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Ennek a kézikönyvnek az a célja, hogy a pályázónak irányt mutasson, valamint lépésről 

lépésre bemutassa, hogyan kell egy projektötletet előkészíteni, megkönnyítve ezzel a pályázat 

beadását. A kézikönyv semmilyen körülmények között nem helyettesíti a pályázókra 

vonatkozó szabályokat és rendeleteket, a vissza nem térítendő támogatásokról szóló 

szerződések tartalmára vonatkozó előírásokat és hozzátartozó csatolmányokat, a közös 

nemzeti jogszabálytárat és törvényalkotást. Ez a kézikönyv a felsoroltak kiegészítésére 

szolgáló útmutató.   

Ebben a kézikönyben, amely reméljük könnyen értelmezhető és olvasóbarát formátumú, 

információkkal látjuk el a felhasználókat tekintet nélkül arra, hogy mely pályázati felhívásra, 

milyen témában és értékben nyújtanak be pályázatot vissza nem térítendő támogatás 

elnyerésére. Ezzel szeretnénk támogatni őket a hatékony és problémamentes pályázat 

benyújtásához, illetve segítséget nyújtani a támogatói szerződésben foglaltak maradéktalan 

betartásához. 

Tekintettel arra, hogy rengeteg pénzügyi forrás és program létezik, ebben a kézikönyvben a 

leggyakrabban megjelenő programokhoz köthető pályázati lehetőségekről fogunk 

tájékoztatást adni. Ezek jelenleg a következő programok: Európai Struktúrális és Beruházási 

Alapok (ESI), INTERREG és más úniós projektek (Európa a polgárokért, Erasmus Plus, 

Horizont 2020, COSME – Vállalkozói Versenyképességi Program, stb.) 
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1. A PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK KEZDETE 

 

A projekt előkészítésének folyamata két lépésből áll. Ezek a következők: 
 

a) Pályázati felhívások és közbeszerzések figyelemmel kísérése 

b) Alkalmasság előzetes ellenőrzése 

Mindkét lépés részletes leírása a folytatásban 

 

1.1. Pályázati felhívások és közbeszerzések figyelemmel kísérése 

 
A pályázatok elkészítésének első lépése, amelyek EU-s támogatásból valósulnak meg, az 

optimális pénzforrás megállapítása, valamint a tervezett projekt összehasonlítása a 

szükségletekkel és célokkal. Ez azt jelenti, hogy folyamatason figyelni kell a pályázati 

felhívásokat a felelős intézmények hivatalos weboldalain (minisztériumok, alapok, 

ügynökségek), vagy azokat, amelyek projektek támogatásával kapcsolatos információkat 

osztanak meg (ESBA, EA, stb.).    

 

Ahhoz, hogy ez a munka sikeres legyen, világosan megfogalmazott projektötlettel kell 

rendelkezni, amelyhez pénzforrást kell találni. Előre meghatározott elemek segítségével 

azonnal világossá válik, hogy a projekt illeszkedik-e a meghirdetett pályázati kiíráshoz, 

valamint a felhívás megfelel-e a várható és kívánt szükségleteknek.  

 

Ahhoz, hogy a lehetséges pénzügyi forrásokat figyelemmel kísérő kolléga ne vesszen el az 

információk “tengerében”, a már korábban általunk is ajánlott weboldalakat kell gyakran 

bögészni. Ezek a jövőbeni pályázatokkal kapcsolatos elsődleges információs források.  

Most ezeknek a hivatalos weboldalaknak a címeit közöljük, amelyek a pályázati lehetőségekről 

tájékoztatják az érdeklődőket (horvát oldalak):  

o Europski strukturni i investicijski fondovi: www.strukturnifondovi.hr 

o Središnja agencija za financiranje i ugovaranje: www.safu.hr 

o Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost: http://www.fzoeu.hr/ 

o Europski fondovi: http://europski-fondovi.eu/natjecaji 

o ITERREG EUROPE: http://europski-fondovi.eu/program/interreg-europe 

o INTERREG MED: https://interreg-med.eu/ 

o INTERREG DANUBE: http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals 

o INTERREG CENTRAL: 

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/discover/programme.html 

http://www.strukturnifondovi.hr/
http://www.safu.hr/
http://www.fzoeu.hr/
http://europski-fondovi.eu/natjecaji
http://europski-fondovi.eu/program/interreg-europe
https://interreg-med.eu/
http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/discover/programme.html
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A pályázónak a pályázati felhívást közlő oldalakon kívül figyelemmel kell kísérni a pályázat 

beadásához köthető weboldalakat is. Ezek a következők: 

o eFondovi: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCMS/?op=kk&status=Otvoren 

o MIS: https://esif-wf.mrrfeu.hr/ 
 
 

1.2. Alkalmasság előzetes ellenőrzése 

 
Ahhoz, hogy valaki pályázni tudjon, szükség van egy előzetes értékelésre, azaz meg kell 

vizsgálni a pályázó alkalmasságát, illetve megfelel-e a pályázati felhívásnak, hogy a projekt 

írása során ne keletkezzenek problémák.  

 

A kiírás megjelenésekor érdemes összehasonlítani, hogy a pályázó, és a projekt megfelelnek-

e a pályázat alapvető kritériumainak: 

 

A pályázó alkalmasságának vizsgálata – megfelel-e a kritériumoknak – ezt kell ellenőrizni: 

 
- A pályázó a kiírás alapján alkalmas-e – a pályázatban le van írva, hogy ki pályázhat 

(önkormányzatok, egyesületek, stb.) 

- A pályázó minden feltételnek megfelel, hogy pályázhasson – (ne legyen veszteséges, 

adózási kötelezettségeinek eleget tesz, nem folyik ellene büntetőeljárás, stb.). 

o NKD – a pályázó tevékenységei kapcsolódnak a pályázatban meghirdetett 

tevékenységekhez 

o Amennyiben a pályázó valamilyen vállalat, az elmúlt három év során kapott-e 

vissza nem térítendő támogatást (ennek formája, költségei, stb.), legyen szó 

nemzeti, EU-s vagy más pénzügyi forrásról, 

o Amennyiben a pályázó valamilyen vállalat, szükség van a cég adataira és más 

társaságokkal vagy üzleti partnerekkel történő üzleti együttműködést igazoló 

dokumentumokra. 

 

A projekt ellenőrzése – a projekt megfelel-e a pályázat kiírásának – ekkor ezt kell ellenőrizni: 

- Teljesíti-e a projekt a pályázatban leírt célokat 

- Teljesíti-e a projekt a pályázati indikátorokat 

- Pénzügyi szempontból teljesülnek-e a pályázatban előírt minimális és maximális költségtételek 

- Támogatja-e a pályázat a projektben megfogalmazott tevékenységeket 
 

https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCMS/?op=kk&amp;status=Otvoren
https://esif-wf.mrrfeu.hr/
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- Támogatja-e a pályázat a projektben feltüntetett költségeket 
 

- A pályázatban meghírdetett megvalósíthatósági projektciklus egyezik-e a projektben szereplő 
megvalósíthatósági tervvel 

 

- Amennyiben van ellenőrző lista, végezze el a pontozást, ami alapján Ön megítélheti, 

hogy a projekt megvalósítható-e. 

 
 

2. PROJEKTEK – ESI ALAPOK 

 
AZ ESI Alapok keretében elkészített projekteket az eFondovi (vagyis eAlapok) és  MIS 

portálján keresztül kell feltölteni  (https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCMS/?op=kk&status=Otvoren) 

(https://esif- wf.mrrfeu.hr/). 

2.1. A projektdokumentumok és a pályázás előkészületei 

 
A projektdokumentáció a pénzügyi támogatás sikeres megszerzésének egyik kulcsfontosságú 

eleme. Az elkészített és átadott dokumentumok meghatározzák az értékelés minden 

fázisában, hogy a projekt megfelel-e a pályázat feltételeinek. Bizonyos dokumentumokra 

a pályázó nincs hatással (pl. Cégbírósági kivonat, a pénzügyi jelentések, stb.), de a többi 

szükséges dokumentum meghatározza a végső sikert.   

