TERÜLETSPECIFIKUS MELLÉKLET
TERÜLET: VESZPRÉM MEGYE
FELHÍVÁS SZÁMA: TOP_PLUSZ-1.2.1-21
A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg:
millió Ft
Teljes rendelkezésre álló keretösszeg, összes elszámolható költség alapon

6 072
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A területi szereplő által a fejlesztési célterület(ek) számára elkülönített forrás:
a) Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területe - BKÜK számára
elkülönített indikatív keretösszeg

1 686

b) Komplex fejlesztéssel érintett és kedvezményezett járások
számára elkülönített indikatív keretösszeg

900

c) Gazdaságilag eltérő fejlődési pályát leíró térségek számára
elkülönített indikatív keretösszeg

3 486

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 12 db.
A rendelkezésre álló keretösszegből:
I.

2 300 millió Ft kékinfrastruktúra fejlesztésre (felhívás 2.1.1 pont A) főtevékenység)

II.

2 072 millió Ft zöldinfrastruktúra fejlesztésre (felhívás 2.1.1 pont B) főtevékenység)

III.

(felhívás 2.1.1 pont C) főtevékenység)

IV.

1 700 millió Ft fenntartható közlekedésfejlesztésre (felhívás 2.1.1 pont D) főtevékenység)

tervezett a megyei indikátorcélok elérése érdekében.

1.3. Mikor lehet benyújtani a támogatási kérelmet?
A támogatási kérelmet az elektronikus kitöltő program segítségével az alábbi benyújtási szakaszokban
nyújthatja be:
1. benyújtási szakaszban: 2021.12.01. 00:00-tól 2022.01.14. 23:59-ig.
2. benyújtási szakaszban: 2022.10.05. 00:00-tól 2022.12.15. 23:59-ig.
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A fejlesztési célterületek vizsgálata során jelen Felhívás keretében megvalósuló projekt megvalósítási helyszínét szükséges
figyelembe venni.

3.2. Mennyi a projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége?
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A projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége legfeljebb:
millió Ft
A területi szereplő által a fejlesztési célterület(ek) számára
elkülönített forrásból:
a) Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területe - BKÜK
számára elkülönített indikatív keretösszeg

1 000

b) Komplex fejlesztéssel érintett és
kedvezményezett járások számára elkülönített
indikatív keretösszeg

500

b) Gazdaságilag eltérő fejlődési pályát leíró térségek
számára elkülönített indikatív keretösszeg

1 200

3.3. Mennyi támogatást lehet igényelni?
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:
minimum

maximum

millió Ft

millió Ft

A területi szereplő által a fejlesztési célterület(ek) számára
elkülönített forrásból:
a) Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területe - BKÜK
számára elkülönített indikatív keretösszeg

10

b) Komplex fejlesztéssel érintett és
kedvezményezett járások számára elkülönített
indikatív keretösszeg

10

b) Gazdaságilag eltérő fejlődési pályát leíró térségek
számára elkülönített indikatív keretösszeg

10

1 000

500

1 200

8.2. Melyek a kiválasztási kritériumok?
A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területe – BKÜK, a Komplex fejlesztéssel érintett és
kedvezményezett járások és a Gazdaságilag eltérő fejlődési pályát leíró térségek terület-specifikus
értékelési szempontjai:
Értékelési szempont
1.

Illeszkedés a megyei
területfejlesztési
programhoz
A
projekt
illeszkedik
1.1.
Veszprém
Megye

Adható
pontszám

Magyarázat

0-50

0/5/10/15/20

0 pont: amennyiben a projekt nem illeszkedése
nem kerül bemutatásra a támogatási kérelemben.
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A „projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége” fogalom megegyezik a 2014-2020-as programozási időszakban használt
„projekt maximálisan elszámolható költsége” fogalommal, tehát az itt megjelenő összeg tartalmazza a társfinanszírozást is.
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Értékelési szempont
Területfejlesztési
Programjához

