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A KISPROJEKTEK KIVÁLASZTÁSÁNAK KRITÉRIUMAI  
 
Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program  

1. Prioritási tengely:  Természet és kultúra  

Specifikus cél:  A határterület vonzerejének fokozása 

 
A pályázatok elbírálásának értékelési kritériumai  
 

Sorsz. Kritérium Az értékelés tárgya  
A kritérium 

típusa  
Értékelés  Az értékelési kritérium alkalmazásának módja   

1. A javasolt kisprojekt hozzájárulása az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program céljaihoz és eredményeihez  

1.1 

A kisprojekt 
összhangja „A 
határterület 
vonzerejének 
fokozása “ 
specifikus céllal 
a PT1 Természet 
és kultúra 
keretén belül  

A kisprojekt összhangja a PT1 Természet és kultúra 
keretén belül „A határterület vonzerejének 
fokozása“ specifikus céllal  
 
A kisprojekt összhangban áll a specifikus céllal, ha 
a megvalósításával:   
 
• Nő a társadalmi, gazdasági és területi kohézió 
a kulturális tevékenységek és 
a természetvédelemmel kapcsolatos közös 
tevékenységek útján és/vagy 
• Javul a társadalmi, gazdasági és területi kohézió 
a kulturális tevékenységek és 
a természetvédelemmel kapcsolatos közös 
tevékenységek támogatása útján és/vagy 
• Nő a programterületre érkező látogatók száma. 
A PT keretén belül megvalósított kisprojekteknek 
köszönhetően új idegenforgalmi integrált területek 
jönnek létre, saját termékkel és saját márkával.  
 
 

Kizáró 
kritérium 

igen 

 
A kisprojekt összhangban áll „A határterület vonzerejének fokozása “ specifikus 
céllal 
 

nem 

 
A kisprojekt nem áll összhangban „A határterület vonzerejének fokozása “ 
specifikus céllal  
 
 

1.2  
A kisprojekt 
összhangja a PT1  

A kisprojekt összhangja a meghatározott jogosult 
tevékenységekkel a PT1 Természet és kultúra 

Kizáró 
kritérium 

igen 
A kisprojekt összhangban áll a PT1 Természet és kultúra keretén 
belül meghatározott jogosult tevékenységekkel   
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Természet és 
kultúra keretén 
belül meghatároz
ott jogosult 
tevékenységekke
l    

keretén belül, a felhívásnak megfelelően.  

nem 
A kisprojekt nem áll összhangban a PT1 Természet és kultúra keretén 
belül meghatározott jogosult tevékenységekkel   

1.3  

A kisprojekt 
összhangja a PT1 
Természet és 
kultúra keretén 
belül 
a műveletek 
kiválasztására 
vonatkozó fő 
alapelvekkel  

 
A kisprojekt összhangja a PT1 Természet és kultúra 
keretén belül a műveletek kiválasztására vonatkozó 
fő alapelvekkel  
 
A műveletek kiválasztására vonatkozó fő alapelvek 
az Interreg V-A  A Szlovákia-Magyarország 
Együttműködési Program 29. oldalán találhatók  
 
 

Kizáró  
kritérium 

igen 
A kisprojekt összhangban áll a PT1 Természet és kultúra keretén belül 
a műveletek kiválasztására vonatkozó fő alapelvekkel  

nem 
A kisprojekt nem áll összhangban a PT1 Természet és kultúra keretén belül 
a műveletek kiválasztására vonatkozó fő alapelvekkel. 

 
1.4  

 
A kisprojekt 
hozzájárulása 
a PT1 Természet 
és kultúra 
kimenet 
indikátoraihoz   
 

A kisprojekt hozzájárulása az Interreg V-A Szlovákia-
Magyarország Együttműködési Program 1. Prioritási 
tengelyében - Természet és kultúra – szereplő 
kimenet indikátorok teljesítéséhez.    Az indikátorok 
minimális értékei a Pályázati felhívás 14. sz. 
mellékletében találhatók.  
 

Pontozott 
kritérium  

7 

 
A kisprojekt a felhívásban foglaltakhoz képest magasabb szinten tartalmazza 
a PT1 Természet és kultúra kimenet indikátorait. Ez azt jelenti, hogy 
valamennyi releváns kimenet indikátor értéke legalább kétszer olyan magas, 
mint ahogy a felhívásban szerepel.  
 

4 

A kisprojekt a felhívásban foglaltakhoz képest magasabb szinten tartalmazza 
a PT1 Természet és kultúra kimenet indikátorait Ez azt jelenti, hogy valamennyi 
releváns kimenet indikátor értéke magasabb, mint ahogy a felhívásban 
szerepel.  
 

1 
A kisprojekt a felhívásban foglaltakhoz képest minimális szinten tartalmazza 
a PT1 Természet és kultúra kimenet indikátorait.  

1.5 

A kisprojekt 
hozzájárulása  
a szlovákiai 
stratégiai 
dokumentumokh
oz és 
a magyarországi  
stratégiai 
dokumentumokh
oz  

 
A kisprojekt hozzájárulása a stratégiai 
dokumentumok céljainak teljesítéséhez.   

Pontozott 
kritérium 

7  

 
A kisprojekt a releváns szlovákiai stratégiai dokumentumok közül legalább 2 és 
a releváns magyarországi stratégiai dokumentumok közül legalább 2 
prioritásaihoz hozzájárul.   

