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Arial dark teal

Pályázati formanyomtatvány kitöltése

A 
nyomtatványt

kizárólag
angol

nyelven kell
kitölteni!



Pályázat azonosító adatai



Helyszín meghatározása



Pályázók adatai

Hivalatos dokumentumoknak
megfelelően

VP megnevezése, az alapító iratnak megfelelően

FIGYELEM!
1. Nevezzék meg a kapcsolattartó

személyt

2. A kapcsolattartási címeken a 

kapcsolattartó valóban legyen 
elérhető

Az érvényes mérlegadatok
alapján



A Vezető Partner szerepe

Emeljék ki, milyen kompetenciákkal és kapacitással
rendelkezik a VP a tervezett tevékenységek terén.



Projektpartnerek és támogató
partnerek

Projektpartnerek:
• Minden projektpartnerre kitöltendő egy 

partneradatlap; 
• Amennyiben egynél több partnere van, töltse ki a 

„Projektpartner neve” (Name of PP) mezőt, és az 
adatlap automatikusan felugrik 

• Ne feledjék: egy határon átnyúló partner 
jelenléte kötelező a partnerségben!

Támogató Partnerek:
• Válasszák ki az „IGEN” opciót, és az adatlap 

automatikusan felugrik

!!



Partnerség minősége
Figyelem!

Jelöljön be 
legalább 2 
négyzetet!

A partnerség 
minőségét 
pontozzák!

Minél több 
kritériumot 

teljesít, 
annál 

magasabb 
pontszám 
érhető el!

!!

ÖÖSSZEHANGOLSSZEHANGOLÁÁSS



Projekt bemutatása

Kérjük, indokolják a projekt szükségességét a jelen helyzetben, 
térjenek ki arra, hogyan kapcsolódik a helyi, regionális, nemzeti és
európai stratégiákhoz. 

A hozzáadott érték úgy is kimutatható, hogy hogyan járul hozzá a 
projekt a területen megvalósuló közösségi és magán-
kezdeményezésekhez.



A projekt bemutatása

Összhangban van-e a projekt bármely más olyan
kezdeményezéssel, amely egyazon célkitűzések elérését tűzte ki. 
Mutassák be, hogyan egészítik ki egymást ezek a 
kezdeményezések és az Önök projektje!

Figyelem!

Tartsák be 

az egyes 

mezőkre 

megszabott 

maximális 

karakter-

számot!

.



Célok

Valós, a projektidőszak végéig (általános célok esetén a 
fenntarthatósági időszak végéig) elérhető, számszerűsíthető célok!



Programindikátorok



Célcsoportok

• Számszerűsítés, jellemzés
• Közvetlen érintettség / bevonás bemutatása
• Szükségletek-célok-célcsoport kapcsolata
• Határon átnyúló hatás leírása



Projekt tevékenységei tevékenységi

csomagokra osztva
Kötelező

tevékenységek:

Előkészítő
tevékenységek

Projekt
menedzsment

tevékenységek

Kommunikációs
tevékenységek

Kérjük mutassák be a lehetséges kockázati elemeket, tevékenységi csomagonként



Projekt tevékenységek



Kommunikációs tevékenységek



Projekt tevékenységei
A kötelező tevékenységek mellett, minden projekt esetében

léteznek más, projektspecifikus tevékenységek, például:



Kockázatok

Mérlegeljék a kockázatokat és mutassák be a 
kezelésükre kidolgozott intézkedéseket!

Kockázati tényezők:
• Általános kockázati

elemek: pénzügyi, 
szervezeti, stb.

• Specifikus elemek: az
egyes
tevékenységekhez
kapcsolódó
kockázatok, amelyek
gátolhatják vagy
késleltethetik a 
projektmegvalósítást



Tevékenységek ütemezése

Figyelem!

Ezt a táblázatot nem kell  kitölteni, az adatokat a 

formanyomtatvány automatikusan importálja a tevékenységi 

csomagoknál beírt adatokból.