 

 Dokumentumok, amelyeknek a beszerzése időbe telik és nincsenek kihatással a 

végső eredményre: 

 

o Pénzügyi jelentések 

o Bérlisták 

o Különböző adminisztrációs nyilatkozatok és alátámasztó dokumentumok, 

amelyek a pályázathoz szükségesek (adóigazolás, különböző igazolások a 

bíróságoktól, erkölcsi bizonyítvány, stb.) 

 Dokumentumok, amelyeket szakértők bevonásával részletesen ki kell dolgozni, 

akiknek van tapasztalatuk az adott szakterületen (megvalósíthatósági tanulmány, CBA, 

marketing stratégiák, műszaki dokumentáció, stb.). 

 

 

Érdemes részletesen végigmenni a pályázati útmutatón és a kiegészítő dokumentumok 

listáján, illetve összeállítani egy kibővített ellenörző listát, ami utólagosan biztonságot nyújt, 

hogy az értékelés fázisában esetleges technikai vagy formai hibák miatt ne zárják ki a 

pályázatot. 

https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCMS/?op=kk&amp;status=Otvoren
https://esif-wf.mrrfeu.hr/
https://esif-wf.mrrfeu.hr/
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A továbbiakban részletesen leírjuk a kulcsfontosságú dokumentumok listáját, amelyekre a projekt 

összeállítása során szükség van. Elsősorban azok a dokumentumok kerülnek fel a listára, amelyek 

nagyban befolyásolják a projekt sikerességét a pályázat beadása után. Ezek a dokumentumok 

pályázatonként változhatnak, de többségében ezekről van szó: 

 Pályázati formanyomtatvány 

 Költségvetési táblázatok 

 Megvalósíthatósági tanulmányok (infrastruktúrális beruházások esetén) és 

Marketing tervek (szükség esetén, de részét képezheti a megvalósíthatósági 

tanulmánynak is) 

 Műszaki dokumentáció (projektek, költségek, engedélyek, tanulmányok). 

Az összes felsorolt dokumentum kapcsolódik egymáshoz, mint például a Marketing terv 

(részben vagy egészben) kapcsolódik a a Megvalósíthatósági tervhez. A Tanulmányban 

szereplő adatok és leírások képezik az alapját azoknak az anyagoknak, amelyeket be kell írni 

a Pályázati formanyomtatványba. Ugyanígy a Műszaki dokumentáció fontos a projekt részletes 

leírása és tevékenységei szempontjából, amit szintén be kell írni a Pályázati 

formanyomtatványba, míg egyes költségelemek bekerülnek a Költségvetési táblázatokba. 

A felsorolt dokumentumok jellemzőiről a folytatásban beszélünk.  
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2.1.1. Pályázati formanyomtatvány – a projekt leírása 

 
A pályázati formanyomtatvány a következő részeket tartalmazza: 

a. A probléma körülírása – beazonosítani és körülírni a fennálló problémás 

állapotot, amelyet a projekt megvalósításával szeretnének megoldani. A 

problémaelemzésnek átfogónak és pontosnak kell lenni, amely során 

megfogalmazásra kerülnek a projekt releváns és célirányos tevékenységei. 

Amennyiben beruházásról van szó, a leírás megtalálható a Beruházási 

tanulmányban is. 

 (Példa: A meglévő informatikai felszerelés elavult, lassú és több energiát 

fogyaszt, íly módon lassítja a munkafolyamatot). 

b. A projetk célja – megfogalmazni a célokat, amelyek bemutatják a projekt 

pozitív aspektusait miután megoldódnak a fennálló problémák. Ketté kell 

választani az általános és specifikus célokat. 

o Általános cél – a projekt hosszútávú fejlesztési eredményeihez 

kapcsolódik  

(1.sz. példa: az IT techológia alkalmazása révén a versenyképesség növelése) 

o Specifikus cél: világosan meghatározásra kerül az a közvetlen 

eredmény, amit a projekt célcsoportja valósít meg. A specifikus 

céloknak az általános célok által megfogalmazottakat is teljesíteni kell. 

(2.sz.példa: Új informatikai eszköz vásárlásával növelni a termelékenységet) 
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A projekt leírását és céljainak meghatározását követően szükség van a projekt elemeinek és 

a hozzátartozó tevékenységeknek az azonosítására. Ebben az esetben használjuk az LFM-t 

(Logikai keretmátrix), amely bemutatja az összes kitűzött célt, a tevékenységeket, a projekt 

eredményeit, a mérési módszereket és a potenciális kockázatokat.  

LFM (LOGIKAI KERETMÁTRIX ) 

  

 
Az eredmények 
objektíven mérhető 
mutatói 

 

 
Az eszközök forrásai 
és ezek ellenőrzése 

 
 

Feltételezések és 
kockázatok 

 
 
 
 
 

Általános cél 

   
 

 
Mely külső tényezőknek 

és körülményeknek kell 

ahhoz teljesülni, hogy az 

általános cél 

megvalósuljon 

 
 
 

 
A projekt specifikus célja 

   
 

 
Mely külső tényezőknek 

és körülményeknek kell 

ahhoz teljesülni, hogy a 

specifikus cél 

megvalósuljon  

 
 
 
 
 

Várható eredmények 

   
 
 

Mely külső tényezőknek 

és körülményeknek kell 

ahhoz teljesülni, hogy a 

várható eredmények  

megvalósuljanak  

 
 
 
 
 

Tevékenységek 

   
 

 
Mely körülményeknek kell 

ahhoz teljesülni, hogy a 

projekt megvalósítása 

megkezdődjön 

 
 

A logikai keretmátrix a következő logikán alapul (lásd az előző táblázatot): 

 Ha a kezdő feltételek teljesülnek  lehetséges a tevékenységek megvalósítása 
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 Ha a tevékenységek megvalósulnak és teljesülnek a külső tényezők/feltételek  elérhetők a 
várható eredmények 

 Ha elértük a várható eredményeket és teljesültek a külső tényezők/feltételek  teljesülni 
fognak a projekt specifikus céljai 

 Ha a projekt specifikus céljai megvalósultak és teljesültek a külső tényezők/feltételek 

akkor a projektben megfogalmazott összes cél megvalósul 
 

- Célok/ eredmények/ tevékenységek 

 
A célok, eredmények és tevékenységek hierarchikusan egyesítik a projekt teljes tartalmát, 

aminek következtében a tevékenységektől várják az eredményeket. Az eredményeknek hozzá 

kell járulni a specifikus célok megvalósításához, míg a specifikus céloktól a projekt összes 

céljának megvalósulását várják. A várható tevékenységek és eredmények alapvető 

paramétere a hatékonyság (pl. a tervezett tevékenységek a lehető legracionálisabb módon 

lettek elvégezve), a célok esetében pedig a hatásosság és fontosság (pl. az elvégzett 

tevékenységekből származó eredmények hatottak-e a kitűzött célok elérésére). A célok, 

eredmények és tevékenységek megfogalmazásakor fontos azokra az elemekre korlátozódni, 

amelyek a projekt megvalósítása során elérhetőek, illetve el kell kerülni azokat a 

megfogalmazásokat, amelyek nem tartalmaznak reális számokat és célokat.   

- Mutatók 

 
A projekt LKM-a a következő fajta indikátorokat tartalmazhatja: 

 
 Kvantitatív (pl. a szolgáltatást használók, a megtartott workshopok, a képzések száma, stb.) 

 Kvalitatív (pl. a felhasználók véleményének figyelembe vétele, a toleranciával kapcsolatos 
tudatos gondolkodás megerősítése, stb.) 