4 

A kisprojekt a releváns szlovákiai stratégiai dokumentumok közül legalább 1 és 
a releváns magyarországi stratégiai dokumentumok közül legalább 1 
prioritásaihoz hozzájárul.    
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Sorsz. Kritérium Az értékelés tárgya  
A kritérium 

típusa  
Értékelés  Az értékelési kritérium alkalmazásának módja   

     2. A kisprojekt partnersége   

0 

 
A kisprojekt nem járul hozzá egyik stratégiai dokumentum prioritásaihoz sem.       

 

1.6 

A kisprojekt 
hozzájárulása 
a horizontális 
alapelvek 
teljesítéséhez az 
Interreg V-A 
Szlovákia-
Magyarország 
Együttműködési 
Program 
vonatkozásában 

A kisprojekt hozzájárulása a horizontális alapelvek 
teljesítéséhez az Interreg V-A Szlovákia-
Magyarország Együttműködési Program 
vonatkozásában. 
 
A kisprojekt betartja a horizontális alapelvekkel 
összefüggő kötelező intézkedéseket, teljesít 
legalább 1 programspecifikus intézkedést – 
horizontális alapelvet és hozzájárul az adott 
prioritási tengelyre vonatkozó legalább 2 specifikus 
intézkedés teljesüléséhez. 

 

Kizáró  
kritérium 

igen A kisprojekt hozzájárul a feltüntetett horizontális alapelvek teljesítéséhez . 

nem 
A kisprojekt nem járul hozzá a feltüntetett horizontális alapelvek teljesítéséhez 
. 

1.7 

 
A kisprojekt 
kapcsolódása az 
Interreg V-A 
Szlovákia -
Magyarország 
Együttműködési 
Program keretén 
belül, ill. a 
határon átnyúló 
együttműködési 
program előző 
programjában 
megvalósult és 
finanszírozott 
kisprojektekhez  

A kisprojekt kapcsolódása az  Interreg V-A Szlovákia-
Magyarország Együttműködési Program keretén 
belül, ill. a határon átnyúló együttműködési 
program előző programjában megvalósult és 
finanszírozott kisprojektekhez.  

Pontozott 
kritérium 
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A kisprojekt tartalmában kapcsolódik legalább 2, az Interreg V-A Szlovákia 
Magyarország Együttműködési Program keretén belül, ill. az határon átnyúló 
együttműködési program előző programjában megvalósult és finanszírozott 
projektekhez.   

 
3 
 

A kisprojekt tartalmában kapcsolódik legalább 1, az Interreg V-A Szlovákia-
Magyarország Együttműködési Program keretén belül, ill. az határon átnyúló 
együttműködési program előző programjában megvalósult és finanszírozott 
projektekhez. 
 

 
0 
 

A kisprojekt tartalmában az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország 
Együttműködési Program keretén belül, ill. az határon átnyúló együttműködési 
program előző programjában megvalósult és finanszírozott projektek egyikéhez 
sem kapcsolódik. 
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Sorsz. Kritérium Az értékelés tárgya  
A kritérium 

típusa  
Értékelés  Az értékelési kritérium alkalmazásának módja   

2.1 

A partnerség 
összetétele – több 
típusú partner 
bevonása  

A kisprojekt partnerei különféle típusú 
partnereket képviselnek-e  
 
A közszférába tartoznak a SZK Statisztikai Hivatala 
ill. az illetékes magyarországi hivatal által 
közzétett listán szereplő közigazgatási szereplők.  
 
 
 

Pontozott 
kritérium 

7 

 
A kisprojektpartnerség megfelel az alábbi követelménynek: 
 (1) a kisprojektpartnerségben a közszférában és nem a közszférában 
tevékenykedő partnerek egyaránt részt vesznek (2) Minden 
kisprojektpartner más szektort képvisel.  
 

4 

 
A kisprojektpartnerség megfelel az alábbi követelménynek: 
 (1) a kisprojektpartnerségben a közszférában és nem a közszférában 
tevékenykedő partnerek egyaránt részt vesznek (2) A kisprojektpartnerek 
azonos szektort képviselnek.  
   
 

1 

 
A kisprojektpartnerség megfelel az alábbi követelménynek: 
 (1) a kisprojektpartnerségben a közszférában vagy nem a közszférában 
tevékenykedő partnerek egyaránt részt vesznek (2) A kisprojektpartnerek 
azonos szektort képviselnek.  
   
 

2.2 

A partnerség 
összetétele – 
a projektek 
megvalósításában az 
Interreg V-A Szlovákia 
– Magyarország 
Együttműködési 
Program résztvevő, ill. 
a határon átnyúló 
együttműködés előző 
programjaiban 
résztvevő partnerek 
vesznek részt    

 - hogy a projektpartnerek a pályázat benyújtását 
megelőzően megvalósítottak-e az Interreg V-A 
Szlovákia-Magyarország keretén belül, ill. 
a határon átnyúló együttműködés előző 
programjaiból finanszírozott pályázatot.   
 
Nem feltétel, hogy az adott projektek azoknak 
a partnereknek az együttműködésében 
valósuljanak meg, akik a benyújtott pályázat 
partnerségében is részt vesznek.   

