Zöld Nemzeti Bajnokok előminősítés
Előminősítési felhívás

2022. január 5.

A hazai zöldgazdaság célzott megerősítése ......................................................................................................... 3
Az előminősítés szerepe és szakaszai .................................................................................................................. 3
A részvétel feltételei ............................................................................................................................................ 3
Zöld Nemzeti Bajnokok előminősítés témakörei ................................................................................................. 4
Az előminősítési folyamat lépései ....................................................................................................................... 6
Az előminősítés fő szempontjai ........................................................................................................................... 8
Pontozási rendszer .............................................................................................................................................. 8
Zöld Nemzeti Bajnokok - Minősített Katalógus ................................................................................................... 9
Az előminősítési igényről való döntés esetei ...................................................................................................... 9
Panaszkezelési és jogorvoslati folyamatok meghatározása .............................................................................. 11
Előzetes konzultációs lehetőség ........................................................................................................................ 12
Adatkezelési tájékoztató ................................................................................................................................... 12
1. számú melléklet: Pontozási rendszer ............................................................................................................ 13

A hazai zöldgazdaság célzott megerősítése
Magyarország Kormányának kiemelt célja a nagy növekedési potenciállal rendelkező, a zöldgazdasághoz
és -iparhoz kapcsolódó feldolgozóipari vállalkozások technológiaváltást segítő fejlesztéseinek támogatása.
Az egyre inkább erősödő zöldgazdaságba szükséges az eddigieknél nagyobb mértékű bekapcsolódása a
hazai mikro-, kis- és középvállalkozásoknak, legyen szó: az energiahatékonysági beruházásokat kiszolgáló,
másodlagos forrásból származó alapanyagot felhasználó vagy előállító, egyszer használatos műanyag
termékeket kiváltó, a víz felhasználás hatékonyság növelését szolgáló, vagy éppen az elektromobilitási
beruházásokat ipari oldalról kiszolgálni képes gyártó vállalkozások megerősítéséről.

Az előminősítés szerepe és szakaszai
A Magyar Multi Program (GINOP-1.1.4-16) részeként megvalósuló Zöld Nemzeti Bajnokok
előminősítésre történő regisztráció, és a folyamatban való részvétel feltétele a kapcsolódó GINOP
Plusz-1.3.1-21 fejlesztési forráshoz való hozzáférésnek.
Az előminősítés több ütemben valósulhat meg, az egyes szakaszokhoz tartozó dátumok és témakörök
a znb.ifka.hu oldalon kerülnek publikálásra.

A részvétel feltételei
A Zöld Nemzeti Bajnokok programban olyan vállalkozások vehetnek részt, amelyek megfelelnek az
alábbi feltételeknek:


rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes (365 nap) üzleti évvel;



utolsó vagy utolsó előtti teljes, lezárt, de 2019-nél nem korábbi üzleti évben éves átlagos
statisztikai állományi létszámuk legalább 3 fő volt;



utolsó vagy utolsó előtti teljes, lezárt, de 2019-nél nem korábbi üzleti évben nettó árbevételük
legalább 30 millió forint volt;



nyilatkoznak, hogy a GINOP Plusz-1.3.1-21 pályázati felhívás 8.2./3. "Tartalmi értékelési
szempontok" pontjában megadott táblázat kritériumai szerinti önellenőrzést elvégezték és az
elérhető 100 pontból legalább 50 pontot a vállalkozás teljesíteni tudnak;

 a fejlesztéssel érintett termék kapcsolódik legalább egy, a
lentiekben meghatározott témakörhöz.
Az előminősítési felhívás ismerete, az előminősítési
folyamatban való részvétel és az előminősítési tanúsítvány

megszerzése nem jelenti a kapcsolódó GINOP Plusz-1.3.1-21 pályázati felhívásban szereplő
feltételeknek és előírásoknak való automatikus megfelelést.

Zöld Nemzeti Bajnokok előminősítés témakörei
I.

Energiahatékonysági fejlesztéseket kiszolgáló hazai gyártók erősítése
Olyan hazai termelő vállalkozások jelentkezését várjuk, melyek az energiahatékonysági
fejlesztéseket kiszolgálni képesek termékeikkel és szolgáltatásaikkal. Az alábbi pontokban
találhatók a termékek / rendszerek, melyeknek nemcsak a komplett előállítását, gyártását
végezhetik ezek a vállalkozások, hanem valamely – igazolhatóan – lényegi elemét is
biztosíthatják.
a. Napelem és napkollektor rendszer;
b. Kazán rendszer (ideértve a biomassza kazánokat is);
c. Hőszivattyú és hővisszanyerő rendszerek;
d. Nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése;
e. Nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezet;
f.

Komplett fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszer;

g. Világítási rendszer;
h. Árnyékoló és árnyékvető szerkezet;
i.

Okos mérők;

j.

Energiatárolására szolgáló termékek;

k. Energiahatékony és környezettudatos épületszerkezetek.
II.

Vízfelhasználás hatékonyságának növeléséhez kapcsolódó hazai gyártók erősítése
Olyan hazai termelő vállalkozások jelentkezését várjuk, melyek a vízfelhasználás
hatékonyságának növelését, vízfelhasználás csökkentését célzó vagy víztisztításhoz
kapcsolódó termékeket állítanak elő, vagy technológiát fejlesztenek.
a. Víztakarékos eszközök és technológiák (pl. WC öblítő tartályok, házi vízművek, zárt ipari
vízsugaras vágási rendszerek stb.);
b. Víztisztításhoz kapcsolódó termékek, technológiák;
c. Vízfelhasználás hatékonyságát növelő eszközök
csaptelepek, zuhanyfejek, öntözőrendszerek stb.);
d. Vízmegtartó és/vagy újrahasznosítást szolgáló
berendezések (pl. vízgyűjtő és vízmegtartó
rendszerek, víztisztítók, szürkevíz újrahasznosító
rendszerek stb.).

(pl.

III.

Elektromobilitáshoz kapcsolódó hazai gyártók erősítése
Olyan hazai termelő vállalkozások jelentkezését várjuk, melyek az elektromobilitás
fejlesztéséhez kapcsolódó termékeket állítanak elő. Ide tartoznak:
a. az elektromos járműveket;
b. azok energiaellátását;
c. a közlekedési és szállítmányozási infrastruktúrát elősegítő termékek gyártói.

IV.