Adható
pontszám

Magyarázat
5 pont: amennyiben a projekt illeszkedik a megyei
területfejlesztési
program
legalább
egy
prioritásához és az a támogatási kérelemben
bemutatásra
került.
2. prioritás A területi potenciál erősítése a vidékies
térségekben, a városok és térségeik összehangolt
integrált fejlesztése, fenntartható térség- és
településfejlesztés
2.4.
intézkedés
(Élhető
települések)
5-5 pont további prioritáshoz igazolható közvetlen
illeszkedés esetén, de maximum 20 pont adható:
2.
prioritás:
2.1. intézkedés: Zöld város program (zöld folyosó
kialakítása,
fasorok
telepítése,
megfelelő
csapadékvíz elvezető rendszerek kiépítése
hozzájárul
fenntartható
térségés
településfejlesztéshez)
2.2.
intézkedés:
Települések
zöldfelületi
rendszerének növelése (jelentős növénytelepítést
vagy vízfelület növelést tervez, amivel hozzájárul a
fenntartható
térségés
településfejlesztés)
2.7. intézkedés: Helyi közösségi és kulturális,
sport, szabadidős terek és szolgáltatások
fejlesztése, (a humán infrastruktúra fejlesztésével
hozzájárul
a
fenntartható
térségés
településfejlesztéshez, továbbá a humán erőforrás
fejlesztéséhez)
2.8. intézkedés. Barnamezős és rozsdaövezetek
újra hasznosítása (hozzájárul a fenntartható
térség- és településfejlesztés célkitűzéshez)
2.9. intézkedés: Okos települési megoldások
alkalmazása (energiahatékony világítás, okos
közlekedési megoldások stb, amivel a fenntartható
városfejlesztés
célkitűzéshez
járul
hozzá.
5.1. intézkedés: Járás települései közötti
kerékpárúthálózat fejlesztése (Kerékpárosbarát
fejlesztések)
5.2. intézkedés: A településeken belül közlekedő
lakosok biztonságának növelése érdekében
szükséges
forgalomtechnikai
megoldások
kialakítása
(tevékenység
Forgalomcsillapítás,
közlekedésbiztonság,
akadálymentesítés)
4. Prioritás A megye külső és az egyes térségei
közötti belső kapcsolatrendszerét javító, a
munkahelyek és szolgáltatások jó színvonalú
elérhetőségét korszerű és fenntartható módon
biztosító
mobilitás
1.5. intézkedés: A kerékpáros közlekedés
feltételeinek javítása, e-bike rendszer fokozatos
kiépítése (mely az elérhetőség javítása célkitűzést
szolgálja)
1.8. intézkedés: belterületi utak fejlesztése (mely
az elérhetőség javítása célkitűzést szolgálja)
2.1. intézkedés: kerékpárút hálózat kialakítása és
a meglévő kerékpárút hálózat további fejlesztése,
a
balesetmentes
közlekedés
feltételeinek
megteremtése
(mely
a
térségi
mobilitás
biztosításához
járul
hozzá)
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Értékelési szempont

