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Tartalomjegyzék
A projekt adatok
1. A projekt alapadatai
1.1. Projekt címe
1.2. A projekt rövid összefoglalása
1.3. Megvalósítás ideje

2. A projekt megvalósításában résztvevők bemutatása
2.1. A projekt megvalósításában résztvevők
2.1.1. A projektgazda bemutatása
2.1.2. A megvalósításban részt vevő partnerek bemutatása (amennyiben releváns)
2.2. A projektgazda (és partnerei) projekthez kapcsolódó tapasztalatainak bemutatása

3. A projekt bemutatása
3.1. Helyzetértékelés, környezet bemutatása, indokoltság
3.2. A projekt szükségességét alátámasztó probléma bemutatása
3.3. A fejlesztés céljai
3.3.1. A projekt általános célja
3.3.2. A projekt konkrét célja
3.3.3. A fejlesztések célcsoportjai, az érintettek köre
3.4. A projekt részletes bemutatása
3.4.1. Tevékenységek, projektelemek
A projekt bemutatásakor kérjük írja le, hogyan kívánja hasznosítani a beruházás eredményét.
Kérjük mutassa be, hogy milyen programokat kíván a projektidőszak alatt megvalósítani.
Kérjük mutassa be, hogy hogyan kívánja a fenntartási időszak alatt hasznosítani.
3.4.2.Beruházás:
3.4.2.1.

Helyszín bemutatása

3.4.2.2.

Beruházási fő tevékenységek bemutatása

3.4.2.3.

Beruházás eredményei

3.4.3.Programterv (a felújított Magyary Zoltán Tudásközpontba tervezett programok bemutatása):
3.4.3.1.

Program címe

3.4.3.2.

Program rövid összefoglalása

3.4.3.3.

Program indokoltsága és a program hozzájárulása a jelen felhívás

céljaihoz
3.4.3.4.

Célcsoport

3.4.3.5.

Egy alkalmas program, vagy rendszeresen ismétlődő (ha ismétlődő, akkor

hetente/havonta hány alkalommal)
3.4.4. Az előkészítéshez kapcsolódó feladatok meghatározása
3.4.5. A menedzsment feladatok meghatározása, a menedzsment bemutatása
3.5. Indikátorok
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3.6. Hatásvizsgálat és a horizontális célok teljesítése
3.6.1. A projekt hatásainak elemzése
3.6.2. Kötelező esélyegyenlőségi szempontok megvalósulása
3.7. Erőforrások
3.7.1. A megvalósítás és a fenntartás szervezete
3.7.2. A projekt ütemezése
3.7.3. Kockázatelemzés
3.7.4. Szakmai fenntarthatóság
3.7.5. Pénzügyi fenntarthatóság
3.7.6. Költségvetés
Kérjük, a költségvetés tervezésekor használja a felhívástervezetben meghatározott
költségvetési sorokat és megnevezéseket. A könnyebb áttekinthetőség érdekében a költségvetés
táblázatban is megadhatja.

4. Nyilvánosság és kommunikáció
4.1. A nyilvánosság biztosítása
4.2. Kommunikációs terv
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