Pl.: elektromotorok, töltőrendszerek, akkumulátorok, teljesítményelektronika (félvezető
áramkörök áram szabályozására, irányítására), dokkolók stb.
Másodlagos forrásból alapanyagot előállító és/vagy felhasználó gyártók támogatása
Olyan hazai termelő vállalkozások jelentkezését várjuk, amelyek:
a. saját folyamatából származó, vagy más vállalat melléktermékét, hulladék anyagát
használják fel, hasznosítják újra alapanyag gyártás céljából;
b. saját folyamatából származó, vagy más vállalat melléktermékét, hulladék anyagát
használják fel fő nyersanyagként a gyártási tevékenységük során késztermék előállítására
(ipari szimbiózis1 kapcsolatot valósítanak meg).

V.

A pályázat benyújtása során a fejlesztési koncepció részletezésénél minden esetben igazolni
szükséges a melléktermék, hulladék származását, fajtáját, illetve a felhasználás mértékét (a
gyártás során az alapanyag/késztermék hány százaléka készült másodlagos forrásból származó
nyersanyagból).
Egyszer használatos és egyéb műanyag termékeket helyettesítő késztermékeket gyártó
vállalkozások támogatása
Olyan hazai termelő vállalkozások jelentkezését várjuk, amelyek érintettek az egyszer
használatos, valamint egyes egyéb műanyagtermékek forgalomba hozatalának betiltásával,
valamint ezeket helyettesítő termékek gyártásával foglalkoznak és a műanyagipari ágazatban
egyéb okból piacot veszítettek. Cél az olyan egyszer használatos műanyag termékeket
helyettesítő késztermékek előállításának a támogatása, amelyek vagy többször használatosak,
vagy pedig igazolt módon komposztálhatók.

1

Az ipari szimbiózis célja, hogy különféle cégeket, vállalatokat kapcsoljon össze azért, hogy megoldást
találjanak arra, hogy hogyan lehet az egyik vállalatnál hulladékként keletkező anyagokat egy másik
vállalkozás tevékenysége során nyersanyagként felhasználni.

A pályázat benyújtása során a fejlesztési koncepció bemutatásánál minden esetben szükséges
megnevezni a kiváltani kívánt egyszer használatos műanyag terméket és részletezni a
helyettesítő termékek gyártására történő átállás folyamatát. További követelmény, amit
igazolni szükséges, hogy a helyettesítő termék hulladékkezelési eljárása, technológiája
megoldott hazai körülmények között.
A megújuló alapanyagból előállított, ipari körülmények között biodegradálható biopolimer (pl.
PLA, PHA, PHB) termékek gyártására vonatkozó fejlesztési igény abban az esetben fogadható
csak el, amennyiben a termék (nemcsak az alapanyag) rendelkezik TÜV AUSTRIA (COMPOST
INDUSTRIAL, COMPOST HOME) minősítéssel, illetve a termék hulladékká válása után a gyártó
vagy a gyártó által megbízott szervezet igazolható módon visszagyűjti a biopolimer hulladékot,
és igazolja, hogy a visszagyűjtött hulladék újrahasznosításra vagy megfelelő körülmények
között komposztálásra kerül.
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt
hatásának csökkentéséről szóló 2019/904 IRÁNYELVE (2019. június 5.) alapján a forgalomba
hozatalra vonatkozó korlátozásokról szóló 5. cikk hatálya alá tartozó egyszer használatos
műanyagtermékek megújuló alapanyagból előállított, ipari körülmények között
biodegradálható biopolimer termékkel való kiváltása nem támogatandó tevékenység ezen
előminősítési felhívás keretei között sem.
A fosszilis alapanyagból előállított, biodegradálható biopolimerekhez kapcsolódó fejlesztések
ugyancsak nem támogatandók.

Az előminősítési folyamat lépései
1. Regisztráció a znb.ifka.hu oldalon keresztül
Az előminősítés első lépése az előminősítési igényt benyújtó vállalkozások regisztrációja az
előminősítés online rendszerén, ami az znb.ifka.hu honlapról érhető el. Regisztrálni, illetve a
későbbiekben a rendszerbe belépni Ügyfélkapu használatával lehetséges. Az oldalra belépéssel
nyilatkozik, hogy az adatkezelési tájékoztatót elolvasta, az abban foglaltakat megértette és elfogadta.
A felhasználói profilhoz ezután pályázókat (vállalkozásokat) lehet hozzárendelni, melynek
folyamatáról a Pályázói segédletben olvashat részletesen.

2. Belépési kritériumok ellenőrzése
A vizsgált gazdálkodási adatok automatikusan generálódnak a vállalati adatbázisból. A rendszer
automatikus üzenet formájában tájékoztatást küld a vállalkozás számára, hogy megfelelt-e a részvételi
feltételeknek.
3. A “Vállalkozás bemutatása és minősítés” és “Fejlesztési koncepció és projektadatok” kitöltése
és beküldése
Amennyiben a vállalkozás megfelel a belépési kritériumoknak, lehetővé válik a fenti adatlapok
kitöltése, valamint a válaszok beküldése.
A “Fejlesztési koncepció és projektadatok” beküldésének feltétele a “Vállalkozás bemutatása és
értékelése” adatlap beküldése. A beküldésére folyamatosan van lehetőség, azonban felhívjuk a
figyelmet, hogy az IFKA-nak jogában áll az előminősítés határidő előtti lezárására, amennyiben a
beérkezett fejlesztési igények elszámolható összköltségei jelentősen meghaladják a keretösszeget.
A lezárást követően a már megkezdett űrlapok nem küldhetők be.

4. Értékelés és megfelelt vállalkozás esetén a „Zöld Nemzeti Bajnok Előminősítési Tanúsítvány”
kibocsátása
Az előminősítési folyamat lezárását követően értékeli az IFKA a beérkezett adatlapokat.
Amennyiben az értékelést követően a vállalkozás a “Vállalkozás bemutatása és minősítés” adatlapon
nem éri el a minimum szükséges pontszámot, a “Fejlesztési koncepció és projektadatok” adatlap
automatikusan elutasításra kerül.
Az értékelés lezárását követően az IFKA elektronikus formában, az előminősítési rendszeren keresztül
tájékoztatja a vállalkozást az előminősítési igény elfogadásáról vagy elutasításáról.
A megfelelt vállalkozások részére az előminősítési tanúsítvány kiállításra kerül, amely a vállalkozást
feljogosítja a kapcsolódó források keretében pályázata benyújtására.
A tanúsítvány a kibocsátástól számítva 60 napig érvényes.
5. Projektfejlesztés és megfelelt vállalkozás esetén a „Zöld Nemzeti Bajnok Előminősítési
Tanúsítvány” kibocsátása
Azon vállalkozások számára, amelyek esetében a “A fejlesztési koncepció és projektadatok” adatlapon
bemutatott fejlesztési koncepció nem igazodik teljes mértékben az előminősítési felhívás
célkitűzéseihez, vagy a koncepció kidolgozottsága nem megfelelő, az IFKA projektfejlesztésre adhat
lehetőséget. A projektfejlesztés során a vállalkozás a fejlesztési koncepcióját felülvizsgálhatja és
módosíthatja. Az IFKA az értékelést követően tájékoztatja a vállalkozást az előminősítési
rendszeren keresztül az igény elbírálásának eredményéről. Elfogadás esetén a
vállalkozás részére kibocsátásra kerül az előminősítési tanúsítvány.