 Indikátorok, amelyek rámutatnak a viselkedés megváltozására (pl. a közlekedési 

szabályok hatékonyabb betartása). 

A mutatók fajtájának kiválasztása függ a konkrét projekt természetétől, de általában a logikai 

keretmátrix nem korlátozódhat csak egyfajta mutatóra.  

A mutatóknak közvetlenül meg kell felelni a logikai keretmátrix mindazon követelményeinek 

(tevékenységek, eredmények, specifikus célok, összetett célok), amelyek felsorolásra 

kerültek (annak a mutatónak, amely a becsült tevékenységek megvalósítását hivatott 

tükrözni nem feltétlenül kell teljesen megegyeznie azzal a mutatóval, amely a becsült célok 

eléréséhez szükséges tevékenységeket tükrözi). 
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A mutatók a következőképpen oszthatók fel: 

 Direkt (a felhasználók száma, elért bevétel, a megvalósított tevékenységek száma, stb.) 

 Indirekt (a nők részvételének aránya az adott tevékenységben, az egész életen át 

tartó tanulásban résztvevők aránya és erre fordított összeg a teljes képzésre fordított 

összegből, stb.) 

 Mutatók, amelyek kockázati értékeken alapulnak (a kiskorúak bűnözésének 

csökkentése 20%-kal, a helyi közösségek részvételének növelése tevékenységeik 

30%-s pénzügyi támogatásának emelésével.) 

 Ennél a fajta mutatónál azért némi óvatosság javasolt tekintettel arra, hogy azok explicit 

módon kötelezik a megvalósítót.  

A mutatónak ilyennek kell lenni: 

 Konkrétnak – közvetlen kapcsolódni kell a tevékenységhez/eredményhez/célhoz 

 Mérhetőnek – a mérés eredményének függetlennek kell lenni a mérést végzőtől – a szubjektív 
bírálatok nem számítanak megfelelő mutatóknak  

 Közvetlenül kapcsolódik a projekthez – a célok megvalósítása/ az eredmények és célok elérése 
meg kell, hogy mutatkozzon a kiválasztott mutatókban  

 Relevánsnak – a szükséges árak és módszerek szemszögéből az adatok begyűjtéséhez 

 Elfogadható határidejűnek – a mutatóknak elérhetőnek kell lenni a projekt bármely fázisának 
megvalósítása során és/vagy teljes időszakában. Azok a mutatók, amelyekhez nem lehet időben 
hozzáférni nem adekvátak.  

 

- Források és az eszközök hitelesítése 

Minden mutatót megfelelő módon szükséges ellenőrizni. Amennyiben nem kerül felsorolásra 

az ellenőrzés forrása, azzal rámutatunk a projektötlet tervezésének gyenge pontjaira és azokra 

a lehetséges problémákra, amelyek a projekt megvalósíthatóságának és hatásának 

becslésére vonatkoznak.   

 
- Feltételezések és kockázatok 

A feltételezések és kockázatok csak és kizárólag külső tényezőkön alapulnak (amelyekre a 

szervezetnek nem lehet hatása). Amennyiben a feltételezések és kockázatok belső jelleget 

öltenek, akkor ezeket tevékenységként kell kezelni. A feltételezések és kockázatok keretében 

minden külső tényezőt és hatást úgy kell kezelni, hogy azok okozhatják a megfogalmazott 

eredmények és/vagy célok nem teljesülését a tervezett tevékenységek megvalósulása esetén 

is.   
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Példa: 
 

 
Projekt elírása 

Objektív 
bizalmas 
mutatók 

 
Az ellenőrzés 
forrása 

 
Feltételezések 

O1.Általános cél: 
A termelési folyamatok 
innovatív eszközeinek 
bevezetésével hatékony és 
termelékeny vezető céggé 
válni  

O1: 2018- ig 
bekerülni Varazsd 

megye három vezető 
cége közé, amelyek 

épületek tervezésével 
foglalkoznak.  

Staisztikai 
jelentések 

 HGK, DZS, FINA, 

- 

A projekt célja: 
(Specifikus cél ) 
SC1: Növelni a cég 
versenyképességét új technológia 
bevezetésével az épületek  
fenntartható tervezése céljából  

 

SC2: 25%-kal csökkenteni a 
tervezésre szánt időt 

 
 

SC1.: 2013-hoz 
képest 50%-kal 
növelni a megkötött 
szerződések számát  

 

SC2.: csökken a 
tervezésre szánt idő, 
a tervezett idő 1 óra: 
a várható tervezési 
idő 45 percre csökken 
ugyanazért  munkáért. 

 
 

-a megkötött 
szerződések 
nyilvántartása 
- GFI cégek 

-a cég komplett 
dokumentációja 

 
 

Támogatott 
gazdasági és fiskális 
politika. 
A gazdasági 
környezet 
stabilizációja  
A keresleti piac 
stabilizálódása  

Támogatói 
tevékenységek 
a vállalkozóknak 

Eredmények: 
Beszerzésre kerültek a 
legmodernebb informatikai és 
kiegészítő (hardver) eszközök, 
amelyek a fenntartható épületek 
tervezéséhez szükségesek. 

BIM techológia, a 
többi szükséges 
program,a meglévő 
szoftverek frissítése, 1 
számítógép szerver, 2 
asztali számítógép, 1 
tablet, 2 lapotop, 9 
monitor, 
kiegészítő eszközök, 1 
lézerese 
távolságmérő, 1 
digitális 
felvevőkészülék, 
hálózati felszerelés, 1 
ploter, 1 lézer 
nyomtató,  
2 alkalmazott 
továbbképzése. 

-A beszerzéshez köthető 
számlák, 
-A cég vagyoni listája 
-A beszerzéshez köthető 
technikai specifikációk 
-Az installált eszközökről 
készült fotók a cég 
helyiségeiben 

A beszerzők betartják 
a specifikációkra 

vonatkozó előírásokat 
és tartják a szállítási 

határidőket 
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Tevékeny-
ségek 

 
A1- A BIM technológia 

licencének beszerzése 

 

 

 

A2- Új programok 

beszerzése és a régiek 

frissítése 

 

 

 

A3 - Képzés 

 

 

 

 

 

 

 

 
A4. Nabava informatičke opreme 

Kapacitás: 
 

- irodai helyiség 
- felszerelés 
- programok 

- alkalmazottak 

 

A1- 

Programok: autodesk 
Building designe suits 
„Premium“ hálózati licenc 
= 1 db = 70.000 kn 

 

A2.1. En Cert HR 2010 = 1 
db = 6.000,00 kn 
A2.2. V-ray+hardrock = 1 
db = 3.870,00 db 
Összesen 

 

A3 

A3.1. képzés: Revit 1 fő    
y x I. szint = 1.800,00 kn 
A3.2. képzés: Revit 2 fő x 
II. I III. szint = 8.000,00 kn 
Összesen: 

 

A4.1. Monitorok 
- Monitor U2713HM = 4 

A piacon elérhető a 
cég számára 
szükséges 

legmodernebb 
informatikai 
felszerelés. 

 

 

 

 

 

 

 

 
A5. - A projekt láthatósága 

 

 

 

A6. - Projektmenedzsment 

 db = 15.087,52 kn 
- Monitor U2414H = 3 db 

= 5.465,64 kn 
- Fujitsu monitor 23 FSC 
P23T-6T IPS 3D = 1 db = 
1.469,00 kn 
Összesen= 
Összesen A3= 

 

A.5.1. 