Pontozott 
kritérium 

7 

A partnerségben legalább két olyan partner részt vesz, akik a pályázat 
benyújtását megelőzően nem valósítottak meg az Interreg V-A Szlovákia-
Magyarország Együttműködési Program keretén belül, ill. a határon átnyúló 
együttműködés előző programjaiból finanszírozott pályázatot.    

4 

A partnerségben legalább egy olyan partner részt vesz, akik a pályázat 
benyújtását megelőzően nem valósított meg az Interreg V-A Szlovákia-
Magyarország Együttműködési Program keretén belül, ill. a határon átnyúló 
együttműködés előző programjaiból finanszírozott pályázatot. 

1 

A partnerségben csak olyan projektpartner vesz részt, akik a pályázat 
benyújtását megelőzően legalább 1 projektet megvalósítottak, amely az 
Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretén 
belül, ill. a határon átnyúló együttműködés előző programjaiból került 
finanszírozásra.    

2.3 

A partnerség 
összetétele – 
a költségvetés 
egyensúlya 

- hogy a partnerség egyensúlyban van-e 
a legnagyobb költségvetésű projektpartner és 
a legkisebb költségvetésű projektpartner 
költségvetésének összevetése alapján.  

Pontozott 
kritérium 

6 
 

A kisprojekt vezető kedvezményezett költségvetése és a kisprojekt partner 
költségvetése közötti különbség nem több mint 15,00 %.  
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Sorsz. Kritérium Az értékelés tárgya  
A kritérium 

típusa  
Értékelés  Az értékelési kritérium alkalmazásának módja   

 

3 
 

A kisprojekt vezető kedvezményezett költségvetése és a kisprojekt partner 
költségvetése közötti különbség 15,01 – 30,00 % közötti.  
 

 
1 
 

A kisprojekt vezető kedvezményezett költségvetése és a kisprojekt partner 
költségvetése közötti különbség több mint 30,01 %.  
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Sorsz. Kritérium Az értékelés tárgya  
A kritérium 

típusa  
Értékelés  Az értékelési kritérium alkalmazásának módja   

  3. A kisprojekt vezető kedvezményezett, ill. a kisprojekt partner adminisztrációs és működési kapacitása  

3.1 

Milyen kapacitással 
bír a KP VK, ill. KP P 
a kisprojekt 
megvalósításához  

 
 
 
 
 
A kisprojekt vezető kedvezményezett, ill. 
a kisprojekt partner kapacitása a kisprojekt 
megvalósításához, azaz  
a kisprojekt ütemtervében szereplő tevékenységek 
fizikai megvalósítása alatt. Ennek keretén belül azt 
értékelik, hogy a kisprojekt vezető 
kedvezményezett, ill. a kisprojekt partner 
rendelkezik-e a szükséges szakmai alkalmassággal, 
know-how-val és a kisprojekt megvalósításához 
szükséges anyagi és műszaki háttérrel az adott 
területen.  
 
A szükséges szakmai alkalmasság alatt értendő: 
a kisprojektmenedzsernek már van előző 
tapasztalata a benyújtott kisprojekthez hasonló 
tartalmú projektek megvalósításában (igazolva az 
életrajza mellékelésével).  
 
A szükséges anyagi és műszaki háttér alatt értendő: 
a kisprojekt vezető kedvezményezett, ill. 
a kisprojekt partner rendelkezik a kisprojekt 
megvalósításához szükséges anyagi és műszaki 
háttérrel.  
 
 
 
 
 
 
 

Pontozott 
kritérium 

10 

 
 
 
A kisprojekt vezető kedvezményezett, ill. a kisprojekt partner igazolja, hogy 
rendelkezik a szükséges szakmai alkalmassággal, know-how-val és 
a kisprojekt megvalósításához szükséges anyagi és műszaki háttérrel az 
adott területen.  
 
 

5  

 
 
 
A kisprojekt vezető kedvezményezett, ill. a kisprojekt partner igazolja, hogy 
rendelkezik a szükséges szakmai alkalmassággal, know-how-val és 
a kisprojekt megvalósításához szükséges anyagi és műszaki háttérrel az 
adott területen. A kisprojekt keretén belül apró hiányosságok mutatkoznak, 
amelyek azonban nem veszélyeztetik a kisprojekt megvalósítását.  
 

 0 

A kisprojekt vezető kedvezményezett, ill. a kisprojekt partner nem tudja 
igazolni, hogy rendelkezik a szükséges szakmai alkalmassággal, know-how-
val és a kisprojekt megvalósításához szükséges anyagi és műszaki háttérrel 
az adott területen.   