6. Pályázás fejlesztési forrásra a ráépülő felhívásból (GINOP Plusz-1.3.1-21)

Az előminősítés fő szempontjai
A három részből álló értékelés során összesen 100 pont érhető el.
1. A vállalkozás értékelése (50 pont)
a. Alapadatok és általános gazdálkodási kérdések
b. Múltbéli teljesítmény
c. Stratégiai együttműködések
d. Középtávú vállalati stratégia
e. Erőforrás- és energiahatékonysági szempontok
2. Minősítések (10 pont)
a. GINOP támogatási forrásokhoz kapcsolódó minősítések
b. Zöld minősítések
3. Fejlesztési koncepció értékelése (40 pont)
a. Tervezett fejlesztés bemutatása
b. Fejlesztés jellemzői
i. A fejlesztési elképzelések önálló termékfejlesztésre vagy szolgáltatásfejlesztésre
irányulnak-e?
ii. A fejlesztési koncepcióban megjelennek-e jelentős technológiafejlesztésre
vonatkozó elemek és a tágan értelmezett ipar 4.0 elemek?
iii. A tervezett fejlesztésben fontos elemként szerepel-e a kapacitás bővítése és a
termelékenység növelése?
iv. A fejlesztés során megjelennek-e szempontként a kiterjesztett gyártói felelősség
elvének egyes elemei, illetve az erőforrás- és energiahatékonyság növelést célzó
elemek?
v. A fejlesztési koncepció megvalósíthatóságának időtartama.

Pontozási rendszer
A pontozási rendszer egy több lépcsős pontozási modellt követ, mely
tartalmaz minimális pontszám meghatározásokat.
1. Minimális pontszám

A minimális pontszámok az értékelési főszempontok alapján került megállapításokra.
a. A vállalkozás értékelése: min. 20 pont
b. Minősítések: nincs min. pont
c. Fejlesztési koncepció értékelése: min. 25 pont
d. Összesített pontszám: min. 50 pont
Ahhoz, hogy a vállalkozás jogosult legyen az előminősítési tanúsítványra, kötelezően el kell érni a fent
említett minimum pontszámokat.
2. Értékelés
Az előminősítési igények értékelése folyamatosan történik, azonban az eredmények az utolsó
benyújtott igény után 30 nappal kerülnek kiküldésre.

Zöld Nemzeti Bajnokok - Minősített Katalógus
A Zöld Nemzeti Bajnokok előminősítéssel rendelkező vállalkozásoknak lehetőségük nyílik felkerülni egy
virtuális platformra, mely egy piactérként funkcionál leendő ügyfeleik számára. A platform
segítségével ezek a vállalkozások könnyen rendezhetők és szűrhetők témakörök alapján, illetve a
releváns információk megtalálhatók az előminősített vállalkozásokról.
Kötelezően feltöltendő információk az előminősített vállalkozásokról:


Vállalkozás neve és alapadatai



Honlap címe



Kapcsolattartók



Termékkategória kiválasztása és vállalkozási tevékenység jellege



Célpiac és területi munkavállalás megjelölése

Az előminősítési igényről való döntés esetei
1. Hiánypótlás, adategyeztetés
“A vállalkozás értékelése és minősítések” űrlapokon a megadott válaszok, információk
alapján történik az értékelés a jelen felhívás 1. számú mellékletében szereplő
pontozási rendszer alapján, hiánypótlásra ez esetben nincs lehetőség. A
válaszokkal kapcsolatos követelmények, alapkritériumok a
kérdésekben, valamint a kérdések mellett található kiegészítő
magyarázatokban is szerepelnek.

Ha a “Fejlesztési koncepció és projektadatok” űrlapokon bemutatott fejlesztési koncepció nem
egyértelmű a szükséges adatok és információk tekintetében, akkor az IFKA hiánypótlást,
adategyeztetést kér.
A hiánypótlás, adategyeztetés legfeljebb 7 naptári napos határidő kitűzésével, valamint az összes hiány
vagy hiba megjelölésével, az adott jelentkezési határnaptól számított 30 naptári napon belül kerül
kiküldésre az elektronikus rendszeren keresztül. A 7 naptári napos hiánypótlási határidő a kiküldés
napját követő naptól számítódik. A hiánypótlás benyújtása az elektronikus felületen történik, a
beérkezett adatok és dokumentumok ellenőrzését az IFKA a beérkezést követően 15 naptári napon
belül elvégzi, és az értékelést lezárja. A hiánypótlással eltöltött időtartam a 30 naptári napos minősítési
határidőbe nem tartozik bele.
2. Adatmódosítás
Adatmódosítás kérés lehetőségei:




Pályázó által kezdeményezve: a pályázó vállalkozás az előminősítési eljárásban vizsgáltan
érintett adataiban vagy működési körülményeiben beállt változásokat adatmódosítás kérés
keretében az előminősítési rendszerben kezelten tudja jelezni az IFKA felé;
IFKA által kezdeményezve: akár az előminősítési eljárás folyamatában a pályázó esetében
felmerült adatmódosítás igény (pl. a minősítési rendszer által jelzett adatváltozások stb.)
alapján.

A pályázó által kezdeményezett adatmódosítás esetén annak beérkezési napját követő 30 napon belül
kerül sor az IFKA által annak elbírálására vagy szükség esetén ahhoz kapcsolódóan hiánypótlás
kiküldésére. Hiánypótlás küldése esetén az előző, 1. pontban foglaltak szerinti eljárás követendő.
Az IFKA által kezdeményezett adatmódosítás esetén az előző, 1. pontban foglaltak szerinti eljárás
követendő.

