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Projektterv 

az „Települések fedett szabadtéri közösségi tereinek kialakítása” 

című felhíváshoz 

 

 

I.1. A fejlesztés helye szerinti település bemutatása (2 pont) 
Röviden mutassa be a fejlesztéssel érintett települést! Válaszában gondoljon a 

település infrastrukturális ellátottságára, gazdasági adottságaira, demográfiai 
jellemzőire. Válaszát számszerű adatokkal támassza alá! (maximum 2500 

karakterben) 
 
 

I.2. A fejlesztés szükségessége (3 pont) 
Kérjük, mutassa be, hogy mi indokolja a fejlesztés szükségességét! Milyen 

igények, szükségletek merültek fel, melyek alapján fontosnak tartja a fejlesztés 
megvalósítását? Fejtse ki, hogy mi indokolja a fejlesztést, illetve mikor, milyen 
igények, szükségletek merültek fel vagy speciális adottságok állnak rendelkezésre, 

melyek alapján fontosnak tartja a fejlesztés megvalósítását, együttműködés 
kialakítását. (maximum 3000 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 várható hatásai eredményei (5 pont) 

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

következtében. Határozza meg a projekt eredményeit várhatóan felhasználók 
körét, és/vagy célcsoportját! Mutassa be, hogy a projekt valószínűsíthető 
eredményei hogyan fognak hasznosulni. 

Számszerűsítse a projekt elvárt eredményeit. Ügyeljen arra, hogy az eredmények 
valóban a fejlesztések eredményeit mérjék, mérhetők, megvalósíthatók, reálisak 

és aktuálisak legyenek. maximum 2500 karakterben) 
 
 

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

karakterben) 
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IV. 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), 
 

 
V. 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) 
 

 
VI. Kommunikáció (5 pont) 

Mutassa be, hogy milyen eszközökkel tájékoztatja a nyilvánosságot a projekt 
eredményeiről, hogyan érvényesül a gyakorlati tudás-megosztás! Felhívjuk a 
figyelmét, hogy a vállalásainak a teljesítését legkésőbb a záró kifizetési 

igényléséhez csatolt dokumentumokkal alá kell támasztania, amelyek meglétét a 
kifizető ügynökség ellenőrzi. (maximum 1500 karakterben) 
 


