetett
eszköz arányos beruházási
értékét ((összes elszámolható
költség/(utolsó lezárt év
éves beszámoló 2016
immateriális javak + utolsó
lezárt év tárgyi eszközök))*100)
a rendszer automatikusan
kalkulálja.

Ha a vizsgált évek átlagában az
érték 10,0-40,0% vagy 70,01100% (0,5 pont), 40,01-70,0% (1
pont).

1

pont

VI.6

Hogyan alakul a befektetett eszköz
arányos beruházási érték?

VI.7

Mutassa be, hogy a VI.1 pontban
bemutatott kapacitás bővítési
tevékenységek, hogyan kapcsolódnak a
II. modulban bemutatott innovációs
tevékenységekhez, szabadalmakhoz!

Legfeljebb 500 karakterben
fejtse ki a kapcsolódási
pontokat!

A támogatható tevékenységek
kapcsolódnak a vállalkozás
korábbi innovációs
tevékenységéhez (1 pont),

1

pont

VI.8

Mutassa be, hogy a VI.1 pontban
bemutatott kapacitás bővítési
tevékenységek hogyan kapcsolódnak a
IV. modulban (Digitalizáció és Ipar 4.0)
szereplő tevékenységekhez?

Legfeljebb 500 karakterben
fejtse ki a kapcsolódási
pontokat!

0,5 pont/kapcsolódó fejlesztési
terület, összesen legfeljebb (1
pont).

1

pont

VI.9

Mutassa be, hogy a VI.1 pontban
bemutatott kapacitás bővítési
tevékenységek, hogyan kapcsolódnak a
megújuló energia felhasználás
növelését szolgáló fejlesztésekhez?

Legfeljebb 500 karakterben
fejtse ki a kapcsolódási
pontokat!

Van kapcsolódás megújuló
energiaforrásokhoz (1 pont).

1

pont

Mutassa be a projekt megvalósításába
bevonni tervezett partnereket!

Beszállítók, piaci szereplők, non
profit vállalkozások, civil és
szakmai szervezetek,
önkormányzat, oktatási
intézmények stb. Kérjük röviden
foglalja össze, hogy az adott
partner mivel járul hozzá a
fejlesztés sikeréhez,
fenntarthatóságához.

2

pont

VI.10

ÖSSZESEN

szándék-nyilatkozat
partnerek részéről

Partner(ek) megjelölése (0,5
pont), csatolt
szándéknyilatkozatonként (0,5
pont/csatolt nyilatkozat),
legfeljebb összesen (2 pont).
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Pályázó neve
Pályázat iktató száma
Lehetséges
alátámasztó
dokumentumok

Válasz

Értékelési szempont

1. év

2. év

3. év

4. év

5. év

Kitöltési útmutató

Értékelési segédlet

Elérhető
pontszám

Összesen
Bevétel előrejelzés megfelelő
részletezettsége (az értékadatok
volumenadatokra egyértelműen
vissza vannak vezetve) és
alátámasztottsága (5 pont),
költség előrejelzés megfelelő
részletezettsége (különböző
típusú költségek és ráfordítások
elkülönítése, volumenadatokra
való visszavezetése) és
alátámasztottsága (5 pont),
összesen legfeljebb (10 pont).

1.értékesítés nettó árbevétele

2. aktivált saját teljesítmény értéke

3. egyéb bevételek

4. anyagjellegű ráfordítások

5. személyi jellegű ráfordítások

6. értékcsökkenési leírás

7. egyéb ráfordítások

VII.1

Kérjük adja meg a tervezett fejlesztés 8. üzemi (üzleti) tevékenység eredménye
(=1+2+3-4-5-6-7)
eredménytervét!

9. pénzügyi műveletek bevételei

10. pénzügyi műveletek ráfordításai

11. pénzügyi műveletek eredménye (=910)

12. adózás előtti eredmény (=8+11)

13. adófizetési kötelezettség

14. adózott eredmény (=12-13)
Kérjük indokolja a táblában szereplő értékeket (legfeljebb 5.000 karakter)! Lehetőség szerint csatolja a
számításokat tartalmazó, alátámasztó xls dokumentumot.

ÖSSZESEN

számításokat
tartalmazó xls
dokumentum

Kérjük az értékeket ezer forintban
megadni! Az 1. év a fejlesztés
megkezdésének éve. Az egyes
tételeknél csak a fejlesztés
eredményeként megvalósuló tételeket
szerepeltesse! Ha egyes számviteli
kategóriák a fejlesztés szempontjából
nem relevánsak, akkor írjon az adott
sorba 0-t! Az egyes tételeket kérjük
indokolja, magyarázza. A bevétel
előrejelzést vezesse vissza
volumenadatokra (pl. bevétel =
egységár*eladott darab), a
költségelőrejelzést részletezze,
háttérszámításokkal támassza alá (pl.
személyi jellegű költségek
visszavezetése a szervezeti jellemzőkre
és bérekre, juttatásokra stb.)! Kérjük a
pénzügyi tervezés során ügyeljen a
Pályázati Felhívás 3.4.1.1.1 pontjában
megfogalmazott Kötelező vállalások
teljesítésére!