Adható
pontszám

Magyarázat
3.2. intézkedés: kerékpártárolók kialakítása (mely
a környezeti károk enyhítését szolgáló közlekedési
módok
fejlesztéséhez
járul
hozzá)
5.
prioritás:
1.1 intézkedés: Feszíni víztározás mennyiségi
növelése és hasznosítása (vízgazdálkodási
beavatkozások)/ Belterület védelmét, helyben
tartást és késleltetett levezetést szolgáló vízkár
elhárítási és vízvisszatartási célú tározók integrált
szemléletben történő fejlesztése, rekonstrukciója
2.1.
Zöldfolyosók
kialakítása
(külterületi
zöldfelülethez való kapcsolódás esetén, a
település teljes átszellőztetése biztosíthatóvá válik,
mely a természeti erőforrások megóvása, a
természeti környezet és a vizek védelme, a
környezeti
állapot
javítását
szolgáló
közműfejlesztés, a klímaadataptációs képesség
fokozásához,
az
energiatudatosság
és
energiahatékonyság növeléséhez járul hozzá.)
2.4. A zöldinfrastruktúra ellátottságának és
hozzáférhetőségének növelése (a zöldfelületek
nagysága és minősége is változik, mely környezet
és a vizek védelme, a környezeti állapot javítását
szolgáló közműfejlesztés, a klímaadataptációs
képesség fokozásához, az energiatudatosság és
energiahatékonyság növeléséhez járul hozzá.)
3.1. Villámárvizek mérséklésére irányuló komplex
fejlesztések (záportározók kialakítása, vízfolyások
burkolt
felületének
megszűntetése,
mederrendezés mely a természeti erőforrások
megóvása, a természeti környezet és a vizek
védelme, a környezeti állapot javítását szolgáló
közműfejlesztés, a klímaadataptációs képesség
fokozásához,
az
energiatudatosság
és
energiahatékonyság növeléséhez járul hozzá.)
3.5 intézkedés: Csapadékvíz elvezető rendszer
kiépítése
(vízgazdálkodási
beavatkozások)/
Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat
fejlesztése,
rekonstrukciója
az
integráltcsapadékvíz-gazdálkodás
céljainak
figyelembe
vételével
és
a
településen
tapasztalható klímaváltozás okozta negatív
hatások
mérséklésének
elősegítésével)
Dokumentum
elérhetősége:

https://veszpremmegye.hu/images/joomlatoolsfiles/docmanfiles/hivatal/teruletfejlesztes/3_VESZPREM_MEGY
E_STRATEGIAI_PROGRAM_2021_2027.pdf
https://veszpremmegye.hu/images/joomlatoolsfiles/docmanfiles/hivatal/teruletfejlesztes/4_VESZPREM_MEGY
E_OPERATIV_PROGRAM_2021_2027.pdf
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Értékelési szempont

Adható
pontszám

Magyarázat
Az illeszkedést a PET-ben szükséges bemutatni.

1.2.

Településtipizálás,
illeszkedés az ITP-hez

0-30

ITP melléklet adattábla "Településszerkezeti
funkció" oszlop
0 pont. 1000 fő alatti település
10 pont: 1000 fő feletti település
20 pont: város
30 pont: járásközpont
Dokumentum elérhetőség:
https://www.vpmegye.hu/images/joomlatoolsfiles/docman-files/onkormanyzat/megyeikozgyules/hatarozatok/2021-evihatarozatok/108_hat20210927.pdf

Klíma semleges megoldásokat alkalmazó fejlesztések előnyben részesítése

2.

0 pont: nem
5 pont. Igen

2.1.

0/5

Tartalmaz-e
megvalósítandó
klímasemleges
megoldásokat?

a
projekt

Tartalmaz-e
a
2.2. megvalósítandó projekt a
fenntartható fejlődéshez
kapcsolódó
szemléletformálást?
Hozzájárul-e
a
megvalósítandó projekt a
megyei
tudatos
2.3. vízgazdálkodáshoz,
elősegíti-e a megyei
vízgyűjtő
szemlélet
érvényesülését?

Releváns klímasemleges megoldások:
- körforgásos energiarendszer előnyben
részesítése
- megújuló és tiszta energiaforrások használata,
- beruházás eredményeként javul az adott épület
energiahatékonysága,
- beruházás eredményeként csökken a víz-, gáz-,
és áramfogyasztás,
- beruházás eredményeként csökken az ÜHG
kibocsátás,
- fenntartható (öko) hulladékgazdálkodás.
Megítélése a projekt terv alapján történik.
0 pont: nem
5 pont. Igen

0/5

0/5

2.4.

Épített vagy rekonstruált
zöldfelület nagysága

0/3/6/9/12/15

2.5.