A láthatóság eszközei 
8.860,00 kn 
Összesen: 

 

A6- 

Konzultáció külső 
szakértővel - 3.000,00 
kn  
Összesen: 

 

A projekttevékenységek 
összesen: 

 

 

c. A projekt megvalósíthatósági terve – a projekt megvalósíthatóságának 

minden elemét részletesen körül kell írni. Egyes elemek a tevékenységek 

csoportjait képezik. Érdemes Word formátumban elmenteni, hogy később csak 

be kelljen másolni a formanyomtatványba. A leíró fejezetben az Elemek és 

Projekttevékenységek adatait kell majd használni. A projekt minden eleme 

tartalmazza azokat a tevékenységeket, amelyek leírják a megvalósítás 

módszerét, a kimenő mutatókat (eredményeket), valamint az egyes elemek 
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megvalósításáért felelős személyek nevét. A projekt elemenkénti felosztása a 

folytatásban olvasható.   

1. projektelem: 
 

Tevékenység 1.1. <a tevékenység megnevezése> 

Logikai 
megalapozottság 

<írja le a tevékenység célját és a várható eredményt> 

Megvalósítás <írja le a tevékenységek megvalósításához szükséges lépéseket> 

Kimenő mutatók <írja le a tevékenységek kvalitatív és kvantitatív kimenő mutatóit 
(eredményeit)> 

Felelősség 
<sorolja fel, hogy a projektteam mely tagja(i) felelős(ek) a 
tevékenységekért, ki fogja ellenőrizni és jóváhagyni a szállítást és a 
kimenő mutatókat (eredményeket)> 

 
 

Példa: 
1. projektelem 1: BIM technológia,valamint új programok beszerzése és a meglévők frissítése 

 

 1.2.tevékenység  BIM technológia beszerzése 

Logikai 
megalapozottság 

BIM (Building Information Modeling – a magasépítészeti tervezéskor 
használt legmodernebb techológia, de más építészeti szakterületen 
is használatos technológia. 

 A BIM egy folyamat, amely végig követi az épület létrejöttét a 
tervezéstől kezdve egészen a fenntarthatóságig és üzemeltetésig. 
Lehetővé tesz jelentősebb kapacitás növekedést, a projektek precízebb 
és részletesebb elemzését, minőségibb együttműködést, gyors 
változtatás lehetőségét, a problémák gyorsabb kiszűrését és számos 
olyan előnyt biztosít, ami a beruházás gyorsabb megtérülését, gyorsabb 
munkát, pontosabb projekteket, költségvetést és végezetül minőségileg 
jobb épületeket eredményez. 

Megvalósítás 
Közbeszerzés, szerződéskötés, 
installálás 15-17. hónap alatt  

 

Kimenő mutatók 
1.1 Hálózati licenc 1 dbx 69.800,50 kn = 69.800,50 k 
Költség: 69.800,50 kn PDV 17.450,12
 Bruttó:87.250,62 

Felelősség Projektvezető, projektvezető-helyettes 

 

Emellett a projekt elemeinek könnyebb összeállítása és megvalósithatósági dinamikájának 

meghatározása érdekében legjobb elkészíteni egy gantt-digramot/vonalas ütemtervet. Ennek 

az elkészítéséhez használjunk Excel-t. A terv oly módon készül, hogy az Excel táblázatba 

beírjuk a hónapokat, ameddig egyes tevékenységek tartanak, az oszlopokba pedig a  

projekttevékenységeket. Ezután minden tevékenység időtartamát megjelöljük más színnel (a 

legjobb minden hónap mezejét beszínezni).  
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A Gantt-diagram/vonalas ütemterv bemutatása a folytatásban látható. 

Példa:  
 

Elemek/tevékenységek E/A 1 2 3 4 5 6 7 8 
          

1. Informatikai eszközök beszerzése E         

- asztali számítógép vásárlása A         

- laptop vásárlása A         

- szerver vásárlása A         

2. Informatika program beszerzése E         

- windows beszerzése A         

3. Képzés E         

4. Projektmenedzselés E         

- Projektvezető A         

- Adminisztrátor A         

5. Közbeszerzés E         

6. Láthatóság E         

-plakátok A         
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d. A beruházás leírása – ilyenkor szükséges leírni a tervezett beruházást, 

összeszámolni a fő tevékenységeket és célcsoportokat, leírni a beruházás 

helyszínét és a mennyiségi (kvantitatív) adatokat (miből mennyi kerül 

beszerzésre, hány főt terveznek foglalkoztatni) 

e. A projekt eredményessége – általában a pályázati kiírásban szerepel a 

kötelező eredményesség elérése, és ennek függvényében kell a projektet 

összeállítani. Amennyiben az indikátorok nem szerepelnek a felhívásban, a 

pályázó köteles saját maga meghatározni azokat a mutatókat, amikkel 

megindokolja az általános és specifikus célok elérését.   

f. Referencia dokumentumok – fontos elmagyarázni a tervezett projekt 

fontosságát és megalapozottságát a pályázati felhívásban szereplő célokkal 

összhangban. Szintén szükséges leírni és alátámasztani a projekt 

jogosultságát, hogy mennyire illeszkedik az európai, nemzeti, regionális 

és helyi stratégiai dokumentumokhoz.  Ennek a folyamatnak a során a 

projekt illeszkedése a nemzeti szintű dokumentumokhoz úgy bizonyítható, hogy 

a projektötlet illeszkedik-e a fejlesztési stratégiák bizonyos tevékenységeihez 

(turizmus, vállalkozás fejlesztés), vagy releváns szektorális stratégiákhoz. Ezen 

kívül régiós szinteken is meg kell vizsgálni, hogy a projektötlet illeszkedik-e a 

megyei fejlesztési stratégiákhoz, amelyek keretében a projekt megvalósításra 

kerül, míg ugyanennek a vizsgálata szükséges a helyi szinteken is 

megvizsgálva, hogy az illeszkedik-e a helyi tervekhez és/vagy stratégiákhoz. 

Minden dokumentumhoz el kell készíteni azt a tervet, ami a projekt céljaival, 

prioritásaival és intézkedéseivel összhangban biztosítja a kapcsolódást.  

g. A kivitelezési kapacitás 

o Az eddigi üzletmenethez kapcsolódó adatok: munkaerő, külső források, 

az üzleti tevékenység fizikai méretei, piac (vevők, beszállítók, 

konkurencia), a cég pénzügyi eredményei, az elért sikerek mutatói (itt 

attól függően azok az adatok kerülnek beírásra, hogy ki a pályázó: 

önkormányzat, civil szervezet vagy KKV).  

o eddigi tapasztalat projektek megvalósítása területén, általában ez is 

szerepel a formanyomtatványokon, 

 

o a projekt megvalósítását irányító csapat - a projektteam potenciális 
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tagjainak nyilatkozni kell szakirányú végzettségéről, 

munkatapasztalatáról és kompetenciáiról, valamint tisztázni, hogy a 

projekt megvalósítása során milyen szerepet szánnak neki (mely 

tevékenységekben vesz részt, a tervezett részvételét óraszámban 

meghatározni). Amennyiben a pályázat beadása előtt összeállt a 

projektteam, akkor a formanyomtatványhoz csatolni kell a csapat 

tagjainak önéletrajzát.  

o a pályázó pénzügyi kapacitása – leírni, hogy a pályázó milyen forrásból 

kívánja biztosítani az X %-ban meghatározott önrészt, illetve hogyan 

tudja áthidalni azt az időszakot, amíg a támogatás kifizetései nem 

realizálódnak. 