3.2 
Milyen kapacitással 
bír a KP VK, ill. KP P 
a kisprojekt 

A kisprojekt vezető kedvezményezett, ill. 
a kisprojekt partner kapacitása a kisprojekt 
irányításához a kisprojekt ütemtervében szereplő 

Pontozott 
kritérium 

10 
A KP VK, ill. KP P mindkét lehetőség érvényes:  (1) igazolni tudja, hogy 
rendelkezik az adott terjedelmű kisprojekt irányításához  szükséges 
kapacitással a KPA irányító dokumentációjában meghatározott feltételek 
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Sorsz. Kritérium Az értékelés tárgya  
A kritérium 

típusa  
Értékelés  Az értékelési kritérium alkalmazásának módja   

irányításához  tevékenységek fizikai megvalósítása alatt, 
a Kisprojekt Alap vonatkozó irányító 
dokumentációjában meghatározott feltételek 
szerint.  A projekt irányítása megoldható 
a kisprojekt vezető kedvezményezett, ill. 
a kisprojekt partner belső kapacitásával vagy 
a kisprojekt vezető kedvezményezett, ill. 
a kisprojekt partner által erre a célra biztosított 
külső kapacitással, vagy a két módszer 
kombinációjával.  Ennek keretén belül felmérik a 
kisprojekt vezető kedvezményezett, ill. a kisprojekt 
partner előző tapasztalatait is, hasonló terjedelmű 
projektek irányításával.  
 
Hasonló terjedelmű projektek alatt a következő 
lehetőségek egyike értendő:  (1) a kisprojekt vezető 
kedvezményezett, ill. a kisprojekt partner által azon 
megvalósított projektek teljes összege, amelyek 
témája hasonló volt, és a kisprojekt benyújtása 
előtti  három évben kerültek megvalósításra , eléri 
minimum a kisprojekt költségvetésének összegét 
(szervezési szint); (2) a kisprojektmenedzser és / 
vagy pénzügyi menedzser rendelkezik előző 
tapasztalattal (életrajzzal igazolva) hasonló témájú 
projektek megvalósításában, összességében 
legalább a kisprojekt költségvetésének megfelelő 
összegben (személyzeti szint). 
 
    
 
 

szerint, illetve a kisprojekt irányításához szükséges (1) megfelelő adottságú  
belső kapacitással, munkatársakkal, akik releváns szakmai tapasztalatokkal 
rendelkeznek az  adott terjedelmű kisprojekt irányításával vagy (b) 
megfelelő adottságú  külső kapacitással, munkatársakkal, akik releváns 
szakmai tapasztalatokkal rendelkeznek az  adott terjedelmű kisprojekt 
irányításával vagy (c) a két módszer kombinációjával; (2) igazolni tudja 
múltbéli tapasztalatait hasonló terjedelmű projektek irányításával mindkét 
szinten – szervezési (KP VK, ill. KP P) és személyzeti (a kisprojektcsapat egyes 
tagjai felelősek a kisprojekt irányításáért).  
 

5 

 
A KP VK-re, ill. KP P-re mindkét lehetőség érvényes:  (1) igazolni tudja, hogy 
rendelkezik az adott terjedelmű kisprojekt irányításához  szükséges 
kapacitással a KPA irányító dokumentációjában meghatározott feltételek 
szerint, illetve a kisprojekt irányításához szükséges (1) megfelelő adottságú  
belső kapacitással, munkatársakkal, akik releváns szakmai tapasztalatokkal 
rendelkeznek az  adott terjedelmű kisprojekt irányításával vagy (b) 
megfelelő adottságú  külső kapacitással, munkatársakkal, akik releváns 
szakmai tapasztalatokkal rendelkeznek az  adott terjedelmű kisprojekt 
irányításával vagy (c) a két módszer kombinációjával; (2) igazolni tudja 
múltbéli tapasztalatait hasonló terjedelmű projektek irányításával  az egyik 
szinten – szervezési (KP VK, ill. KP P) és személyzeti (a kisprojektcsapat egyes 
tagjai felelősek a kisprojekt irányításáért). 
 

0 

 
A KP VK, ill. KP P a következő lehetőség érvényes: (1) nem tudja igazolni, 
hogy rendelkezik az adott terjedelmű kisprojekt irányításához  szükséges 
kapacitással a KPA irányító dokumentációjában meghatározott feltételek 
szerint, illetve a kisprojekt irányításához szükséges (1) megfelelő adottságú  
belső kapacitással, munkatársakkal, akik releváns szakmai tapasztalatokkal 
rendelkeznek az  adott terjedelmű kisprojekt irányításával vagy (b) 
megfelelő adottságú  külső kapacitással, munkatársakkal, akik releváns 
szakmai tapasztalatokkal rendelkeznek az  adott terjedelmű kisprojekt 
irányításával vagy (c) a két módszer kombinációjával.  
Ebben az esetben a KP VK, ill. KP P múltbéli tapasztalatai nem mérvadók.  
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Sorsz. Kritérium Az értékelés tárgya  
A kritérium 

típusa  
Értékelés  Az értékelési kritérium alkalmazásának módja   

     4. A kisprojekt megvalósításának javasolt módja  

   4.1 

A kisprojekt javasolt 
tevékenységeinek 
alkalmassága és 
kapcsolódása 
a kisprojektben 
kitűzött célokhoz  

A kisprojekt intervenciós logikája, azaz, hogy 
a tevékenységek megválasztása és meghatározása 
során figyelembe vették-e a kisprojektben kitűzött 
célok elérését.  

Pontozott 
kritérium 

  5 
A kisprojekt tevékenységeinek megválasztása és meghatározása során 
figyelembe vették a kisprojektben kitűzött célok elérését.  

   3 

A kisprojekt tevékenységeinek megválasztása és meghatározása során 
figyelembe vették a kisprojektben kitűzött célok elérését. A kisprojekt 
keretén belül apró hiányosságok mutatkoznak, amelyek azonban nem 
veszélyeztetik a kisprojekt megvalósítását.  
 

