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3. számú melléklet 

 
VP6-19.2.1-5-1.3-22 – Helyi fejlesztések támogatása 

 
Projektterv kitöltési útmutató 

 
 
Bevezető 
 
A jelen kitöltési útmutató célja, hogy segítséget nyújtson a támogatási kérelmet benyújtó támogatást 
igénylő számára a projektterv kérdéseinek értelmezéséhez, annak kitöltéséhez.  
 
Mindenekelőtt kérjük, hogy a projektterv kitöltése folyamán mindvégig törekedjen a világos, könnyen 
érthető, tömör és pontos megfogalmazásra! 
 
A támogatási kérelemben, illetve a projekttervben megadott információk alapul szolgálnak a támogatási 
kérelem elbírálásánál, segítik a projektmegvalósítás nyomon követhetőségét, ellenőrzését. 
 
A projektterv egyes kérdéseihez kapcsolódóan – amennyiben releváns – csatolandó dokumentumokat 
elektronikus úton, szkennelés útján előállított olvasható formában szükséges mellékelni a támogatási 
kérelemhez! 
 
Felhívjuk figyelmét, hogy a kérdéseknél feltüntetett megengedett karakterszámnál több a 
szövegmezőkbe nem írható! 
 

 
 
Kérjük, hogy a projektterv dokumentumot számítógéppel szerkesztve (ne kézírással) töltsék ki! 
 
Felhívjuk a figyelmét, hogy a tartalmi értékelés során nem ítélhető meg pontszám abban az esetben, 
ha a projekttervben az adott kérdés nincs megválaszolva, vagy az adott válasz nem tartalmazza a kért 
információt, a válasz nem releváns a kérdés szempontjából. 
 
 
Útmutatás az egyes projektterv kérdések megválaszolásához: 
 
1. pont 
Projekt igények 
Kérjük, részletezze, hogy a projekt milyen igények kiszolgálását célozza! Támassza alá, hogy ez az 
igény mennyiben nyugszik valós alapokon. A válaszadásra max. 1000 karakter áll a rendelkezésére!  
A kérdésre adott válasz vonatkozásában a tartalmi értékelés során legfeljebb 5 pont érhető el. 
 
2. pont 
Projekt célok 
Mutassa be a projekt által elérni tervezett célokat! Mutassa be, hogy mely támogatható 
tevékenysége(ke)t és milyen módon szolgál a projekt!  
A válaszadásra max. 1000 karakter áll a rendelkezésére!  
A kérdésre adott válasz vonatkozásában a tartalmi értékelés során legfeljebb 5 pont érhető el. 
 
3. pont 
Projekt tartalom 
Ismertesse röviden, lényegre törően a projekt tartalmát, a megvalósítani tervezett fejlesztést! Mutassa 
be az elszámolni tervezett költségeket! 
A válaszadásra max. 2000 karakter áll a rendelkezésére!  
A kérdésre adott válasz vonatkozásában a tartalmi értékelés során legfeljebb 5 pont érhető el. 
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4. pont 
Beruházás központúság 
Milyen mértékben beruházásközpontú a projekt? Amennyiben releváns, mutassa be, hogy a Felhívás 
3.1.1.2. „Választható önállóan támogatható tevékenységek” pont tevékenységei közül a projekt az a)-
e) pontok közül valamelye(ke)t érinti.  (viszont nem érinti az f) pontot)!  
 
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy amennyiben amennyiben szerepel a Felhívás 5.5. pont IV. pont 4.5 
pont szerinti költség (Rendezvényszervezés és kapcsolódó ellátási, ún. „catering” költségek, 
reprezentációs költségek a kapcsolódó járulékokkal együtt), úgy a szempontra 0 pont adható.  
A kérdésre adott válasz vonatkozásában a tartalmi értékelés során legfeljebb 25 pont érhető el. 
 
5. pont 
Működőképesség 
A létrejövő fejlesztés önmagában működőképes, vagy más elemek, fejlesztések is szükségesek a 
rendeltetésszerű használathoz? Amennyiben ez utóbbi, milyen módon tervezi biztosítani a fejlesztés 
működtetéséhez szükséges feltételeket? Kérjük, válaszát fejtse ki, adott esetben számadatokkal 
támassza alá (amennyiben releváns). 
A válaszadásra max. 1000 karakter áll a rendelkezésére!  
A kérdésre adott válasz vonatkozásában a tartalmi értékelés során legfeljebb 5 pont érhető el. 
 
6. pont 
Környezeti szempontok 
Amennyiben releváns, kérjük támassza alá, hogy a projekt megvalósítása során a projektgazda 
környezeti szempontokat vesz figyelembe? A válaszadásra max. 1000 karakter áll a rendelkezésére!  
A kérdésre adott válasz vonatkozásában a tartalmi értékelés során legfeljebb 5 pont érhető el. 
 
7. pont 
Innovatív jelleg 
Mutassa be a projekt innovatív jellegét! Amennyiben releváns, részletezze, hogy a projekt miként 
eredményezi új technológia és/vagy új termék, és/vagy új eljárás, és/vagy új végrehajtási, és/vagy 
működési mód, és/vagy új, magasabb minőség...stb. létrejöttét! A válaszadásra max. 1000 karakter áll 
a rendelkezésére!  
A kérdésre adott válasz vonatkozásában a tartalmi értékelés során legfeljebb 5 pont érhető el. 
 
8. pont 
Kockázatok 
A projekt megvalósításával kapcsolatban milyen kockázatokkal számol? Milyen módon igyekszik 
csökkenteni a tervezhető kockázatokat? 
A válaszadásra max. 1000 karakter áll a rendelkezésére!  
A kérdésre adott válasz vonatkozásában a tartalmi értékelés során legfeljebb 5 pont érhető el. 
 
9. pont 
Tovagyűrűző hatás 
Kérjük, mutassa be a projekt hatására potenciálisan megvalósítható újabb saját fejlesztéseket illetve a 
más szervezetek potenciális fejlesztéseit. 
A válaszadásra max. 1000 karakter áll a rendelkezésére!  
A kérdésre adott válasz vonatkozásában a tartalmi értékelés során legfeljebb 5 pont érhető el. 
 
 