A fejlesztés kizárólag
földmedrű árkok, tározók

0/10

PET-ben kell bemutatni, hogy milyen kapcsolódó
fenntartható fejlődéshez kapcsolódó
szemléletformáló rendezvények kerülnek
megszervezésre (képzés, rendezvény).
0 pont: nem (víz visszatartási beruházás nem
valósul meg: vízáteresztő burkolat, záportározó,
stb..)
5 pont. Igen (víz visszatartásra irányuló
beruházások megvalósulnak).
PET-ben kell bemutatni.
A minél nagyobb felületű települési zöld
infrastruktúra fejlesztés előnyben részesítése:
0-1000 m2 - 0 pont
1001-1500 m2 - 3 pont
1501 - 2000 m2 - 6 pont
2001 - 2500 m2 - 9 pont
2501 - 3000 m2 - 12 pont
3001 és felette - 15 pont
A szempontnak való megfelelést a PET-ben kell
bemutatni.
10 pont: A PET bemutatása alapján nem készül
burkolt árok és zárt rendszerű vízelvezetés,
5

Értékelési szempont

Adható
pontszám

építését, rekonstrukcióját
érinti.

A település a 147/2010
(IV.29.) Korm. rendelet
2.6. alapján
magas
talajvízállású területnek
minősül.

2.7.

A projekt a 123/1997
(VII.18.) Korm. rendelet
alapján
kijelölt
sérülékeny
vízbázisok
védőterületeit érinti.

A felszín alatti víz
szempontjából fokozottan
vagy kiemelten érzékeny
felszín alatti vízminőség
védelmi területeken lévő
2.8. települések a 219/2004.
(VII. 21.) Korm. rendelet
alapján fokozottan vagy
kiemelten
érzékeny
felszín alatti vízminőség
védelmi területeket nem
érint.
3.

kizárólag szikkasztást biztosító árok és tározók
épülnek. A szükséges műtárgyak nem értendők
bele,
pl.
kapubejárók
átépítése,
árok
csatlakozásoknál
szükséges
kisléptékű
burkolások. (Az áttört burkolat alkalmazása nem
fogadható
el.)
0 pont: Burkolt árok és/vagy zárt rendszerű
vízelvezetés készül, nem kizárólag szikkasztást
biztosító
elvezetés
és
tározók
épülnek.

0/5

0/5

0/3/5

0 pont - rendelet szerint nem magas talajvízállású
a
település
besorolása.
5 pont - rendelet szerint a település magas
vízállású
területen
valósul
meg.
A
PET-ben
szükséges
bemutatni.
Több település érintettsége esetén, amennyiben
egy település megfelel a besorolásnak, úgy a
pontszám megadandó.
0 pont - rendelet szerint sérülékeny vízbázist nem
érint
a
fejlesztés.
5 pont - rendelet szerint sérülékeny vízbázist érint
a
fejlesztés.
A
PET-ben
szükséges
bemutatni.
Több település érintettsége esetén, amennyiben
egy település megfelel a besorolásnak, úgy a
pontszám megadandó.
0 pont - A beruházással érintett település vagy
települések nem érintenek fokozottan érzékeny
felszín alatti vízminőség védelmi területet.
3 pont - A beruházással érintett település vagy
települések fokozottan érzékeny felszín alatti
vízminőség
védelmi
területen
fekszik.
5 pont - A beruházással érintett település vagy
települések kiemelten érzékeny felszín alatti
vízminőség
védelmi
területen
fekszik.
A PET-ben szükséges bemutatni. Több település
konzorciumi pályázása esetén, amennyiben egy
település esetében fennáll az érintettség, úgy
megadható az adott pontszám.

A digitális átállást elősegítő projektek előnyben részesítése
Hozzájárul-e
a
megvalósítandó projekt
az okos megoldások
3.1.
elősegítéséhez
és
a
digitális
megoldások
előnybe részesítéséhez?

4.

Magyarázat

0 pont: nem
5 pont. Igen
Okos megoldásnak minősülnek a Felhívás 2.1.1.C
főpont III. pontja szerinti tevékenységek.
Komplex beruházások előnyben részesítése
0/5

A
projekt
keretében
4.1. fejlesztéssel
érintett 0/10/15
települések száma.

A projekt dokumentáció és a Projekt adatlap
Megvalósítási helyszíneket tartalmazó pontja
alapján vizsgálandó a szempontnak való
megfelelés.
0 pont: amennyiben a projekt kizárólag egy
település
közigazgatási
területét
érinti.
10 pont: amennyiben a projekt 2 település
közigazgatási
területét
érinti.
15 pont: amennyiben a projekt legalább 3 vagy
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Értékelési szempont

Adható
pontszám

Magyarázat
több település közigazgatási területét érinti.