 

h. A projekt fenntarthatósága – le kell írni, hogy hogyan fognak megvalósulni a 

projekt eredményei abban a periódusban, amelyben rögzítve lettek a 

tevékenységek. Illetve, megvalósulnak-e az indikátorok, amelyeket mi 

határoztunk meg (pl. a projekt befejezése után a pályázó három új munkást fog 

alkalmazni, akik az új gépeken dolgoznak majd). 

 
i. Horizontális témák 

o Az esélyegyenlőség népszerűsítése és a szociális érzékenység – 

felsorolni és elmagyarázni a projekt azon intézkedéseit, valamint 

beazonosítani a mérhető eredményeket, amivel bizonyítható az 

esélyegyenelőség népszerűsítése és a szociális érintettek támogatása.  

o A fenntartható fejlődés és a környezetvédelem népszerűsítése – fel kell 

sorolni, hogy a pályázó a benyújtandó pályázathoz köthetően köteles-e 

környezeti hatástanulmányt készíteni a jelenleg érvényes 

környezetvédelmi előírásokkal összhangban (pl. a hulladék és az 

emisszió csökkenése, a biomassza használatának növelése, stb.), 

javul-e az energiahatékonyság (pl. épületek utólagos szigetelése, fűtési 

és hűtési rendszerek hatékonyságának növelése,stb.), valamint 

használnak-e megújuló energiaforrást (pl. napenergiát, fotovoltaikus 

napelemeket, szélerőműveket, geotermikus energiát, biomasszát, stb.) 

Magyarázza el a munkahelyvédelmi intézkedések megvalósításának 

módszerét.  
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2.1.2. Megvalósíthatósági tanulmány és Marketing terv 

 
A Marketingterv kidolgozása és az adatok felhasználása a Megvalósíthatósági tanulmányhoz 

hatékony megoldást jelent, mely egyben adatokat biztosít a teljes dokumentáció 

kidolgozásához.   

A Marketingterv integrált része az üzleti tervnek, mely a cég stratégiai vagy a projekt céljait 

határozza meg, speciális marketing eljárási módszerek alkalmazásának segítségével, a 

fogyasztótól, mint kiindulási ponttól elindulva. A Marketingterv leginkább pályázatok kapcsán 

elvárás, mely új termék előállításának fejlesztését, a meglévő termelés bővítését stb. segíti 

elő. 

A Megvalósíthatósági tanulmány – szükség esetén – együtt a hozzátartozó Cost Benefit 

Analysis-szel, azaz a költség - haszon elemzéssel, a dokumentum központi részét képezi, 

mely rámutat az elérendő célra és a várt eredményekre a benyújtott projekt vonatkozásában, 

továbbá belőle „kivehetők” olyan adatok, amelyek a csatolandó formanyomtatványok és 

dokumentumok kitöltéséhez szükségesek.   

 

 

A Megvalósíthatósági tanulmányt gyakorlatilag a pályázatot kiíró intézmény rendeli el. Át kell 

tekinteni valamennyi szükséges tevékenységet a Megvalósíthatósági tanulmány 

kidolgozásához, világosan meghatározva a szegmenseket, melyek leginkább befolyásolják a 

végleges döntéseket a támogatások tekintetében. Ezzel összhangban kell a Tanulmány 

fejezeteit meghatározni és rendszerezni, hogy az anyagra kapható pontok maximumát elérjük.  

Külön figyelmet kell fordítani a Cost Benefit Analyiss kidolgozására (amennyiben előírás), a 

hozzá tartozó pénzügyi tervre. Az elemzés olyan adatokat nyújt, melyek később kerülnek 

feltüntetésre a további dokumentumokon (elsősorban a Pályázati adatlapon) és a jövőbeni 

revízió alapját képezik a végrehajtó hatóság részére. 

A Megvalósíthatósági tanulmány tartalmi elemei: 

Projekt illeszkedése a stratégia- és terv dokumentumokhoz – világosan ki kell mutatni a 

befektetési projekt és annak eredményeit a tárgyi pályázat céljainak megfelelően, a 

kapcsolódó operatív program vonatkozásában. Ugyanígy fontos kimutatni a várt eredmények 

összhangját, kapcsolódását a helyi/regionális/nemzeti és EU stratégiákhoz és tervekhez. 

Ezzel mutatható ki a projekt relevanciája, mely hatással van az összes kapható pontszámra 

Kerülni kell a különböző adatok használatát, a legpraktikusabb ugyanazokat az anyagokat 

használni minden egyes dokumentumhoz.  
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a projekt értékelése során.            

A kapcsolódás kimutatását minden EU alap előírja és egy olyan elemet képez, mely a 

hagyományos Megvalósíthatósági tanulmányokban egyáltalán nem előírás, erre 

figyelmeztetni is kell a tanulmányt kidolgozó szakembert.  

 

Projekt céljai – amíg az előző pontban rámutattunk, hogy a projekt várt céljai és eredményei 

hogyan kapcsolódnak a stratégiai- és terv dokumentumokhoz, itt a konkrét és – amennyiben 

lehetséges – a minősített célokat és várt eredményeket hangsúlyozzuk, melyek a közvetlen 

célokra és várt eredményekre vonatkoznak a konkrét pályázatban. A számszerűsített és jól 

alátámasztott elvárt célok, reális bemutatásuk jobb eredményre vezetnek a projekt értékelése 

során.         

 

Ebben a részben be kell mutatni, hogy a projekt milyen módon felel meg a kitűzött céloknak 

és indikátoroknak a tárgyi pályázatban.   

Megvalósíthatóság és lehetőségek elemzése – a jelen elem ritkán fordul elő a 

hagyományos Megvalósíthatósági tanulmányokban. Ebben a fejezetben be kell mutatni a 

jövőbeni üzletmenetet, amennyiben semmi nem történik (nincs változás), csak kisebb 

befektetések és kisebb ráfordítások történnek az üzleti fejlesztésben (hatás minimum), illetve 

bemutatásra kerülnek további alternatív modellek és befektetési lehetőségek (csinálj valami 

mást). A legutóbbi opció, a „csinálj valami mást”, a komplexitása miatt néha nagyon nehezen 

kimutatható, főleg, ha a projekt jól körül határolható és nincs igazi alternatívája. A pályázónak 

ezen a területen kreatívnak kell lennie, bemutatva néhány más opciót az alternatív 

gyártóberendezés/másféle építési megoldások és hasonlók tekintetében azzal a céllal, hogy a 

tárgyi megoldás és a tárgyi befektetési projekt optimálisan és a leghatékonyabban kerüljön 

bemutatásra, megfelelően alátámasztva. Itt javasolt a legkonkrétabbnak lenni, számadatokkal 

és mutatókkal bebizonyítani az elvárást és kérelmet.            

Elismerhető költségek költségvetése – a hagyományos költségkimutatástól eltérően itt a 

költségeket részletes költségelemekkel együtt kell kimutatni, az elfogadott és el nem ismert 

költségek tekintetében, a pályázati kiírásnak megfelelően.    

Tevékenységek tervezése és a projekt szervezet – figyelemreméltó szerepe van a 

projektértékelés során és külön figyelmet kell szentelni: 

o a projekt szervezetének bemutatására. Ebből derül ki a projektszervezet és 

tagjainak tapasztalata és kapacitása.  
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o a cég és a projekt team tapasztalatainak bemutatása befektetési projektek 

kapcsán, melyek hasonlók a tárgyi projekthez. Figyelmet szentelni a hasonló 

értékű projektekre és külön kihangsúlyozni azokat, melyek vissza nem térítendő 

támogatásból valósultak meg  

 
 

Projektszervezet – részletesen be kell mutatni a projekt megvalósításának módszerét, 

részletesen leírva a tevékenységeket, azok inputjait, outputjait és a megvalósítással megbízott 

személyeket.  

Környezetvédelem és -fejlesztés, munkavédelem – a Megvalósíthatósági tanulmány jelen 

fejezete rámutat azokra az elemekre, amelyekkel plusz pontokat lehet elérni a fenntartható 

fejlődés érdekében és egyben kapcsolódik az EU stratégiai céljaihoz és tervdokumentumaihoz 

ökológiai és energiahatékonysági szempontból. 

CBA (Cost Benefit Analysis) a projekt minden előnyének és költségének mérésére szolgál 

a közösség számára, főleg az infrastrukturális projektek vonatkozásában.    

 

2.1.3. Műszaki dokumentáció 

 

Ebben a fejezetben foglalkozunk a kötelező műszaki dokumentációval. A benyújtandó 

pályázati dokumentáció szerves részét képezi az infrastrukturális beruházások tekintetében 

és egyidőben kerül benyújtásra a többi dokumentummal együtt. 