3. Minősítési igény elutasítása
Amennyiben az elminősítési igényt benyújtó vállalkozás




nem felel meg a felhívásban előírt alapkritériumoknak;
vagy a hiánypótlást hibásan, hiányosan vagy azt a rendelkezésre álló határidőn belül nem
teljesíti;
vagy az IFKA által kezdeményezett adatmódosítást vagy ahhoz kapcsolódóan küldött
hiánypótlást hibásan, hiányosan vagy azt a rendelkezésre álló határidőn belül nem teljesíti;

akkor az előminősítési igény nem felelt meg az előminősítési vizsgálat során. Az IFKA a hiánypótlás
feldolgozását követően haladéktalanul - amennyiben a hiánypótlás nem került benyújtásra, a határidő
leteltét követően - a rendszeren keresztül értesíti a minősítési igényt benyújtó vállalkozást az igény
elutasításáról. Az elektronikus előminősítési rendszerben tájékoztatást kap az elutasítás indokáról. A
jogorvoslat benyújtásának lehetőségét és módját jelen előminősítési felhívás tartalmazza.
4. Minősítési igény jóváhagyása
Az előminősítési igények benyújtására folyamatosan van lehetőség az IFKA által bejelentett végső
zárónapig. Ez azt jelenti, hogy az adott jelentkezési határnapig benyújtott igények együttesen kerülnek
elbírálásra, a határnaptól számított 30 napon belül (hiánypótláson töltött időt nem számítva). Az
előminősítési igények értékelésével kapcsolatos minden határidőt az előre meghatározott jelentkezési
határnaptól (tehát nem a minősítési igény benyújtásától) kell számítani. A jelentkezési határnapok
ütemezését előre nyilvánosságra kell hozni. Az előminősítési igény értékelését követően, hiánypótlás
esetén a hiánypótlás benyújtását követő 15 naptári napon belül az IFKA előminősítési eljárása lezárásra
kerül.

Panaszkezelési és jogorvoslati folyamatok meghatározása
Az előminősítési igényt benyújtó vállalkozás az IFKA döntése ellen kifogást nyújthat be. A kifogást a
döntés kiküldésétől számított 3 naptári napon belül egy alkalommal, az indok(ok) megjelölésével
nyújthatja be. Az IFKA kizárólag a kifogással érintett döntést vizsgálja, valamint az azt megalapozó
eljárás azon megállapításait, melyeket a kifogás vitat. A kifogás kivizsgálásában, illetve elbírálásában
nem vehet részt az az értékelő, aki a kifogással érintett előminősítési igény értékelésében, valamint
döntéselőkészítésében részt vett.
A kifogás érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül, ha


a kifogás a döntés kiküldésétől számított 3 naptári napos határidőn túl
kerül benyújtásra,



a kifogást nem az arra jogosult, az előminősítési
rendszerben megjelölt pályázati kapcsolattartó terjeszti
elő,



a kifogás nem tartalmaz a megsértett jogszabályban vagy az előminősítési felhívásban foglalt
rendelkezésre történő hivatkozást,



a kifogást nem az erre szolgáló elektronikus felületen (znb@ifka.hu) keresztül terjesztették
elő.

Ha az érdemi vizsgálat nélküli elutasításnak nincs helye, a kifogás beérkezésétől számított 5 naptári
napon belül az IFKA érdemi vizsgálat keretében megvizsgálja az önrevízió lehetőségét.
Az IFKA a rendelkezésre álló információk alapján a kifogást megvizsgálja és


a kifogásban foglaltaknak - részben vagy egészben - helyt ad, egyúttal gondoskodik a jogszerű
állapot helyreállításáról,



a kifogást indokolt döntésével elutasítja.

7. Az IFKA a kifogással kapcsolatban hozott döntéséről értesíti az előminősítési igényt benyújtó
vállalkozást. Az IFKA által a kifogással kapcsolatban hozott döntés ellen jogorvoslatnak van helye.
A jogorvoslati kérelem az Innovációs és Technológiai Minisztérium Ügyfélszolgálati Információs
Irodájához nyújtható be:
https://kormany.hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium/elerhetosegek

Előzetes konzultációs lehetőség
A pályázó vállalkozások számára előzetes (előminősítési igény beküldése előtt) konzultációs
lehetőséget kínál az IFKA, melynek időpontját előzetesen szükséges egyeztetni a znb@ifka.hu e-mail
címen keresztül. A konzultációra személyesen van lehetőség az IFKA irodájában (1062 Budapest,
Andrássy út 100.).

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési tájékoztatónkat itt tekintheti meg.

1. számú melléklet: Pontozási rendszer

A vállalkozás értékelése
1. Alapadatok
Mutassa be a vállalkozás küldetését, legfontosabb stratégiai céljait, fő
tevékenységét, valamint termékeit, szolgáltatásait!
Mutassa be a vállalkozás felsővezetését!

Nincs
pontozás
Nincs
pontozás

Lezárt pénzügyi évek száma
0-2 év
0 pont
3-10 év
1 pont
10 év felett
2 pont
Árbevétel az utolsó lezárt üzleti évben
30 000 000 - 100 000 000 Ft
0 pont
100 000 001 és 500 000 000 Ft között
1 pont
500 000 000 Ft felett
2 pont
Nettó értékesítési árbevételének növekedése a 2016-2019, 2017-2020 vagy 2018-2021 között az
egyik lezárt üzleti évben az azt megelőző évhez képest
5% és 10% között
0 pont
10.01% és 15% között
1 pont
15% felett
2 pont
Bruttó hozzáadott érték nettó értékesítési árbevételhez viszonyítva az utolsó lezárt üzleti évben
20% alatt
0 pont
20.01% -25% között
1 pont
25% felett
2 pont
Árbevételének hány százaléka származik legnagyobb vevőjétől? Kérjük, adja meg a százalékos
arányt legnagyobb vevőjére vonatkozóan!
49% vagy annál kevesebb
1 pont
50% vagy annál több
0 pont
Rendelkezik-e a vállalkozás írottan dokumentált és a munkatársak felé kommunikált üzleti
tervvel és/vagy stratégiával?
Igen
1 pont
Nem
0 pont
Rendelkezik-e a vállalkozás minden munkavállalóra vonatkozó képzési tervvel? Amennyiben
igen, kérjük jelölje meg az utolsó verzió elfogadásának dátumát.