  0 
A javasolt kisprojekttevékenységek összessége nem segíti elő 
a kisprojektben kitűzött célok elérését. A kisprojekt hiányosságai 
veszélyeztetik a kisprojekt sikeres megvalósítását.  

   4.2 

A kisprojekt javasolt 
tevékenységeinek 
alkalmassága tárgyi és 
időbeli szempontból  

A kisprojekt tevékenységeinek hatékonysága és 
a közöttük fennálló logikai összefüggés, azok 
időbeli összefüggése, időtartamuk alkalmassága 
és életszerűsége, továbbá minőségi színvonala és 
a kisprojekt eredményeinek felhasználhatósága.  
Összességében véve felmérik a tárgyi és időbeli 
ütemterv összhangját a kisprojekt valamennyi 
részével (beleértve valamennyi mellékletet).  

 

Pontozott 
kritérium 

5  

 
A tevékenységek megvalósításának javasolt módja lehetővé teszi (1) 
a projekt eredményeinek elérését a javasolt terjedelemben és az elvárt 
minőségben; (2) a projekttevékenységek egymással logikai összefüggést 
mutatnak; (3) a tevékenységek megvalósításának határideje életszerű és 
időben rendezett.  Összességében véve felmérik, hogy a tárgyi és időbeli 
ütemterv teljes mértékben összhangban áll a kisprojekt valamennyi részével 
(beleértve valamennyi mellékletet). 
 

3 

 
A tevékenységek megvalósításának javasolt módja lehetővé teszi (1) 
a projekt eredményeinek elérését a javasolt terjedelemben és az elvárt 
minőségben; (2) a projekttevékenységek egymással logikai összefüggést 
mutatnak; (3) a tevékenységek megvalósításának határideje életszerű és 
időben rendezett. A projekt különböző részeiben azonosított eltérések, 
beleértve valamennyi mellékletet, nem veszélyeztetik a projekt 
megvalósítását.  
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Sorsz. Kritérium Az értékelés tárgya  
A kritérium 

típusa  
Értékelés  Az értékelési kritérium alkalmazásának módja   

0 

 
A kisprojekt a következő hiányosságok közül legalább az egyikkel 
rendelkezik: (1) A tevékenységek megvalósításának javasolt módja nem teszi 
lehetővé a projekt eredményeinek elérését a javasolt terjedelemben és az 
elvárt minőségben; (2) a projekttevékenységek nem mutatnak egymással 
logikai összefüggést; (3) a tevékenységek megvalósításának határideje nem 
életszerű és időben rendezetlen.  A projekt különböző részeiben azonosított 
eltérések, beleértve valamennyi mellékletet, veszélyeztetik a projekt 
megvalósítását.  
 

4.3 

A kockázatok 
azonosítása és 
kiküszöbölése 
a kisprojekt 
megvalósítása alatt  

A kockázatok azonosításának mértéke és 
a kiküszöbölésük érdekében javasolt intézkedések 
megfelelősége, a kisprojekt megvalósítása alatt.  

Pontozott 
kritérium 

5 

A kisprojekt tartalmazza azon legfontosabb potenciális kockázatok 
azonosítását, amelyek a kisprojekt megvalósítása során felmerülhetnek. 
A projekt egyúttal tartalmazza a kiküszöbölésük érdekében megfelelő 
intézkedések javaslatát.  

3 

A kisprojekt tartalmazza azon legfontosabb potenciális kockázatok 
azonosítását, amelyek a kisprojekt megvalósítása során felmerülhetnek. 
A kiküszöbölésükre tett javaslat hiányosságokat mutat. Ezek azonban nem 
jelentős mértékűek és nem veszélyeztetik a projekt megvalósítását.  

0 

A kisprojekt megfelel az alábbi feltételek egyikének:  
(1) A kisprojekt tartalmazza azon legfontosabb potenciális kockázatok 
azonosítását, amelyek a projekt megvalósítása során felmerülhetnek. 
A kiküszöbölésükre tett javaslat súlyos hiányosságokat mutat, amelyek 
veszélyeztethetik a projekt megvalósítását.   
(2) A kisprojekt nem tartalmazza azon legfontosabb potenciális kockázatok 
azonosítását, amelyek a projekt megvalósítása során felmerülhetnek. 
 

4.4 

A kisprojekt 
fenntarthatósága 
a finanszírozás 
befejezését követően   

A kisprojekt fenntarthatósága érdekében javasolt 
lépések és intézkedések a finanszírozás 
befejezését követően a Kisprojekt Alap keretén 
belül.   

Pontozott 
kritérium  

5 
A kisprojekt tartalmazza a fenntarthatóságát biztosító lépések és 
intézkedések részletes leírását. A javasolt lépések és intézkedések 
megvalósíthatók és elősegítik a kisprojekt fenntarthatóságát.   