A Műszaki dokumentációhoz tartozó rész a Kiviteli és/vagy Tenderterv a Költségvetésekkel, a 

Kiviteli terv alkalmasságának igazolása, illetve a Építési és/vagy Helyi szakhatósági engedély. 

Mivel az Építési és/vagy Helyi szakhatósági engedély időigényes, jelentős pénzügyi 

eszközökkel jár, szükség van a terület szakembereinek bevonására, mert a jelen csoportba 

tartozó dokumentumok elkészítésére a pályázó önállóan és segítség nélkül nem képes.  

Az Engedélyre vonatkozó dokumentum mellett a műszaki dokumentációhoz csatolni kell a 

teljes Kiviteli tervet, mely tartalmaz minden szükséges szerkezeti elemet. A pályázati 

anyaghoz – a részletes dokumentáció mellé – szükséges továbbá csatolni néhány (2-5) 

tervrajzot is, a beruházáshoz kapcsolódóan.    
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Fontos a Műszaki dokumentáció összeállítását időben elkezdeni, hogy készen álljon nem csak 

a pályázati anyag benyújtásáig, hanem a szükséges információk már a kidolgozás előtt 

rendelkezésre álljanak a pályázat megírásához, és a további pályázati dokumentumok 

elkészítéséhez. 

Fontos kiemelni, hogy az Építési engedély beszerzése, és mint kulcsfontosságú 

dokumentumnak, a projekt műszaki előkészítettsége tekintetében, tartalmaznia kell az 

adminisztrációs, eljárási díjak költségeit is. A projektnek összhangban kell lenni a területileg 

illetékes önkormányzat által jóváhagyott területi- és települési rendezési tervekkel, 

akinek illetékességi területén a kivitelezés megvalósul.    

 

Jelentős mennyiségű pontszám érhető el a műszaki dokumentáció meglétével, ami nem 

elhanyagolható, legfőképpen abból a szempontból, hogy a műszaki dokumentáció megléte 

nagy hatással van a teljes pályázati anyag kidolgozottságának kiértékelésére.  

A Kiviteli tervnek, az egyes munkálatok és a kivitelezéshez szükséges építési folyamatok 

leírása mellett, tartalmaznia kell a teljes Költségvetést, minden érintett munkájára 

vonatkozóan. A költségvetési tételeket részletesen és reálisan kell megtervezni, hogy minél 

reálisabban tervezhető legyen a teljes projekt.     

A Költségvetések mellett fontos tételeket képeznek továbbá a Műszaki specifikáció és 

Berendezések, gépészeti kiadások, melyek igénybevételére sor kerül a projekt során. Azon 

túl, hogy ezek kötelező részei a dokumentációnak, a projekt teljes költségvetése 

szempontjából is fontos tételek.  

Ahhoz, hogy a műszaki dokumentációt teljesnek tekinthessük, szükséges mellékelni 

Tanulmánytervet, mely alapján készül a Kiviteli terv, alátámasztva az építés jogosságát, ill. 

jogi érdekek bizonyítékaként szolgál.      

 

 

3. EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROJEKTEK - INTERREG ÉS EU-S PROJEKTEK 

 

Az eddig bemutatott ESZA kiírások és pályázatokon kívül, a pályázók projektjeiket 

Amennyiben a tervezett építési munkák nem igényelnek Környezeti hatástanulmányt vagy 

ökológiai hálózat szempontjából végzett kiértékelést és az Útmutatóban úgy kerül 

feltüntetésre, mint a pályázati dokumentáció része, az illetékes hatóságoktól igazolást kell 

kérni, hogy az előírt Tanulmányok nem szükségesek, az igazolásokat pedig csatolni kell a 

pályázati anyaghoz.      
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benyújthatják az INTERREG program és más Uniós programok keretében. 

Általában megjelenő dokumentációk:   

- Nyílt pályázat összegzése 

- Projekt végrehajtási kézikönyve 

- Partnerségi szerződés minta  
- Támogatási szerződés minta  

- Nyilatkozat sablonok  

- Gyakran feltett kérdések és Indikátorkövető módszerek  

- Együttműködés programjai 

INTERREG-é 

- INTERREG ADRION 

- INTERREG CENTRAL 

- INTERREG IPA CBC 

- INTERREG DANUBE 

- INTERREG EURPE 

- INTERREG SLO HR 

- INTERREG MED 

 
Az Unió néhány programja 

- Erasmus+ 

- Horizon 2020 

- COSME 

- Európa a polgárokért  

- Fiscalis 2020 

- Kreatív Európa  

- Program LIFE 
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3.1. Partnerkeresés 

 

Az EU által finanszírozott legtöbb projekt együttműködésről szóló szervezetek/helyi 

egyesületek között valósulnk meg, különböző EU országokból vagy társult 

tagországokból. Az alkalmas partner kiválasztásához számos kereső szolgáltató 

felülete áll rendelkezésre. A konkrétan finanszírozott programtól és nemzeti 

kapcsolattartó pontoktól függően, igényelni lehet partnerkeresési szolgáltatást, 

részletes partnerismertetéssel és a partnerségtől elvárt követelmények alapján.  

A pályázattól függően, minden vállalat, kutató vagy nonprofit 

szervezet/egyesület/helyi önkormányzati testület partner lehet, függetlenül attól, hogy 

hol van a székhelye, azzal a feltétellel, hogy a pénzügyi fenntarthatóságot vállalja és 

képes legyen a pályázatban szereplő feladatok ellátására. A partnereknek igazolniuk 

kell az ügyviteli és pénzügyi fenntarthatóságot a projekt megvalósítása során.      

 

3.2. Pályázat benyújtása 

 

A pályázati dokumentáció letölthető a program hálózati oldalairól. A pályázatot a 

vezetőpartner nyújtja be elektronikusan, az eMS rendszeren (electronic Monitoring 

System). A formanyomtatvány kitöltése során szükséges: 

- Precíz válaszokat adni a feltett kérdésekre 

- Világosan és egyszerűen fogalmazni  

- Betartani a szövegek maximális terjedelmét  

- Minden feltett kérdésre válaszolni 

 
az eMS-ben, a hivatkozások és utasítások alapján, a formanyomtatványnak 

megfelelően.  
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3.3. Formanyomtatvány benyújtása 

 
A formanyomtatvány kitöltéséhez és benyújtásához a pályázónak regisztrálnia kell. 
 

3.3.1. A projekt leírása 

 
3.3.1.1. A projekt relevanciája 

 
Területi kihívások – meg kell magyarázni, hogy melyik konkrét területi kihívásra ad 

választ a projekt. A leírás során legjobb a SWOT elemzést alkalmazni az 

együttműködési programból. Meg kell említeni az elemzés, tanulmány eredményeit, 

mely rámutat a létező problémákra, amikre a projekt ad megoldásokat.     

 

Projekt alapú megközelítés – le kell írni, hogy a projekt hogyan kezeli a beazonosított 

problémákat és mi az újdonság a projekt alapú megközelítésben. Új megoldások 

leírása, melyeket a projekt során fejleszteni kívánunk, korszerűsítve a régi 

megoldásokat, illetve mi a különbség a régi és új eredmény vagy megközelítés között.   

 

Együttműködés oka – le kell írni, miért van szükség a határon átívelő 

együttműködésre a projektcélok és eredmények elérése érdekében. Magyarázatot 

kell adni, hogy miért nem tudnak a projektcélok megvalósulni 

nemzeti/regionális/lokális szinten.   

 

Együttműködési kritériumok – a kritériumokat a pályázati kiírás tartalmazza, amit ki kell 
fejteni.   