A részpontozás szabályai:

- ha nincs volumenre való
visszavezetés (=miből mennyi
mennyiért), legfeljebb 1-1 pont
adható a bevételi, illetve a költség
oldalon (összesen 2 pont)
10
- a bevételi, illetve költség oldal
kellően átgondolt, megfelelően
részletezett és érthető
bemutatásáért további 1, 2, 3
vagy 4 pont jár a bevételi és a
költség oldalon is (összesen
további 0-8 pont)

- ha a bevételi és/vagy költség
oldal ugyan kellően részletesen
bemutatott, ugyanakkor
valamilyen/közepes/súlyos
mértékű irrealitás vagy
inkonzisztencia tükröződik a
pályázó feltételezéseiben (különös
figyelemmel az V. Piaci környezet
elemzése modulban!
bemutatottakra), akkor 1, 2, 3
vagy 4 pont levonás jár a bevételi
és/vagy a költség oldalon.

10

pont

Pályázó neve
Pályázat iktató száma
Válasz

Értékelési szempont

kockázatok

Kitöltési útmutató
kezelési mód

1. kockázat

Kérjük mutassa be a tervezett fejlesztés
VIII.1 megvalósítása során felmerülő
2. kockázat
kockázatokat és tervezett kezelésüket?
3. kockázat

Kérjük mutassa be azokat, a fejlesztés
megvalósítása során esetlegesen felmerülő
kockázatokat, amelyek befolyásolhatják a
fejlesztés sikeres megvalósítását. A kockázatok
feltérképezése során gondoljon a következő
tényezőkre: finanszírozás, megvalósítás
késedelme, emberi tényező, stb.

Értékelési segédlet

Elérhető
pontszám

Minden relevánsan azonosított kockázat és
adekvát kockázatkezelési megoldás (0,5 pont),
összesen legfeljebb (1 pont).

1

pont

Kérjük mutassa be azokat, a fejlesztés
megvalósítását követően esetlegesen felmerülő
kockázatokat, amelyek befolyásolhatják a
fejlesztés sikeres működtetését. A kockázatok
Minden relevánsan azonosított kockázat és
feltérképezése során gondolja át a keresleti,
adekvát kockázatkezelési megoldás (0,5 pont),
kínálati tényezőket és a külső környezet,
összesen legfeljebb (1 pont).
pénzügyi- és piacgazdaság változásának
lehetséges negatív hatásait (szabályozás,
időjárás, stb.).

1

pont

A csatolt vevői szándéknyilatkozat(ok) az első
teljes üzleti évben tervezett értékesítés legalább
10 százalékát lefedik (0,5 pont), további 5
százalékonként (további 0,5 pont), legfeljebb
összesen 2 pont, ez utóbbi esetben a tervezett
értékesítés legalább 25,0 százaléka vevői
szándéknyilatkozattal fedett.

2

pont

Kérjük becsülje meg, hogy a tervezett
értékesítésből hány százalékkal fog
VIII.4
részesedni a három legnagyobb
vevője?

kevesebb, mint 25 százalék 1 pont, kevesebb,
mint 15 százalék: 0,5 pont

1

pont

Kérjük mutassa be, hogy milyen
VIII.5 engedélyek szükségesek a fejlesztés
megvalósításához és működtetéséhez?

A szükséges engedélyek számbavétele,
bemutatása, vagy annak bemutatása, hogy a
fejlesztés nem igényel külön engedélyeztetést (1
pont).

1

pont

4. kockázat
kockázatok
1. kockázat
Kérjük mutassa be a tervezett fejlesztés
megvalósítását követő legfontosabb,
VIII.2
üzleti kockázatokat és tervezett
kezelésüket?

2. kockázat
3. kockázat
4. kockázat

VIII.3

Rendelkezik-e a fejlesztés
eredményéhez kapcsolódó vevői
szándéknyilatkozattal?

ÖSSZESEN

kezelési mód

Ha rendelkezésre áll, csatolja a vevői
szándéknyilatkozatokat! Kérjük ügyeljen arra,
hogy a vevői szándéknyilatkozatokon jól
értelmezhetően jelenjen meg a tervezett
beszállítás nagysága is.
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