Határon átnyúló hatás

Mutassák be, milyen valódi, határon átnyúló
jelentőségű problémákra nyújt megoldást a projekt. 



Határon átnyúló hatás

Operacionális: működtetési feltételek a projektzárást követően;
Pénzügyi: az eredmények fenntarthatósága/ továbbfejleszthetősége
Intézményi: a tevékenységek folytathatóságát biztosítani tudó
intézményi struktúrák

Kinek a “tulajdonában” maradnak az eredmények



Horizontális elvek

A kijelölt mezők esetében, kérjük szolgáltassanak konkrét
információkat, a Horizontális elvek útmutatóval összhangban(C.
Melléklet)!



Horizontális elvek

A Horizontális elvek útmutató szerint (C. Melléklet)



Projekt finanszírozása

Figyelem!

A költségvetési táblázatok közötti eltéréseket a 
formanyomtatvány hibaüzenetekkel jelzi.



Részletes költségvetés



Részletes költségvetés



Partner költségvetés



Részletes költségvetés



Partner költségvetés



Menedzsment költségek

A teljes menedzsment költség 
nem haladhatja meg az összköltségvetés 5%-át!

Figyelem! 
Könyvvizsgálói díjakat nem kell tervezni!

Menedzsment
csapat:
BELSŐ: 
Partnerek
alkalmazottai
KÜLSŐ: 
szerződéssel
foglalkoztatott
szakértők



Utazási és szállás költségek
ÍGY!
•Utazás
•Helyi
közlekedés
•Szállás
•Étkezés

VAGY ÍGY
(RO PP!!)
•Utazás
•Szállás
•Napidíj

VAGY ÍGY
•Utazás
•Napidíj



Utazási és szállás költségek

Román
partnerek
esetében

ÍGY NE!!!

Külföldi küldetésen: a maximálisan kifizethető napidíj 35 
euró/személy/nap.



Egyéb szolgáltatások
Figyelem!

Minden külső
szolgáltatásra 

amelynek a 
becsült értéke 
meghaladja a 
2500 eurót, 

feladat-
meghatározás 

szükséges.



Eszközbeszerzés
Figyelem!

Indokolják a 
beszerzést itt 
vagy a TCS-
knél, utalva, 

hogyan 
kapcsolódik a 
megvalósítás-

hoz!

Kérjük mutassák be az eszközök főbb technikai paramétereit!



Pénzügyi költségek

TERVEZHETŐEK:
Nemzetközi pénzügyi tranzakciók díjai
Banki szolgáltatások díja
Garanciaköltség
Jogi tanácsadás, közjegyző díja



Rezsiköltségek



Egyéb finanszírozási forrás



Projekt költségvetés

Előkészítő
költségek

Végrehajtási 
költségek



Vezető Partner nyílatkozata

• A Vezető Partner a partnerség nevében nyilatkozik;
• Aláíró: Vezető Partner törvényes képviselője

Kérjük, olvassák el figyelmesen a 
Nyilatkozatot, mivel a dokumentum

aláírásával a pályázó vállalja az ebben
foglalt feltételeket és kötelezettségeket!!



KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!



ELÉRHETŐSÉGEK
Közös Szakmai Titkárság Információs Pont Oradea
H-1016, Budapest, RO-410051, Oradea,
Gellérthegy utca 30-32 Parcul I.C. Brătianu 8
Tel: +36 1 224 3279 Tel: +40 259 473 174
Fax: +36 1 224 3291 Fax: +40 259 473 175     
E-mail: jts@huro-cbc.eu E-mail: infopoint@brecoradea.ro

Információs Pont Timişoara
RO -300034, Timişoara, 

Bulevardul Revoluţiei din 1989 nr. 17
Tel: +40 256 200 728

E-mail: marius.olariu@brecoradea.ro

H-5601, Békéscsaba,
Derkovits sor 2
Tel: +36 66 520 252;
Fax: +36 66 520 253
E-mail: hidvegi@huro-cbc.eu
kovacs@huro-cbc.eu