 

 
3.3.1.2. A projekt céljai és eredményei 

 

Az általános és speciális célok, illetve eredmények leírásához logikai keretmátrixot 

kell kidolgozni, ahogy a 1.1.1.1. pont tartalmazza, majd fel kell tüntetni a pályázati 

formanyomtatványban.  

Le kell írni továbbá, hogy a projekt milyen módon biztosítja a projekteredmények 

hatékonyságát a projekt lezárását követően. Fel kell tüntetni a felelőst és az 

eredmények haszonélvezőit. Világossá kell tenni, hogy a projekt eredményeit milyen 

módon tudják hasznosítani más szervezetek/régiók/országok, akik a jelenlegi körön 
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kívülre esnek.     

 

3.3.1.3. A projekt kontextusa 

 

Le kell írni, hogy a projektnek mi a hozadéka stratégiák és politikák szempontjából, 

legfőképpen a projekt- és programterület tekintetében (pl. Duna-régióra vonatkozó 

EU stratégia)   

3.3.1.4. Horizontális elvek 

 

A pályázónak fel kell tüntetni, hogyan illeszkedik a projekt a következő horizontális 
elvekhez: 

- Fenntartható fejlődés (környezet) 

- Esélyegyenlőség és diszkrimináció-mentesség  

- Nők és férfiak közötti egyenlőség  

Hozadéka lehet pozitív, semleges vagy negatív, mértékét igazolni kell a projektben 

(pl. Rámpa építése mozgássérülteknek). A horizontális témák részleteit általában az 

Útmutató vagy a Pályázók kézikönyve tartalmazza.   

 

3.3.2. Munkaterv 

 
A Munkaterv tartalmazza a projekt összes tevékenységét. A munkaterv 

kidolgozása során figyelembe kell venni a logikai keretmátrixot, mely az előző 

fejezetben került említésre.    

3.3.2.1. Munkacsomagok listája 

 
A tevékenységi csomagok általános csoportosítása a következő: Előkészítés, 

Menedzsment, Megvalósítás, Kommunikáció, Infrastruktúra.   

Előkészítés – a jelen tevékenységi csomagért mindig a Vezető partner felel. Ebben 

a csomagban kerül elfogadásra a projekt kidolgozásának, a fordítások, a műszaki-

beruházási dokumentáció és egyéb szakmai tanulmányok költsége, a költségfajtákat 

pedig az egyes pályázati előírások tartalmazzák.    

Menedzsment – ebben a munkacsomagban le kell írni az irányítás módját, melynek 

tartalma:  

- a struktúra, felelősség és eljárási rend a mindennapi kommunikációhoz és 

koordinációhoz.   
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- Partnerek közötti kommunikáció 

- Jelentések és értékelések eljárása 

- Kockázatelemzések és minőségbiztosítások 

- Amennyiben külső menedzsment látja el az irányítást, azt fel kell tüntetni.  

A kidolgozott logikai keretmátrixban meghatározott projekttevékenységeket ebben a 

csomagban fel kell tüntetni. Minden tevékenységnél meg kell jelölni annak fajtáját, 

mennyiségét és beszállítói költségét is (pl. fordításra vonatkozó szerződés, 

valamilyen tanulmány elkészítésének szerződése).     

 

Kommunikáció – A csomagban meg kell magyarázni, hogy a partnerek milyen 

módon vesznek részt a projektben, milyen tevékenységet valósítanak meg és mi lesz 

ennek a projektre vonatkozó hozadéka. Ugyanitt kell meghatározni a kommunikáció 

céljait, illetve a kommunikáció milyen módon járul hozzá a speciális célok eléréséhez. 

A célok lehetnek: tudatosság szintjének emelése, tudásszint bővítése, tudatformálás 

és viselkedési változások. Ezek a célok kommunikációs tevékenységekkel érhetők 

el:   

- Kezdeti tevékenységek – tartalmazzák a kommunikációs tevékenységek 

meghatározását a projekt kezdeti fázisában – eszköze a hálózati oldal, hivatali 

anyagok, és így tovább. 

- Publikációk – mindenfajta nyomtatott és/vagy digitális anyag szórólap, füzet, 

könyv és tanulmány formájában, mely információkat tartalmaz a projektről és 

eredményeiről.  

- Nyilvános események – konferenciák, kampányok, bemutatók és más 
események  

- Promóciós anyagok – szorosan kapcsolódniuk kell az általános célokra 

vonatkozó tudatformáláshoz, fel kell tüntetni a beszállítói tételnél. 

- Digitális tevékenységek – közösségi médiák, multimédiás tevékenységek 

(videofelvételek, animációk stb.)   

 

Megvalósítás – a „Megvalósítás” állhat több munkacsomagból. A Megvalósítás 

minden munkacsomagja a tevékenységek várt eredményeire fókuszál és nem a 

tevékenységre. Le kell írni a munkacsomag céljait és a partnerek milyen módon 

kapcsolódnak hozzá, illetve hogyan járulnak hozzá a tervezett célokhoz. Ismertetni 

kell a program mutatóit és a projektcsomag projekthez kapcsolódó eredményét.    
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Infrastruktúra – a csomagot akkor kell kidolgozni, amennyiben a projekt beruházást 

tartalmaz. Csak a berendezés elosztható a projekt többi, már említett csomagjában, 

mint beszállítói tétel.  

Az infrastruktúra csomag be kell, hogy épüljön a projektbe, hozzájárulva a célok 

megvalósításához és kapcsolódnia kell minden más munkacsomaghoz.   

3.3.2.2. Célcsoportok 

 
A célcsoportok meghatározása a projekttel történik (pl. egyetemisták, nyugdíjasok, 

vállalkozók, helyi lakosság, állampolgárok stb.). Ők szorosan kapcsolódnak a célzott 

értékekhez, pl. interjúk, kérdőívek, műhelyek, képzések stb. résztvevőiként.     

 

3.3.3. A projekt költségvetése 
 

Közvetlen költségek 

Személyi állomány költsége – A költségek meg kell, hogy feleljenek a partnerek 

által beállított költségeknek, összhangban a saját, rájuk vonatkozó pénzügyi 

politikával. A tevékenységekhez kapcsolódó személyi (állandó és átmeneti) költségek 

az intézmény/szervezet nevesített résztvevőinek fizetését, szociális hozzájárulását, 

biztosítását és egyéb törvényi járulékok összességét jelenti. A vissza nem térítendő 

eszközök a személyi jellegű költségek fedezetére szolgálnak minden 

kedvezményezett tekintetében, a projektcélok érdekében kifejtett tevékenységekért.    

Útiköltségek – útiköltséget számolhatnak el a tevékenység helyszínéig és a 

visszaútra. Igénybe veheti a személyzet (állandó és átmeneti) az 

intézmény/szervezet részéről, aki a projektszemélyzetet képezi.  

Egyéni juttatás – Költségek, melyek közvetlen kapcsolódnak az életvitelhez és 

szálláshoz a tevékenység ideje alatt azok számára, akik részt vesznek az adott 

tevékenységben. Igénybe veheti a személyzet (állandó és átmeneti) az 

intézmény/szervezet részéről, aki a projektszemélyzetet képezi. 

Eszközök – Általában elismert az eszközök vagy más vagyontárgyak 

értékcsökkenése, amortizációja (új vagy használt) eszköz tekintetében, azzal a 

feltétellel, ha valóban a pályázó általi használat során keletkezett. Az eszközök 

értékcsökkenésének csak bizonyos része fogadható el bérlés és bérlemény 

tekintetében, arra az időszakra számítva, amikor a projekttevékenységhez, a 

projektidőszakban történt az igénybevétel.      

 

Egyéb költségek – kapcsolódnak a tudásszint bővítéséhez és informáláshoz 
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(például: médiaszereplés vagy hírdetés, promóciós anyagok és tevékenységek), 

terembérlés nagyobb rendezvényekhez, revíziós kiadások, alvállalkozói feladatok 

ellátására, úti- és/vagy életvitelhez kapcsolódó költségek harmadik személy részére 

(szakemberek, professzorok, szónokok stb.), akik hozzájárulnak a 

projekttevékenységekhez.  