3 

A kisprojekt tartalmazza a fenntarthatóságát biztosító lépések és 
intézkedések részletes leírását. A javasolt lépések és intézkedések 
hiányosságokat mutatnak, amelyek nem súlyos jellegűek és nem 
veszélyeztethetik a projekt fenntarthatóságát.   
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Sorsz. Kritérium Az értékelés tárgya  
A kritérium 

típusa  
Értékelés  Az értékelési kritérium alkalmazásának módja   

0 

A kisprojekt megfelel az alábbi feltételek egyikének:  
 (1) A kisprojekt tartalmazza a fenntarthatóságát biztosító lépések és 
intézkedések részletes leírását.  A javasolt lépések és intézkedések súlyos 
hiányosságokat mutatnak, amelyek veszélyeztethetik a projekt 
fenntarthatóságát; (2) A kisprojekt nem tartalmazza a fenntarthatóságát 
biztosító lépések és intézkedések részletes leírását.  
 

 

Sorsz. Kritérium Az értékelés tárgya  
A kritérium 

típusa  
Értékelés  Az értékelési kritérium alkalmazásának módja   

5. A kisprojekt pénzügyi és gazdasági jellemzői  

5.1 

A 
kisprojektköltségek 
célszerűsége ás 
tárgyi jogosultsága   

- hogy a kért költségek tárgyilag (tartalmukban) 
jogosultak-e a Kisprojekt Alap irányító 
dokumentációjában foglalt jogosult költségekre 
vonatkozó tudnivalók ill. a felhívás alapján az 
Interreg V-A Szlovákia-Magyarország 
Együttműködési Program keretén belül, hogy 
célszerűek –e a kisprojekt kitűzött céljainak 
elérése szempontjából (azaz 
szükségesek/elkerülhetetlenek-e a kisprojekt 
tevékenységek megvalósításához) és hogy 
megfelelnek-e a hatékonysági alapelvnek (azaz a 
kitűzött célok teljesítése és a tervezett 
eredmények elérése). 
 
Nem jogosult költségek azonosítása esetén 
a szakmai elbírálás során a projekt jogosult 
költségeinek teljes összegét csökkentik az 
azonosított jogosulatlan költségek értékével.  
    

Kizáró kritérium 

igen 

 
 
A pályázó által meghatározott jogosult költségek teljes összegének 70%-
a és annál nagyobb aránya tárgyilag jogosult (tartalmi jogosultság, 
célszerűség és hatékonyság).  
 
 

nem 

A pályázó által meghatározott jogosult költségek teljes összegének 70%-
ánál alacsonyabb aránya tárgyilag jogosult (tartalmi jogosultság, 
célszerűség és hatékonyság).  
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Sorsz. Kritérium Az értékelés tárgya  
A kritérium 

típusa  
Értékelés  Az értékelési kritérium alkalmazásának módja   

5.2 

A 
kisprojektköltségek 
hatékonysága és 
gazdaságossága  

- hogy a kisprojekt javasolt kiadásai megfelelnek-e 
a gazdaságosság és a hatékonyság feltételének és 
megfelelnek-e az adott helyszínen és időpontban 
szokásos áraknak. 
 
A fentieket a meghatározott pénzügyi 
határértékek segítségével ellenőrzik, ill. 
a megvalósított közbeszerzés, felmérés vagy a 
gazdaságosság és a hatékonyság feltételének 
ellenőrzésére szolgáló további eszközök 
segítségével (pl. szakvélemény).  
 
A meghatározott pénzügyi határértékek túllépése 
esetén a szakmai értékelést végző személy által a 
költségvetés csökkentve lesz. Abban az esetben, 
ha a költségvetés csökkentése a kért és jogosult 
kiadások 30%-át meghaladó részét érinti, a 
kisprojekt kizárásra kerül.   
   

Kizáró kritérium 

igen  

 
 
A kisprojekt kért kiadásai gazdaságosak és hatékonyak; megfelelnek az 
adott helyszínen és időpontban szokásos áraknak és megfelelnek 
a költségek minimalizálására vonatkozó célnak az eredmények elvárt 
minőségének megtartása mellett, azaz a szakmai értékelést végző 
személy általi csökkentés legfeljebb a kért és jogosult kiadások 30%-át 
érinti.   

nem 

A kisprojekt kért kiadásai nem gazdaságosak és nem hatékonyak; nem 
felelnek meg az adott helyszínen és időpontban szokásos áraknak és 
nem felelnek meg a költségek minimalizálására vonatkozó célnak az 
eredmények elvárt minőségének megtartása mellett, azaz a szakmai 
értékelést végző személy általi csökkentés a kért és jogosult kiadások 
30%-át meghaladó részét érinti.  

 
 
  

Sorsz. 
 

Kritérium Az értékelés tárgya  
A kritérium 

típusa  
Értékelés  Az értékelési kritérium alkalmazásának módja   

6. A kisprojekt hozzájárulása a regionális prioritásokhoz  

6.1 

A projekt 
hozzájárulása 
a stratégiai regionális 
dokumentumokhoz    

A kisprojekt hozzájárulása a releváns  regionális és 
lokális stratégiai dokumentumokhoz, mégpedig:  

 A szociális és gazdasági fejlődés programja 
azon a településen (PHSR obce), ahol 
a kisprojekt tevékenységei megvalósulnak, 

Pontozott 
kritérium  

5 

A kisprojekt hozzájárul a szociális és gazdasági fejlődés programjának 
prioritásaihoz azon a településen (SK) / Településfejlesztési Koncepció / 
Stratégia / Program (HU), ahol megvalósul és egyúttal hozzájárul a 
szociális és gazdasági fejlődés programjának prioritásaihoz abban 
a megyében (SK)/ Megyei Területfejlesztési Koncepció / Stratégia / 
Programok, ahol a kisprojekt tevékenységei megvalósulnak. 
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Sorsz. 
 