Igen
1 pont
Nem
0 pont
Rendelkezik-e a vállalkozás ügyfélkezelő rendszerrel (CRM)? Amennyiben igen, kérjük nevezze
meg a használt rendszert (név és fejlesztő)!
Igen, ÉS a CRM rendszer megnevezésre került
1 pont
Nem
0 pont
Rendelkezik-e a vállalkozás saját honlappal? Amennyiben igen, kérjük adja meg a linket!
Igen
1 pont
Nem
0 pont

2. Múltbéli teljesítmény
Tettek lépéseket kifejezetten marketing/értékesítési tevékenység fejlesztése céljával az elmúlt
2 évben? Amennyiben igen, kérjük részletesen mutassa be a tevékenységeket, illetve, hogy
milyen hatással volt az eladásokra/árbevételre a megvalósítás időpontjával is alátámasztva!
Igen, ÉS a bemutatás részletes, kiterjed a tevékenység árbevételre történő hatására, 2 pont
a megvalósítás időpontjával alá van támasztva
Nem, VAGY a bemutatás nem részletes, nem terjed ki a tevékenység árbevételre
0 pont
történő hatására, a megvalósítás időpontjával nincs alátámasztva
Történt-e új, vagy jelentősen átalakított termék vagy szolgáltatás bevezetése az elmúlt 2
évben? Amennyiben igen, kérjük nevezze meg, és részletesen mutassa be a régi és az új
terméket/szolgáltatást a megvalósítás időpontjával is alátámasztva!
Igen, ÉS a régi-új termék/szolgáltatás bemutatása részletes, a megvalósítás
2 pont
időpontjával alá van támasztva
Nem, VAGY a régi-új termék/szolgáltatás bemutatása nem részletes, a megvalósítás 0 pont
időpontjával nincs alátámasztva
Megvalósult-e jelentősebb technológiaváltás, technológiafejlesztés az elmúlt 2 évben?
Amennyiben igen, kérjük részletesen mutassa be a régi és új állapotot (technológiát), térjen ki
az árbevételre történő hatására is!
Igen, ÉS a régi-új technológia bemutatása részletes, kiterjed a fejlesztés árbevételre 2 pont
történő hatására, a megvalósítás időpontjával alá van támasztva
Nem, VAGY a régi-új technológia bemutatása nem részletes, nem terjed ki a
0 pont
fejlesztés árbevételre történő hatására, a megvalósítás időpontjával nincs
alátámasztva
Bekövetkezett-e saját állományi létszám bővítése az elmúlt 2 évben? Amennyiben igen, kérjük
röviden mutassa be (hány fő, milyen céllal)!
Igen, ÉS a bemutatásban szerepel, hogy hány főt, milyen céllal (milyen pozícióra)
1 pont
alkalmaztak

Nem, VAGY a bemutatásban nem szerepel, hogy hány főt, milyen céllal (milyen
pozícióra) alkalmaztak

3. Együttműködések
Milyen stratégiai együttműködésekkel bír üzleti céljai megvalósítása érdekében?
Kérjük nevesítse őket!
Együttműködik versenytársakkal, a termelési értékláncban elhelyezkedő piaci szereplőkkel?
Igen, ÉS legalább egy vállalat/szervezet megnevezésre került
0,5 pont
Nem, VAGY nem került megnevezésre egy vállalat/szervezet sem
0 pont
Együttműködik szakmai szervezetekkel (pl. kamarák, egyesületek, ipartestületek, szövetségek)?
Igen, ÉS legalább egy szakmai szervezet megnevezésre került
0,5 pont
Nem, VAGY nem került megnevezésre egy szakmai szervezet sem
0 pont
Együttműködik egyetemekkel, kutatóintézetekkel?
Igen, ÉS legalább egy egyetem/kutatóintézet megnevezésre került
0,5 pont
Nem, VAGY nem került megnevezésre egy egyetem/kutatóintézet sem
0 pont
Együttműködik állami, önkormányzati szereplőkkel?
Igen, ÉS legalább egy állami/önkormányzati szereplő megnevezésre került
0,5 pont
Nem, VAGY nem került megnevezésre egy állami/önkormányzati szereplő sem
0 pont
Együttműködnek-e tagként olyan szervezetekkel/szövetségekkel, amelyeknek fő profilja a
környezetvédelem, fenntarthatóság?
Igen, ÉS legalább egy tagokat tömörítő, környezetvédelmi/fenntarthatósági profilú
1 pont
szervezet/szövetség megnevezésre került
Nem, VAGY nem került megnevezésre tagokat tömörítő,
0 po
környezetvédelmi/fenntarthatósági profilú szervezet/szövetség
nt

0

4. Középtávú stratégia
Megjelenik-e a vállalat középtávú stratégiai céljai között a saját márka építése/erősítése?
Amennyiben igen, kérjük, mutassa be röviden a tervezett tevékenységet, illetve, hogy ezt
hogyan, mikor kívánják elérni!
Igen, 1 éven belül tervezik, ÉS a tervezett tevékenység bemutatásra került kitérve arra 1 pont
is, hogy hogyan kívánják elérni a célokat
Igen, 1 és 3 év között tervezik, ÉS a tervezett tevékenység bemutatásra került kitérve
0,5 pont
arra is, hogy hogyan kívánják elérni a célokat
Igen, 3 éven túl VAGY nem VAGY a tervezett tevékenység nem került bemutatásra,
0 pont
nem tartalmazza, hogy hogyan kívánják elérni a célokat
Tervezi-e új, vagy jelentősen átalakított termék vagy szolgáltatás bevezetését jelen fejlesztésen
kívül? Amennyiben igen, kérjük, mutassa be röviden a tervezett terméket/szolgáltatást, illetve,
hogy ezt hogyan, mikor kívánják elérni!
Igen, 1 éven belül tervezik, ÉS a tervezett termék/szolgáltatás bemutatásra került
1 pont
kitérve arra is, hogy hogyan kívánják bevezetni
Igen, 1 és 3 év között tervezik, ÉS a tervezett termék/szolgáltatás bemutatásra került
0,5 pont
kitérve arra is, hogy hogyan kívánják bevezetni
Igen, 3 éven túl VAGY nem VAGY a tervezett termék/szolgáltatás nem került
0 pont
bemutatásra, nem tartalmazza, hogy hogyan kívánják bevezetni VAGY a bemutatott
terméket jelen fejlesztési igény kapcsán kívánják bevezetni
Tervez-e jelentősebb technológiaváltást, technológiafejlesztést jelen fejlesztésen kívül?
Amennyiben igen, kérjük, mutassa be röviden a tervezett technológiát, jelentőségét, és ezt
hogyan, mikor kívánják elérni!
Igen, 1 éven belül tervezik, ÉS a tervezett technológia és annak jelentősége
1 pont
bemutatásra került kitérve arra is, hogy hogyan kívánják végrehajtani a fejlesztést
Igen, 1 és 3 év között tervezik, ÉS a tervezett technológia és annak jelentősége
0,5 pont
bemutatásra került kitérve arra is, hogy hogyan kívánják végrehajtani a fejlesztést
Igen, 3 éven túl VAGY nem VAGY a tervezett technológia és annak jelentősége nem
0 pont
került bemutatásra, nem tartalmazza, hogy hogyan kívánják végrehajtani VAGY a
bemutatott technológiát jelen fejlesztési igény kapcsán kívánják fejleszteni
Tervez-e új nemzetközi piacra lépést (export vagy külpiaci jelenlét)? Amennyiben igen, kérjük,
mutassa be röviden a tervezett tevékenységet, és ezt hogyan, mikor kívánják elérni!
Igen, 1 éven belül tervezik, ÉS a tervezett tevékenység bemutatásra került kitérve arra 1 pont
is, hogy hogyan kívánják elérni a nemzetközi piacra lépést
Igen, 1 és 3 év között tervezik, ÉS a tervezett tevékenység bemutatásra került kitérve
0,5 pont
arra is, hogy hogyan és kívánják elérni a nemzetközi piacra lépést
Igen, 3 éven túl VAGY nem VAGY a tervezett tevékenység nem került bemutatásra,
0 pont
nem tartalmazza, hogy hogyan kívánják elérni a nemzetközi piacra lépést