Alvállalkozói szerződés kizárólag abban az esetben köthető, amennyiben a 

projektfeladatokat időhiány miatt a tagok nem tudják teljesíteni, vagy a tevékenység 

természeténél fogva szükséges alvállalkozót igénybe venni.    

 

 

 Közvetett költségek – átalány összeg, mely a meghatározott pályázatban kerül 

meghatározásra, százalékos mértékben a teljes elfogadott költségvetési tételek 

tekintetében. Ez az összeg az általános adminisztrációs költségekre (áram, internet 

stb.) fordítható és a projektből finanszírozható.   
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FOGALOMTÁR  
 

Megnevezés Definíció  

Program-
időszak 

Hét éves időszak, melyben meghatározásra kerül a Közösség kiadási 
kerete, ami egyben a kohéziós politika keretét is jelenti (költségvetés, 
szabályzatok, elvek, prioritások, a tagállamok operatív programja, stb.)   

Közös nemzeti 
jogszabályok 

Közös nemzeti jogszabályok összessége a Rendszer testületeinek 
eljárásrendjéről, melyek meghatározzák a struktúrális eszközök 
felhasználásnak feltételeit.   

 

Irányító testület 
Nemzeti testület, mely az Operatív programot irányító illetékes hatóság; az 
Emberi erőforrás fejlesztés operatív programfelelős hatósága a Munkaügyi 
és Nyugdíjrendszer Minisztériuma    

Pályázati felhívás  
Pályáztatási eljárás, mely a potenciális pályázók számára kiadott felhívás 
projektek kidolgozására és benyújtására, az előre definiált finanszírozási 
kritériumokkal összhangban.  

 
 

Pályázó/ 
Kedvezményezett 

Hivatalos vagy magán testület/intézmény vagy cég, aki a 
projektdokumentációt benyújtja a megjelent Felhívás értelmében. A 
pályázó felel a projekt elkészítéséért. Vele szerződés kerül aláírásra a 
vissza nem téritendő összeg vonatkozásában. Pályázhat önállóan, vagy 
egy, illetve több partneri szervezettel.   

 
 

Projekt/Műveletek 

Egy sor olyan tevékenység, amelynek célja egy meghatározott határidőn 
belül, meghatározott költségvetéssel, az egyértelműen meghatározott 
célok elérése. 
Ezt az OP Irányító Hatósága választja ki, vagy annak felügyelete alatt kerül 
meghatározásra, összhangban a Monitoring Bizottság által megállapított 
kritériumokkal. Bonyolítja a helyzetet egy vagy több kedvezményezett. 
A projektek megvalósítása lehetővé teszi bizonyos programok prioritási 
tengely célkitűzéseinek elérését. 

 

Kedvezményezett 
Sikeres pályázó, aki aláírja a vissza nem térítendő támogatási szerződést, 
közvetlenül felelőse a projekt kezdésének, irányításának, végrehajtásának 
és projekteredményeknek.  

 
Partner 

Intézmény/testület vagy vállalat (állami vagy magán), amely a 
projekteszközök egy részének kedvezményezettje, részt vesz a projekt 
végrehajtásában, a jóváhagyott és rá vonatkozó feladatok elvégzésében. A 
partnernek meg kell felelnie a Kedvezményezettre vonatkozó valamennyi 
elvárásnak.   

Vissza nem 
térítendő 
eszközök  

A felhasználó számára átutalható maximális összeg. Ez abszolút 
számokban és arányosan kerül meghatározásra. A támogatások két 
lehetséges forrásból állnak: az EU alapok és az állami költségvetési 
források 

LFM (Logical 
Framework Matrice) 

A logikai keretmátrix egy olyan táblázat, amely leegyszerűsítve mutatja a 
projekt alapvető jellemzőit. Általános és konkrét projektcélokat, 
eredményeket, finanszírozást, tevékenységeket tartalmaz, és a projekt 
végrehajtásához feltételezéseket fogalmaz meg. 

Projekt 
fenntarthatósága  

A projekt fenntarthatósága azt jelenti, hogy a projekt eredményeinek és 
céljainak hatása a végrehajtás után is érezhető kell, hogy legyen. 

 
Horizontális témák 

A fenntartható fejlődés, a nemek közötti egyenlőség, az esélyegyenlőség 
és a fogyatékkal élők esélyegyenlőségének előmozdítására vonatkozó 
követelmények, amelyeket figyelembe kell venni a projektek előkészítése, 
végrehajtása során, megvizsgálva a fejlesztési lehetőségüket.  



29 

 

 

CBA (Cost Benefit 
Analysis) 

Gazdasági elemzés módszere, mely összehasonlítja és értékeli az adott 
projektben történt befektetés valamennyi előnyét és hiányosságát, amit 
maga a projekt idézett elő.  

 

Műszaki 
dokumentáció  

Annak érdekében, hogy egy befektető megvalósítsa ötletét, szükséges 
valamennyi építési engedély beszerzése, amelyeknek összhangban kell 
lenniük a területrendezési és építési törvényekkel. Ez magába foglalja a 
tanulmánytervet, a kiviteli tervet, az engedélyeket (helyi engedély, építési 
feltételekről szóló döntés, kiviteli tervet alátámasztó tanúsítvány, építési 
engedély, használatba vételi engedély). 

Közvetett 
eredmények 
(outputok, 
beszerzések, 
termékek)  
 

Részleges vagy konszolidált következménye a valamely projektből vett 
tevékenység vonatkozásában.  Közvetlen indikátorként szolgál számunkra. 
Azonnali eredmények indikátoraként jelenik meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mutató/Indikátor 

A mutató vagy indikátor a fő eszköz a projekt és/vagy a program 
végrehajtásának előrehaladásának és sikereinek figyelemmel kíséréséhez, 
mely magában foglalja a tevékenységek pénzügyi vonatkozásait, azonnali 
végrehajtást és eredményeket. A mutatókat és azok mértékegységeit 
világosan meg kell határozni, és az általuk mért tevékenységekhez kell 
kötni. Az „Emberi erőforrás-fejlesztés 2007-2013” Operatív Program 
végrehajtása során kétféle indikátor létezik: az Operatív program által 
meghatározott mutatók és a specifikus projektmutatók. 
Az operatív program alapértelmezett mutatói teljesítménymutatókra 
(outputok) és eredménymutatókra oszthatók. Az egyes projektek, 
tevékenységeik és céljaik kapcsán, legalább egy előre meghatározott 
mutatónak meg kell felelnie, az Útmutató leírásainak.     
A specifikus projektmutatók leggyakrabban a megvalósítás (közvetlen) 
teljesítménymutatói (outputok vagy mérhető célok), amelyeket a pályázó a 
projektjavaslatban határoz meg. Az indikátorok lehetnek mennyiségi vagy 
minőségi adatok. 
Az objektíven ellenőrizhető mutatók a logikai keretmátrix szerves részét 
képezik (2. oszlop). A projekt céljait funkcionálisan mérhető fogalmakkal 
írja le (mennyiség, minőség, idő). Ezeket a „Hogyan tudjuk meg, hogy 
valami történik-e, valóban a tervezett tevékenység valósul-e meg? Hogyan 
ellenőrizzük a sikerességet?” kérdésekre adott válaszokból tudjuk meg. Az 
objektíven ellenőrizhető mutatóknak mérhetőknek, következeteseknek kell 
lenniük, az elfogadott költségek alapján.  
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"A jelen kézikönyv az Európai Unió pénzügyi támogatásával készült. A kézikönyv 

tartalma Ludbreg város kizárólagos felelőssége, és semmilyen körülmények között 

nem tükrözi az Európai Unió és/vagy az Irányító hatóság álláspontját." 

 
 