4.2.

A
projekt
komplex
0/5/10/15
fejlesztést tartalmaz.

A projekt tartalmaz a
közúti
közösségi
közlekedés
4.3.
0/5
színvonalának javítását
megvalósító
tevékenységet.

5.

A szempont azt vizsgálja, hogy a projekt keretében
minél több felhívás szerinti főtevékenység
megvalósításra kerül a projekt keretében:
• „A” főtevékenység: Települési kék infrastruktúra
fejlesztése (vízgazdálkodási beavatkozások)
• „B” főtevékenység: Belterületi zöld infrastruktúra
fejlesztése
• „C” főtevékenység: Közösségi, kulturális,
sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési
fejlesztések
• „D” főtevékenység: Fenntartható
közlekedésfejlesztés
• „E” főtevékenység: Hulladékkezelés,
kármentesítés
A projekt adatlapon és a PET-ben szükséges
bemutatni a szempontnak való megfelelést.
0 pont: amennyiben 1 főtevékenységhez
kapcsolódó tevékenységek megvalósítására
irányul a projekt.
5 pont: amennyiben 2 főtevékenységhez
kapcsolódó tevékenységek megvalósítására
irányul a projekt.
10 pont: amennyiben 3 főtevékenységhez
kapcsolódó tevékenységek megvalósítására
irányul a projekt.
15 pont: amennyiben 4 vagy 5 főtevékenységhez
kapcsolódó tevékenységek megvalósítására
irányul a projekt.
A projekt adatlapon és a PET-ben szükséges
bemutatni a szempontnak való megfelelést.
0 pont: amennyiben a projekt nem tartalmaz a
felhívás keretében támogatható közúti közösségi
közlekedést
érintő
fejlesztést.
5 pont: amennyiben a projekt a felhívás keretében
támogatható közúti közösségi közlekedést érintő
fejlesztést
(pl.:
autóbuszöblök
kiépítése,
fejlesztése)
is
tartalmaz.
Megjegyzés:
Javasolt
a
magyarázatban
behivatkozni a felhívás konkrét pontját, vagy "a
felhívás keretében támogatható" kifejezést, ha a
szempont a felhívás keretében támogatható
összes kapcsolódó altevékenységet támogatja.

Hozzájárulás a gazdasági növekedéshez

A megvalósítási helyszín
közvetlen környezetében
5.1. elhelyezkedő gazdasági
üzemek,
vállalkozások
száma.

0/3/6/9/12

Érintett gazdasági üzem, vállalkozás: a
fejlesztéssel összefüggő területen, és annak 50
méteres körzetében elhelyezkedő, a fejlesztés
által könnyebben elérhető vállalkozás. A PET-ben
helyszínrajzzal kell bemutatni a szempontnak való
megfelelést.
Az érintett gazdasági üzemek, vállalkozások
számának alakulása szerinti pontozás:
0 pont: 0 db, vagy ha nem kerül bemutatásra
helyszínrajzzal a PET-ben a szempontnak való
megfelelés,
3 pont: 1-3 db,
7
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6 pont: 4-10 db,
9 pont: 11-20 db,12 pont: 21 db vagy annál több
esetén.

Megjegyzés: A definícióban "vagy" helyett "és"
alkalmazása javasolt, mert így minden projekt
esetében azonos feltételek mentén kerül
ellenőrzésre a szempontnak való megfelelés.
Rászorultság alapú beruházások előnyben részesítése

6.

A
projekt
megvalósításával érintett
település a 105/2015.
(IV. 23.) Korm. rendelet
2. sz. melléklete alapján
társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális
6.1.
szempontból
kedvezményezett
településnek
és/vagy
jelentős
munkanélküliséggel
sújtott
településnek
minősül.

6.2.

A
projekt
megvalósításával érintett
település a 290/2014.
(XI. 26.) Korm. rendelet
3. sz. melléklete alapján
kedvezményezett,
fejlesztendő,
komplex
programmal fejlesztendő
járásba
tartozó
településnek minősül.