Tervez-e jelentősebb létszám bővítést (min. 10% növekedés)? Amennyiben igen, kérjük, mutassa
be röviden hány főt, milyen pozícióra kívánnak alkalmazni, és ezt mikorra kívánják elérni!
Igen, 1 éven belül tervezik, ÉS bemutatásra került, hogy hány főt, mikor, milyen
1 pont
pozícióra kívánnak alkalmazni
Igen, 1 és 3 év között tervezik, ÉS bemutatásra került, hogy hány főt, mikor, milyen
0,5 pont
pozícióra kívánnak alkalmazni
Igen, 3 éven túl VAGY nem VAGY nem került bemutatásra, hogy hány főt, mikor,
0 pont
milyen pozícióra kívánnak alkalmazni
Tervezi-e marketing és értékesítési megoldás jelentős fejlesztését? Amennyiben igen, kérjük,
mutassa be röviden a célokat és ezt hogyan, mikor kívánják elérni!
Igen, 1 éven belül tervezik, ÉS a tervezett tevékenység bemutatásra került kitérve arra 1 pont
is, hogy hogyan kívánják elérni a célokat
Igen, 1 és 3 év között tervezik, ÉS a tervezett tevékenység bemutatásra került kitérve
0,5 pont
arra is, hogy hogyan és mikor kívánják elérni a célokat
Igen, 3 éven túl VAGY nem VAGY a tervezett tevékenység nem került bemutatásra,
0 po
nem tartalmazza, hogy hogyan kívánják elérni a célokat
nt

5. Erőforrás-és energiahatékonysági szempontok
A gyártás és a szervezeti/irodai működésük során keletkező hulladékokat szelektíven gyűjtik és
átadják anyagában történő újrahasznosítást végző szolgáltatóknak?
Igen, ÉS a felsorolásban szerepelnek legalább a papír, műanyag és fém
1 pont
hulladéktípusok, ÉS a hulladékok anyagában történő újrahasznosításra
(újrahasználat, újrahasznosítás) kerülnek
Nem, VAGY a felsorolásban nem szerepelnek legalább a papír, műanyag és fém
0 pont
hulladéktípusok, VAGY a hulladékok nem anyagában történő újrahasznosításra
kerülnek
Felhasználnak-e a gyártási folyamatban másodlagos forrásból (más vállalat mellékterméke,
újrahasznosított anyag) származó alapanyagot vagy vizsgálták-e már ennek lehetőségét?
Igen, ÉS megnevezésre került a gyártás során felhasznált másodlagos nyersanyag,
2 pont
annak forrása és a felhasználási terület
Nem, de már vizsgálták a gyártás során felhasznált alapanyagok másodlagos
1 pont
forrásból való beszerzését, ÉS ezt a vizsgálatot bemutatják, s indokolják, hogy miért
nem tudták megvalósítani - a bemutatás cégspecifikus, konkrét példákkal alá van
támasztva
Nem, VAGY a bemutatás nem tartalmazza a kért információkat
0 pont

Megvalósítottak-e az elmúlt 2 évben anyaghatékonyságot növelő, vagy hulladékcsökkentéssel
kapcsolatos fejlesztést?
Igen, ÉS részletesen bemutatásra került a cégspecifikus fejlesztés, valamint a régi-új
2 pont
állapot adatokkal, dátumokkal alátámasztva
Nem, VAGY nem került részletesen bemutatásra a cégspecifikus fejlesztés, valamint a 0 pont
régi-új állapot adatokkal, dátumokkal alátámasztva, VAGY a bemutatott fejlesztés fő
célja nem anyaghatékonyság-növelés/hulladékcsökkentés
Megvalósítottak-e az elmúlt 2 évben bármely, nem jogszabályi kötelezettségből adódó vagy
jogszabály által előírt határértéket meghaladó mértékű szennyezőanyag kibocsátás-csökkentést
célzó programot/technológiaváltást, vagy -fejlesztést?
Igen, ÉS részletesen bemutatásra került a cégspecifikus fejlesztés, valamint a régi-új
2 pont
állapot adatokkal, dátumokkal alátámasztva
Nem, VAGY nem került részletesen bemutatásra a cégspecifikus fejlesztés, valamint a 0 pont
régi-új állapot adatokkal, dátumokkal alátámasztva, VAGY a bemutatott fejlesztés fő
célja nem jogszabályi kötelezettségből adódó vagy jogszabály által előírt
határértéket meghaladó mértékű szennyezőanyag kibocsátás-csökkentés
Alkalmaznak-e zöld értékelési szempontokat a cég gyártási tevékenységéhez és általános
működéséhez szükséges beszerzései során?
Igen, ÉS csatolásra került a hivatalos, cégspecifikus beszerzési szabályzat, amely
2 pont
tartalmazza a zöld értékelési szempontokat, illetve azt, hogy ezek hogyan
érvényesülnek a vállalat beszerzései során
Nem, VAGY nem került csatolásra hivatalos, cégspecifikus beszerzési szabályzat,
0 pont
amely tartalmazza a zöld értékelési szempontokat, illetve azt, hogy ezek hogyan
érvényesülnek a vállalat beszerzései során
Érvényesülnek-e a vállalat tevékenysége során a gyártói felelősség alapelvei, és az életciklusszemléletű terméktervezés?
Igen, ÉS részletesen bemutatásra kerültek példákkal alátámasztva, hogy az
2 pont
alkalmazott gyártói felelősség alapelvek, illetve az életciklus-szemléletű
terméktervezés hogyan érvényesülnek a vállalat tevékenysége során
Nem, VAGY a bemutatás nem részletes, nem tartalmazza a kért információkat, nincs 0 pont
cégspecifikus példákkal alátámasztva
Foglalkoztatnak-e dedikált környezetvédelmi szakértőt saját állományban?
Igen, ÉS az alátámasztásra szolgáló dokumentumok csatolásra kerültek
2 pont
Nem, VAGY nem kerültek csatolásra az alátámasztásra szolgáló dokumentumok
0 pont
VAGY a szakértő nem a vállalkozás saját állományában lévő munkavállalója
Készítenek-e jelentést a vállalat éves energiafelhasználásáról, és a jelentés alapján
megfogalmaznak-e fejlesztési irányokat, intézkedéseket?
Igen, mindkettőt, ÉS az alátámasztásra szolgáló dokumentum csatolásra került
2 pont