Kritérium Az értékelés tárgya  
A kritérium 

típusa  
Értékelés  Az értékelési kritérium alkalmazásának módja   

 A szociális és gazdasági fejlődés programja 
azon a felsőbb szintű közigazgatási területen 
(PHSR VÚC), ahol a kisprojekt tevékenységei 
megvalósulnak. 

  Településfejlesztési Koncepció / Stratégia / 
Program  

 Megyei Területfejlesztési Koncepció / 
Stratégia / Programok 
 
 

 

3 

 
A kisprojekt hozzájárul a szociális és gazdasági fejlődés programjának 
prioritásaihoz azon a településen (SK) / Településfejlesztési Koncepció / 
Stratégia / Program (HU), ahol megvalósul vagy a szociális és gazdasági 
fejlődés programjának prioritásaihoz abban a megyében (SK)/ Megyei 
Területfejlesztési Koncepció / Stratégia / Programok (HU), ahol 
a kisprojekt tevékenységei megvalósulnak.  
 

0 

A kisprojekt nem járul hozzá a szociális és gazdasági fejlődés 
programjának prioritásaihoz azon a településen (SK) / 
Településfejlesztési Koncepció / Stratégia / Program (HU), ahol 
megvalósul és egyúttal a szociális és gazdasági fejlődés programjának 
prioritásaihoz sem járul hozzá abban a felsőbb szintű közigazgatási 
területen (SK)/ Megyei Területfejlesztési Koncepció / Stratégia / 
Programok (HU), ahol a kisprojekt tevékenységei megvalósulnak.   
 

6.2 

A projekt hozzáadott 
értéke 
a célcsoportok 
számára    

A projekt hozzáadott értéke a célcsoportok 
számára és a projekt hatása a széles közönségre 
és a jogosult területre.  

Pontozott 
kritérium 

5 
 

 
A kisprojekt fontos hozzáadott értéket jelent a meghatározott 
célcsoportok számára és pozitív hatással bír a széles közönségre és 
a jogosult területre.    

3 

 

A kisprojekt hozzáadott értéket jelent a meghatározott célcsoportok 
számára és van hatása a széles közönségre és a jogosult területre.    

 
1 
 

 

A kisprojekt hozzáadott értéket jelent a meghatározott célcsoportok 
számára és van hatása a széles közönségre és a jogosult területre.  
A kisprojekt hozzáadott értéke és hatása azonban nem jelentős.   
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Sorsz. 
 

Kritérium Az értékelés tárgya  
A kritérium 

típusa  
Értékelés  Az értékelési kritérium alkalmazásának módja   

6.3 

A projekt 
eredményeinek 
fenntarthatósága és 
hosszú távú pozitív 
hatása a régióban  

A projekt eredményeinek fenntarthatósága és 
hosszú távú pozitív hatása a régióban 

Pontozott 
kritérium 

5 

 

A kisprojekt lépeseket és intézkedéseket tartalmaz az eredmények 
tartós fenntartása és a régióra kifejtett hosszú távú pozitív hatás 
érdekében.  A javasolt lépések és intézkedések megfelelőek a projekt 
tartós fenntartása és a régióra kifejtett hosszú távú pozitív hatás 
szempontjából.   

3 

 

A kisprojekt lépeseket és intézkedéseket tartalmaz az eredmények 
tartós fenntartása és a régióra kifejtett hosszú távú pozitív hatás 
érdekében. A javasolt lépések és intézkedések azonban olyan 
hiányosságokat mutatnak, amelyek veszélyeztethetik a projekt tartós 
fenntarthatóságát és a régióra kifejtett hosszú távú pozitív hatását. 
A hiányosságok azonban nem súlyosak.  

0 

 

A kisprojekt megfelel az alábbi feltételek egyikének:  
(1) A kisprojekt lépeseket és intézkedéseket tartalmaz az eredmények 
tartós fenntartása és a régióra kifejtett hosszú távú pozitív hatás 
érdekében. A javasolt lépések és intézkedések azonban olyan 
hiányosságokat mutatnak, amelyek súlyos jellegűek és veszélyeztetik 
a kisprojekt tartós fenntarthatóságát; (2) A kisprojekt nem tartalmaz 
lépeseket és intézkedéseket az eredmények tartós fenntartása és 
a régióra kifejtett hosszú távú pozitív hatás érdekében.  
 

6.4 

 
A régió láthatóbbá és 
vonzóbbá tételének 
növelése a projekt 
megvalósítása által  
  

A kisprojekt hozzájárulása a régió láthatóbbá és 
vonzóbbá tételéhez  

Pontozott 
kritérium 

5 

A kisprojekt jelentősen hozzájárul a régió láthatóbbá és vonzóbbá 
tételéhez.   

