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Helyi emberi erőforrás fejlesztési terv 

az „ Mintaprogram mélyszegénységben élő emberek önellátó 

gazdálkodásának elősegítéséhez” című felhíváshoz 

 

 

I.1. A fejlesztés helye szerinti település bemutatása (2 pont) 
Mutassa be, a fejlesztéssel érintett települést! Rövid összegző módon mutassa be 

azokat a gazdasági társadalmi és környezeti folyamatokat melyek a projekt 
megvalósítását indokolják. Válaszában gondoljon a település infrastrukturális 

ellátottságára, gazdasági adottságaira, demográfiai jellemzőire. Válaszát 
számszerű adatokkal támassza alá! (maximum 2000 karakterben) 
 

 
 

I.2. A projekt indokoltsága (3 pont) 
Mutassa be, projektje helyi szükségletekhez, igényekhez, lehetőségekhez való 
illeszkedését. Röviden ismertesse a jelenlegi állapotot, a projekt hogyan járul 

hozzá a probléma kezeléséhez. 
Kérjük, mutassa be, hogy a projekt nélkül milyen változások következnének, be a 

projekt milyen módón elégíti ki a társadalmi igényeket. (maximum 2000 
karakterben) 
 

 
 

I.3. A fejlesztés célja és tartalma (5 pont) 
Kérjük, röviden mutassa be a tervezett fejlesztést, annak célját és műszaki 
paramétereit! A támogatási kérelemben ütemezett mérföldkövek alapján 

részletezze a tervezett tevékenységeket. Figyeljen, hogy az itt kifejtett 
ütemezésnek összhangban kell lennie a pályázatban megadott mérföldkövekkel és 

tevékenységekkel!  
Mutassa be továbbá, hogy a fejlesztés milyen módon járul hozzá a probléma 
megoldásához!  (maximum 2500 karakterben) 

 
 

 
II. A fejlesztés célcsoportjai, az érintettek köre, a fejlesztés 
hatásterületének bemutatása. (5 pont) 

Kérjük, mutassa be a közvetlen és közvetett célcsoportokat, a célcsoportok 
elérésének, bevonásának módszertanát, az érintettek körét. (maximum 3000 

karakterben) 
 
 

 
III. A fejlesztés várható hatásai eredményei (5 pont) 

Nevezze meg, és amennyiben lehetséges számszerűsítse, hogy milyen gazdasági 
és környezeti hatások várhatóak a fejlesztés megvalósítása következtében! 

Mutassa be, hogy a projekt valószínűsíthető eredményei hogyan fognak 
hasznosulni. Számszerűsítse a projekt elvárt eredményeit. Ügyeljen arra, hogy az 
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eredmények valóban a fejlesztések eredményeit mérjék, mérhetők, 
megvalósíthatók, reálisak és aktuálisak legyenek. (maximum 2500 karakterben) 

 
 

 
IV. A tervezett fejlesztés Helyi Fejlesztési Stratégiához és a konkrét 
intézkedéshez való illeszkedésének ismertetése (5 pont) (maximum 2000 

karakterben) 
 

 
 
V. A fejlesztés kockázatai (2 pont) 

Kérjük, mutassa be, hogy milyen a fejlesztés szempontjából releváns negatív 
események, kedvezőtlen hatások befolyásolhatják a tervezett fejlesztés 

megvalósítását, a tervezett eredmények elérését! Mutassa be, hogyan kezeli 
ezeket a kockázatokat és mit tesz az esetlegesen jelentkező negatív események 
elkerülésének érdekében! Amennyiben nem számol kockázatokkal a fejlesztés 

megvalósítása során, kérjük, röviden indokolja meg, hogy miért nem! (maximum 
1500 karakterben), 

 
 
 

VI. Fenntartás (3 pont) 
Ismertesse azokat a projektelemeket, amelyeket a támogatást igénylő a projekt 

időtartama után is fenn fog tartani, továbbá azokat a projektelemeket, amelyek 
további fenntartását, illetve továbbfejlesztését tervezi. A projekt ideje alatt elért 
eredmények hasznosítását hogyan tervezi fenntartani a projekt befejezése után. 

(maximum 2500 karakterben) 
 

 
 
VII. A pályázó és a megvalósításban részt vevő együttműködő partnerek 

bemutatása (5 pont) 
 

Kérjük, mutassa be a pályázó szervezetet. Az alapvető adminisztrációs adatok 
mellett részletesen mutassa be a pályázó szervezetet, a projekt megvalósításáért 

és üzemeltetéséért felelős szervezeti egységet, ha lehetséges, úgy a felelős 
vezetők megnevezésével, a projekt szempontjából milyen releváns szakmai 

végzettséggel és/ vagy milyen és hány éves szak-mai tapasztalattal rendelkezik. 
(maximum 1500 karakterben) 

 
Mutassa be azon együttműködő partnert/partnereit, amelyek aktívan részt 
vesznek a projekt megvalósításában. A partnerek alapvető adminisztrációs adatai 

mellett részletesen mutassa be az partner szervezetet a projekt megvalósításában 
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részt vevő, felelős szervezeti egységet, ha lehetséges, úgy a felelős vezetők 
megnevezésével. 

a projekt szempontjából milyen releváns szakmai végzettséggel és/ vagy milyen 
és hány éves szak-mai tapasztalattal rendelkezik. (maximum 1500 karakterben) 

 
 
 