Részben: készítenek jelentést, de nem fogalmaznak meg fejlesztési irányokat, ÉS a
1 pont
jelentés csatolásra került
Nem, VAGY nem került csatolásra alátámasztásra szolgáló dokumentum VAGY a
0 pont
dokumentum nem támasztja alá a kért információkat
Használnak-e megújuló forrásból származó energiát a gyártás során? Az energiafelhasználás
hány százaléka származik megújuló forrásokból?
Igen, 20% fölött, ÉS az alátámasztásra szolgáló dokumentum/nyilatkozat csatolásra
2 pont
került, amely igazolja a megújuló forrásból származó energia mértékét
Igen, 20% alatt, ÉS az alátámasztásra szolgáló dokumentum/nyilatkozat csatolásra
1 pont
került, amely igazolja a megújuló forrásból származó energia mértékét
Nem, VAGY nem került csatolásra alátámasztásra szolgáló dokumentum/nyilatkozat 0 pont
VAGY a dokumentum/nyilatkozat nem tartalmazza a megújuló forrásból származó
energia mértékét
Készítettek-e kockázatelemzést vagy fenntarthatósági jelentést, amelyben a klímaváltozás
működésre/gyártásra gyakorolt hatásait vizsgálták?
Igen, ÉS az alátámasztásra szolgáló cégspecifikus dokumentum csatolásra került
2 pont
Nem, VAGY nem került csatolásra az alátámasztásra szolgáló cégspecifikus
0 pont
dokumentum
Megjelentek-e az elmúlt 2 évben a dolgozók számára szervezett képzésekben az energia-, anyagés erőforrás-hatékonyságot célzó, és klímavédelem fontosságát hangsúlyozó tréningek a
kötelező környezetvédelmi képzésen felül?
Igen, ÉS az alátámasztásra szolgáló dokumentumok csatolásra kerültek
1 pont
Nem, VAGY nem került csatolásra alátámasztásra szolgáló dokumentum VAGY a
0 pont
dokumentum nem támasztja alá a kért információkat
Tettek-e konkrét lépéseket a munkavállalóik utazása/ingázása által okozott környezeti lábnyom
csökkentésére?
Igen, ÉS az alátámasztásra szolgáló dokumentumok csatolásra kerültek
1 pont
Nem, VAGY nem került csatolásra alátámasztásra szolgáló dokumentum VAGY a
0 pont
dokumentum nem támasztja alá a kért információkat

Minősítések
1. GINOP támogatási forrásokhoz kapcsolódó minősítések
Rendelkeznek-e „Ezüst” vagy „Arany” Ipar 4.0 minősítéssel (GINOP 1.1.3-16)?
Igen, ÉS az alátámasztásra szolgáló dokumentumok csatolásra kerültek

2 pont

Nem, VAGY nem került csatolásra alátámasztásra szolgáló dokumentum VAGY a
0 pont
dokumentum nem támasztja alá a kért információkat
Rendelkeznek-e Digitálisan Felkészült Vállalkozás (DVF) vagy emelt szintű Digitalizációra
Felkészült Vállalkozás (eDFV) minősítéssel (GINOP 3.2.2-8.2.4-16)?
Igen, ÉS az alátámasztásra szolgáló dokumentumok csatolásra kerültek
1 pont
Nem, VAGY nem került csatolásra alátámasztásra szolgáló dokumentum VAGY a
0 pont
dokumentum nem támasztja alá a kért információkat
Rendelkeznek-e „PiacTárs” (társadalmi célú vállalkozások dinamizálása és stabilizálása) minősítő
tanúsítvánnyal (GINOP 5.1.3-16 és GINOP 5.1.7-17)?
Igen, ÉS az alátámasztásra szolgáló dokumentumok csatolásra kerültek
1 pont
Nem, VAGY nem került csatolásra alátámasztásra szolgáló dokumentum VAGY a
0 pont
dokumentum nem támasztja alá a kért információkat
Igénybe vettek-e már bármilyen állami támogatást a cég alapítása óta? Amennyiben igen, kérjük
nevezze meg.
Igen
0 pont
Nem
2 pont
2. Zöld minősítések
Rendelkeznek-e az alábbi tanúsítások, ökocímkék vagy védjegyek valamelyikével és rendszeres
felülvizsgálatával?
MSZ EN ISO 14001:2015; MSZ EN ISO 50001:2018; EMAS; Környezetbarát termék nemzeti
ökocímke (fejlesztéssel érintett termék vonatkozásában); Európai ökocímke (fejlesztéssel
érintett termék vonatkozásában); Energiatudatos Vállalat Címet szerzett a Virtuális Erőmű
Program keretében
Igen, többel is, ÉS az alátámasztásra szolgáló dokumentumok csatolásra kerültek
2 pont
Igen, eggyel, ÉS az alátámasztásra szolgáló dokumentum csatolásra került
1 pont
Nem, VAGY nem került csatolásra alátámasztásra szolgáló dokumentum VAGY a
0 pont
dokumentum nem támasztja alá a kért információkat
Rendelkeznek-e Magyar Termék vagy Hazai Termék védjeggyel a fejlesztéssel érintett termék
vonatkozásában?
Igen, ÉS az alátámasztásra szolgáló dokumentum csatolásra került
2 pont
Nem, VAGY nem került csatolásra alátámasztásra szolgáló dokumentum VAGY a
0 pont
dokumentum nem támasztja alá a kért információkat