0/2/4

0/3/6/9

A projekt adatlapon szükséges rögzíteni a
megvalósítással
érintett
településeket
és
jogszabály szerinti besorolásuk bemutatását.
A feltétel teljesülésének vizsgálata a 105/2015.
(IV. 23.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapján
történik:
http://njt.hu
0 pont: amennyiben a projekt megvalósításával
érintett település(ek) egyik kategóriába sem
sorolható(ak).
2 pont: amennyiben a projekt megvalósításával
érintett település egyik kategóriába (társadalmigazdasági
és
infrastrukturális
szempontból
kedvezményezett
település
VAGY
jelentős
munkanélküliséggel sújtott település) besorolható.
4 pont: amennyiben a projekt megvalósításával
érintett
település
társadalmi-gazdasági
és
infrastrukturális szempontból kedvezményezett
település ÉS jelentős munkanélküliséggel sújtott
település
kategóriába
tartozik.
Amennyiben a projekt több települést érint és
legalább egy település valamelyik kategóriába
besorolható, az adott kategóriának megfelelő
pontozás adható. Ha egy projekt több települése
eltérő
kategóriákba
tartozik,
a
projekt
szempontjából legmagasabb kategória szerinti
pontozás
adható.
A
pontszámok
nem
összeadhatóak.
A projekt adatlapon szükséges rögzíteni a
megvalósítással
érintett
településeket
és
jogszabály szerinti besorolásuk bemutatását.
A feltétel teljesülésének vizsgálata a 290/2014.
(XI. 26.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete alapján
történik:
http://njt.hu
0 pont: amennyiben a projekt megvalósításával
érintett település(ek) egyik jogszabály szerinti
kategóriába
sem
sorolható(ak).
3 pont: amennyiben a projekt megvalósításával
érintett
település
kedvezményezett
járásba
tartozik.
6 pont: amennyiben a projekt megvalósításával
érintett település fejlesztendő járásba tartozik.
9 pont: amennyiben a projekt megvalósításával
érintett település komplex programmal fejlesztendő
járásba
tartozik.
Amennyiben a projekt több települést érint és
legalább egy település valamelyik kategóriába
besorolható pont adható. Amennyiben a projekt
több települést érint és a települések több
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kategóriát érintenek, a legnagyobb pontszámot
érintő kategóriát kell figyelembe venni az értékelés
során. A pontszámok nem összeadhatóak.
A PET-ben szükséges bemutatni a szempontnak
való
megfelelést.
Az 1057/2021. (II. 19.) Korm. határozat t 1. sz.
mellékletében meghatározott települések alapján
g
vizsgálandó a szempontnak való megfelelés:
g
http://njt.hu
0 pont: amennyiben a projekt nem érinti az
1057/2021. (II. 19.) Korm. határozat 1. sz.
A
projekt
felzárkózó
település közigazgatási
0/10
mellékletében megnevezett felzárkózó települések
egyikét
sem.
területén valósul meg.
10 pont: amennyiben a projekt legalább részben
az 1057/2021. (II. 19.) Korm. határozat 1. sz.
mellékletében megnevezett felzárkózó település
egyikét érinti. Ha a projekt több település
közigazgatási területét érinti és legalább egyik
település a jogszabály hatálya alá tartozik, a 10
pont megadható.
Intergrált beruházások előnyben részesítése

A
projekt
keretében
településeket összekötő
7.1.
új
kerékpárosbarát
útvonal kerül kialakításra.

0/5

Kerékpárosbarát
fejlesztés
esetén
projekt
elősegíti
7.2. meglévő
kerékpárforgalmi
létesítmények
hálózatosodását.