3 
A kisprojekt hozzájárul a régió láthatóbbá és vonzóbbá tételéhez.   

1 

 A kisprojekt hozzájárul a régió láthatóbbá és vonzóbbá tételéhez.   
A kisprojekt hozzájárulása azonban nem jelentős.  
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Az értékelési kritériumok összesítő táblázata  

 

Az értékelt terület  Sorsz. Kritérium A kritérium típusa Értékelés  
Maximális              
pontszám  

1. A javasolt kisprojekt 
hozzájárulása az Interreg 
V-A Szlovákia-
Magyarország 
Együttműködési Program 
céljaihoz és 
eredményeihez 

1.1 
A kisprojekt összhangja „A határterület vonzerejének fokozása“ specifikus céllal a PT1 
Természet és kultúra keretén belül 

Kizáró 
kritérium 

igen / nem n/a 

1.2 
A kisprojekt összhangja a PT1 Természet és kultúra keretén belül meghatározott jogosult 
tevékenységekkel    

Kizáró 
kritérium 

igen / nem n/a 

1.3 
A kisprojekt összhangja a PT1 Természet és kultúra keretén belül a műveletek 
kiválasztására vonatkozó fő alapelvekkel  

Kizáró 
kritérium 

igen / nem n/a 

1.4 
A projekt hozzájárulása a PT1 Természet és kultúra eredménymutatóihoz   
 

Pontozott 
kritérium 

7 / 4 / 1 7 

1.5 
A projekt hozzájárulása  
a szlovákiai stratégiai dokumentumokhoz és a magyarországi  
stratégiai dokumentumokhoz 

Pontozott 
 kritérium 7 / 4 / 0 7 

1.6 
A projekt hozzájárulása a horizontális alapelvek teljesítéséhez az Interreg V-A Szlovákia-
Magyarország Együttműködési Program vonatkozásában 

Kizáró 
kritérium igen / nem n/a 

1.7 
A projekt kapcsolódása az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program 
keretén belül, ill. az határon átnyúló együttműködési program előző programjában 
megvalósult és finanszírozott projektekhez  

Pontozott 
 kritérium  6 / 3 / 1 6 

    20 

2. A projekt partnersége   

     

2.1 A partnerség összetétele – több típusú partner bevonása 
Pontozott  
 kritérium 

7 / 4 / 1 7 

2.2 
A partnerség összetétele – a projektek megvalósításában Interreg V-A Szlovákia-
Magyarország Együttműködési Program résztvevő, ill. a határon átnyúló együttműködés 
előző programjaiban résztvevő partnerek vesznek részt    

Pontozott 
 kritérium 

7 / 4 / 1 7 

2.3 A partnerség összetétele – a költségvetés egyensúlya 
Pontozott  
 kritérium 

6 / 3 / 1 6 

    20 

  3. A pályázó, ill. 
a partner adminisztrációs 
és működési kapacitása 

3.1 Milyen kapacitással bír a pályázó és a partner, ill. a partnerek a projekt megvalósításához  
Pontozott  
 kritérium 

10 / 5 / 0 10 

3.2 Milyen kapacitással bír a pályázó és a partner, ill. a partnerek a projekt irányításához 
Pontozott 
 kritérium 

10 / 5 / 0 10 

    20 

4. A projekt 
megvalósításának 
javasolt módja 

4.1 
A projekt javasolt tevékenységeinek megfelelősége és kapcsolódása a projektben kitűzött 
célokhoz 

Pontozott 
 kritérium 5 / 3 / 0 5 

4.2 A projekt javasolt tevékenységeinek megfelelősége tárgyi és időbeli szempontból Pontozott 5 / 3 / 0 5 
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 kritérium 

4.3 A kockázatok azonosítása és kiküszöbölése a projekt megvalósítása alatt 
Pontozott 
 kritérium 

5 / 3 / 0 5 

4.4 A projekt fenntarthatósága a finanszírozás befejezését követően   
Pontozott 
 kritérium 5 / 3 / 0 5 

    20 

5. A projekt pénzügyi és 
gazdasági jellemzői 

5.1 A projektköltségek célszerűsége ás tárgyi jogosultsága   
Kizáró 

kritérium 
igen / nem n/a 

5.2 A projektköltségek hatékonysága és gazdaságossága 
Kizáró 

kritérium 
igen / nem n/a 

     

6. A projekt hozzájárulása 
a regionális 
prioritásokhoz  

6.1 A projekt hozzájárulása a releváns  regionális és lokális stratégiai dokumentumokhoz 
Pontozott 
 kritérium 5 / 3 / 0 5 

6.2 A projekt hozzáadott értéke a célcsoportok számára    
Pontozott 
 kritérium 

5 / 3 / 1 5 

6.3 A projekt eredményeinek fenntarthatósága és hosszú távú pozitív hatása a régióban 
Pontozott 
 kritérium  

5 / 3 / 0 5 

6.4 
A régió láthatóbbá és vonzóbbá tételének növelése a projekt megvalósítása által  
 

Pontozott 
 kritérium 

5 / 3 / 1 5 

       20 

  ÉRTÉKEKELÉS  ÖSSZESEN 100 

 
A szakmai értékelés kritériumainak teljesítéséhez pozitív elbírálást kell kapnia valamennyi kizáró kritériumnak és egyúttal teljesíteni kell 
a minimális pontszámot azoknál a pontozott kritériumoknál, amelyek a pontozott értékelési kritériumok maximális pontszámának 65%-t 
jelentik.   
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A kiválasztás kritériumai 

 
A kiválasztás kritériuma: A szakmai értékelés során elért összpontszám. 
 
 