Fejlesztési koncepció értékelése
Kapcsolódik-e a fejlesztési koncepció az előminősítési felhívás céljaihoz?
Igen
Nem

Nincs
pontozás
Igény
elutasítása

A tervezett fejlesztés bemutatása
Bemutatja a fejlesztési koncepciót részletesen és strukturáltan, kitér külön a
6 pont
fejlesztési elemekre, megindokolja azok szükségességét és számokkal alátámasztja
Csak fővonalakban kerül bemutatásra a fejlesztési koncepció, kevésbé részletes, de a 3 pont
lényegi elemeket tartalmazza.
Nem érthető a fejlesztési koncepció lényege, felületes és nem tartalmazza a lényegi
0 pont
elemeket.
A fejlesztési koncepciónak van önálló termékfejlesztésre vagy szolgáltatásfejlesztésre vonatkozó
része
A fejlesztési koncepció meghatározó része az önálló termék fejlesztésére; önálló
2 pont
vagy meglévő termékhez kapcsolódó szolgáltatás fejlesztésére vonatkozó
finanszírozási igény.
A fejlesztési koncepció tartalmaz olyan elemeket, amelyek az önálló termék
1 pont
fejlesztésére; önálló vagy meglévő termékhez kapcsolódó szolgáltatás fejlesztésére
irányul; DE ezek nem képezik a fejlesztési koncepció központi elemét.
A fejlesztési koncepciónak nincs önálló termékfejlesztésre, szolgáltatásfejlesztésre
0 pont
vonatkozó része.
A fejlesztési koncepcióban megjelennek jelentős technológia fejlesztésre vonatkozó elemek
A fejlesztési koncepcióban megjelennek a technológia fejlesztésre vonatkozó elemek, 6 pont
melyek meghatározó szerepet töltenek be a termék gyártása során és ezáltal nagy
léptékű technológiafejlesztés valósul meg, így feltételezhetően jelentősen növeli a
vállalkozás árbevételét.
A fejlesztési koncepcióban megjelennek a technológia fejlesztésre vonatkozó elemek, 3 pont
de nincs részletezve a hatása a fejlesztési koncepcióban, vagy nincs jelentős szerepe
a gyártás során, ezáltal kisebb technológiafejlesztés valósul meg, melynek nincs
számottevő hatása az árbevételre.
A fejlesztési koncepcióban nincsenek technológia fejlesztésre vonatkozó elemek.
0 pont
A fejlesztési koncepció fontos eleme a kapacitás bővítése és a termelékenység növelése.
Szükségességét konkrét példákkal kell igazolnia
A fejlesztés koncepció a kapacitás bővítést és a termelékenység növelését helyezi a
10 pont
központba és ez alapján határozza meg a fejlesztési elemeket, melyek

szükségességét megindokolja példákkal alátámasztva, jelentős hatását az
árbevételre részletezi.
A fejlesztés koncepció alapján a kapacitás bővítés és a termelékenység növelése
5 pont
fontos a vállalkozás számára, de nem ez tölt be meghatározó szerepet és nem
részletezi az árbevételre történő hatását vagy maga a hatás nem jelentős.
A fejlesztési koncepcióban nem szerepel célként a kapacitásbővítés és a
0 pont
termelékenység növelése.
A fejlesztési koncepció részei a tágan értelmezett ipar 4.0 elemek (automatizáció, robotika, big
data, machine to machine, AI, IoT stb.)
A fejlesztési koncepcióban megjelennek a tágan értelmezett ipar 4.0 elemek és
4 pont
fontos részét képzik a gyártási folyamatnak.
A fejlesztési koncepcióban megjelennek a tágan értelmezett ipar 4.0 elemek, de
2 pont
jelenleg nem tervezik alkalmazni a gyártás során.
A fejlesztési koncepcióban nem jelennek a tágan értelmezett ipar 4.0 elemek.
0 pont
A fejlesztés megvalósítható:
10 hónap alatt
4 pont
11 és 20 hónap között
2 pont
21 és 30 hónap között
0 pont
A fejlesztési koncepcióban megjelennek erőforrás- és energiahatékonyság növelést célzó elemek
A fejlesztési koncepció kitér mind az erőforrás -, mind az energiahatékonyság
4 pont
növelésére, bemutatja, hogy a fejlesztéssel hogyan segíthető elő ez a cél.
Az erőforrás- és energiahatékonyság csak célként definiált a fejlesztési
2 pont
koncepcióban, de nem kellően meghatározott, hogy hogyan éri el.
A fejlesztési koncepcióban nem jelennek erőforrás és energiahatékonyságot célzó
0 pont
elemek.
A fejlesztési koncepcióban megjelennek a kiterjesztett gyártói felelősség elvének egyes elemei.
Egyszer használatos és egyéb műanyag termékeket helyettesítő késztermékek esetén a
vállalkozás újrahasznosított alapanyagot használ vagy normál környezeti körülmények között /
házilag komposztálva lebomló anyagból gyárt terméket.
A fejlesztési koncepcióban megjelennek a fenti elemek, az ezirányú tudatosság a
4 pont
termék teljes életciklusa során érvényesül (tervezéstől kezdve a hulladékká válásig).
VAGY
A vállalkozás több, mint 70%:
• újrahasznosított alapanyagot használ a termékei előállításához vagy
• normál környezeti körülmények között vagy házilag komposztálva is 100%-ban
lebomló anyagból/terméket gyárt.
Az elvek alkalmazása, a tudatosság, vagy csak a terméktervezés során, vagy csak a
2 pont
hulladékká válás után érvényesül.

VAGY
A vállalkozás 20-70% közötti mennyiségben:
• használ újrahasznosított alapanyagot a termékei előállításához vagy
• normál környezeti körülmények között vagy házilag komposztálva is 100%-ban
lebomló anyagból/terméket gyárt.
A fejlesztési koncepcióban nem jelennek meg a kiterjesztett gyártói felelősség elvei,
elemei
VAGY
A vállalkozás kevesebb, mint 20%:
• újrahasznosított alapanyagot használ a termékei előállításához vagy
• normál környezeti körülmények között vagy házilag komposztálva is 100%-ban
lebomló anyagból/terméket gyárt.

0 pont