0/5

a
a

A
tervezett
7.3. kerékpárosbarát útvonal
lakott
területen
kívül

0/5

A PET és a projekt dokumentáció alapján
vizsgálandó, hogy a projekt tartalmazza-e
településeket összekötő új kerékpárosbarát
útvonal kialakítását. Településeket összekötő
meglévő útvonalak fejlesztése nem értendő a
szempontba.
A
kerékpáros
nyom
nem
kerékpárforgalmi létesítmény, így annak felfestése
önmagában nem jelenti a szempont teljesülését.
0 pont: amennyiben a projekt nem tartalmazza
településeket összekötő új kerékpárosbarát
útvonal
kialakítását.
5 pont: amennyiben a projekt tartalmaz
településeket összekötő új kerékpárosbarát
útvonal kialakítását.
A PET-ben szükséges bemutatni a szempontnak
való megfelelést, hivatkozva azon fejlesztési
szakaszokra
melyekkel
a
hálózatosodás
megvalósul. A szempontnak való megfelelés a
PET, valamint a projekt dokumentáció alapján
kerül vizsgálatra. A kerékpáros nyom nem
kerékpárforgalmi létesítmény, így annak felfestése
nem
jelenti
a
szempont
teljesülését.
0 pont: amennyiben a projekt keretében nem
tervezett kerékpárosbarát fejlesztés, vagy ha a
projektben tervezett kerékpárosbarát fejlesztés
nem járul hozzá a kerékpárforgalmi létesítmények
hálózatosodásához, nem kapcsolódik meglévő
kerékpárforgalmi
létesítményekhez.
5 pont: Meglévő kerékpárforgalmi létesítmények
között jön létre kerékpárosbarát összeköttetés,
vagy meglévő kerékpárforgalmi létesítmény kerül
folytatásra, melyek által kerékpárosbarát terület
alakul ki.
A PET-ben és térképi mellékleten szükséges
bemutatni a szempontnak való megfelelést. A
szempontnak való megfelelés a PET, a térképi
9
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elhelyezkedő
munkahelyeket köt össze
a
belterülettel,
a
településközponttal.

Közlekedésbiztonságot,
forgalomcsillapítást
7.4. szolgáló
fejlesztések
megvalósítása a projekt
keretében.

0/3/6

A
projekt
részeként
kerékpárosbarát útvonal
7.5.
is kiépítésre kerül (pl.:
kerékpársáv).

0/2

Összesen

Magyarázat
melléklet, valamint a projekt dokumentáció alapján
kerül
vizsgálatra.
0 pont: amennyiben a projekt keretében nem
tervezett kerékpárosbarát fejlesztés, vagy ha a
projekt nem tartalmazza belterületi lakóterületek és
külterületi
gazdasági
területek
közötti
kerékpárosbarát
összeköttetés
kialakítását.
5 pont: amennyiben a projekt keretében belterületi
lakóterületek és külterületi gazdasági területek
között jön létre kerékpárosbarát összeköttetés.
Projekt adatlapon és a PET-ben szükséges
bemutatni
a
projekt
keretében
tervezett
tevékenységeket.
0 pont adható, ha a projekt nem tartalmaz a
felhívás
keretében
támogatható
közlekedésbiztonságot vagy forgalomcsillapítást
szolgáló
fejlesztést.
3 pont adható, ha a projekt a felhívás keretében
támogatható
közlekedésbiztonságot
vagy
forgalomcsillapítást szolgáló fejlesztést tartalmaz.
6 pont adható, ha a projekt a felhívás keretében
támogatható
közlekedésbiztonságot
és
forgalomcsillapítást
szolgáló
fejlesztést
is
tartalmaz.
Megjegyzés:
Javasolt
a
magyarázatban
behivatkozni a felhívás konkrét pontját, vagy "a
felhívás keretében támogatható" kifejezést, ha a
szempont a felhívás keretében támogatható
összes kapcsolódó altevékenységet támogatja.
A projekt adatlapon és a PET-ben szükséges
bemutatni a szempontnak való megfelelést.
0 pont: amennyiben a projekt nem tartalmaz
kerékpáros
útvonal
kiépítést.
2 pont: amennyiben a projekt tartalmaz kerékpáros
útvonal
kiépítést.
A kerékpáros nyom nem kerékpárforgalmi
létesítmény, így annak felfestése nem jelenti a
szempont teljesülését.
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