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I. Fejlesztési összefoglaló (maximum 2000 karakter) 

 

1. Röviden mutassa be a megvalósítani kívánt fejlesztést! 

2. Mi indokolja a fejlesztés szükségességét? 

3. Mi a fejlesztés célja? 

4. Mikorra tervezi a fejlesztést megvalósítani? 

5. Milyen hatása lesz a fejlesztés megvalósulásának? 

6. Adja meg a tervezett fejlesztés költségigényét és mutassa be a finanszírozás 

módját! 

 

 

II. Helyzetelemzés (maximum 2500 karakter) 

 

1. Mutassa be a fejlesztéssel érintett települést! 

2. Mutassa be a jelenleg elérhető releváns szolgáltatásokat a településen, és azok 

színvonalát! 

3. Mutassa be a támogatást igénylő tevékenységét a kérelem benyújtásakor, 

továbbá a tevékenységek során elért célcsoportokat! 

4. Mutassa be a fejlesztés szükségességét!  

 

 

III. Fejlesztés bemutatása (III.1. maximum 1500 karakter; III.2. maximum 1000 

karakter) 

III.1. Mutassa be a tervezett fejlesztést!  

1. Mutassa be, hogy a támogatási összeget mely cél(ok) megvalósítása érdekében 

kívánja igényelni? 

2. Mutassa be a tervezett fejlesztés elemeit, és műszaki jellemzőit, a fejlesztéssel 

érintett épületet!  

3.  Mutassa be a fejlesztés megvalósításának forrásigényét, a beruházás költségeit 

és a finanszírozás módját! 

 

III.2. Kérjük, mutassa be a tervezett fejlesztés megvalósításának mechanizmusát!  

 

1. Mutassa be a fejlesztés ütemezését. 

 

 

IV. Szervezeti és emberi erőforrások (maximum 1000 karakter) 

 

1. Kérjük, mutassa be a fejlesztés megvalósításáért és a későbbi működtetéséért 

felelős személy(eke)t/szervezetet! 

 

 

V. Fejlesztés várható hatásai (maximum 1500 karakter) 

 

1. Nevezze meg és amennyiben lehet számszerűsítése, hogy milyen közvetlen és 

közvetett gazdasági hatások várhatók a fejlesztés megvalósítása következtében?  

2. Nevezze meg és amennyiben lehet számszerűsítése, hogy milyen közvetlen és 

közvetett társadalmi hatások várhatók a fejlesztés megvalósítása következtében? 
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VI. Innovatív tartalom (maximum 1000 karakter) 

Kérjük, mutassa be, hogy a létrehozni/fejleszteni kívánt tevékenység kapcsán 

milyen innovatív megoldásokat tervez megvalósítani! 

 

 

VII. Pénzügyi fenntarthatóság (maximum 1000 karakter) 

 

1. Költségigény  

Mutassa be a fejlesztés fenntartásának és működtetésének várható 

költségigényét az üzemeltetési kötelezettség végéig! 

 

2. Finanszírozás  

Ismertesse, hogyan tervezi finanszírozási szempontból fenntartani és 

üzemeltetni a megvalósított fejlesztést! 

 

3. Bevételek  

Ismertesse, hogy a jövőben az új szolgáltatással, tevékenységgel milyen 

plusz bevételekre számít, valamint ezeket milyen célra kívánja fordítani! 

 

 

VIII. Kockázatelemzés (maximum 1000 karakter) 

 

1. Fejlesztés kockázatai 

2. Működtetés kockázatai 

 

 

IX. Környezeti fenntarthatóság (maximum 1000 karakter) 

 

Kérjük, fogalmazza meg, hogy jelenleg és/vagy a jövőben hogyan kívánja 

megvalósítani, hogy szervezete mind jobban megfeleljen a fenntarthatóság 

elvének! 

 

 


