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PROJEKT ADATLAP

Strukturális alap pályázati kiírásokhoz

1. Jelölje meg, hogy a projekt melyik támogatási rendszerhez kapcsolódik

A projekt összegző adatai

 2.1. A projekt címe:
 2.2. A projekt megvalósulásának helyszíne

 Megye:
 Település:
 Utca, házszám:
 Helyrajzi szám:

 2.3. A projekt megvalósítás kezdetének időpontja:  ____ év __ hó __ nap
 2.4. A projekt befejezésének időpontja:  ____ év __ hó __ nap
 2.5. Elszámolható költségek összesen (Ft):
 2.6. Igényelt támogatás (Ft):

2.7. Adjon rövid, közzétehető összefoglalást a projektről

A támogatást igénylő adatai

 3.1. A támogatást igénylő teljes neve:
 3.2. A támogatást igénylő azonosítására használt betűszó

vagy rövidítés:
 3.3. Jogi forma:
 3.4. Adószám, illetve adóazonosító jel:  ___________
 3.5. Bankszámlaszám:  ________-________-________
 3.6. Statisztikai szám:  _________________
 3.7. Cégbírósági bejegyzés száma, vagy egyenértékű

hivatalos nyilvántartási szám:
 _________________

 3.8. Alapítás éve:  ____
 3.9. Minősítési kód:
 3.10. Szakágazati kód (TEÁOR):
 3.11. Saját tőke (Ft):
 3.12. Teljes munkaidős létszám (fő):
 3.13. Székhely

 Irányítószám:  ____
 Település:
 Utca, házszám:
 Honlap:

 3.14. Postacím (ha nem azonos a székhellyel)
 Irányítószám:  ____
 Település:
 Utca, házszám:
 Postafiók irányítószám:  ____
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 Postafiók:
 3.15. Pályázó hivatalos képviselője (vezetője, aláírója)

 Név:
 Beosztás:
 Telefon 1:
 Telefon 2:
 Fax 1:
 Fax 2:
 E-mail:

 3.16. Kapcsolattartó személy (projekt menedzser) adatai
 Név:
 Beosztás:
 Telefon 1:
 Telefon 2:
 Fax 1:
 Fax 2:
 E-mail:

A támogatást igénylő bemutatása

4.1. Ismertesse fő tevékenységeit.

4.2. Mutassa be, hogy melyek a legfőbb lehetőségek tevékenysége továbbfejlesztésére.

4.3. Sorolja fel, milyen hasonló projekteket valósított meg az elmúlt 5 évben.

4.4. Mutassa be, hogy milyen közösségi vagy hazai központi költségvetési támogatásokat nyert el az elmúlt 5
évben, és milyen eredménnyel használta fel azokat.

4.5. Ismertesse, hogy a támogatás elnyerése esetén milyen humán erőforrást tud a projekt végrehajtásához
rendelkezésre bocsátani. Jelölje meg a projekt megvalósításáért felelős projekt menedzsert (legalább egy fő felelős
megjelölése kötelező).

A projekt részletes bemutatása

5.1. Ismertesse a projekt indokoltságát.

5.2. Mutassa be a projekt célját, célcsoportját.

5.3. Részletesen mutassa be a projekt tartalmát, tevékenységeit.
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5.4. Sorolja fel a projekt megvalósításának ütemeit, és hogy mikorra kívánja elérni azokat.

 Ütem  Mikorra kívánja elérni azt?
 1.  ____ év __ hó
 2.  ____ év __ hó
 3.  ____ év __ hó
 4.  ____ év __ hó
 5.  ____ év __ hó
 6.  ____ év __ hó

5.5. A projekt költségvetése:

5.5.1. Elszámolható költségek (Ft)

 Elszámolható költségek  2004  2005  2006  2007  2008  Összes

 Összesen:

5.5.2. Források (Ft, illetve %)

 Források  Ft  %
 I. saját forrás
 I/1. a támogatást igénylő hozzájárulása
 I/2. partnerek hozzájárulása
 I/3. bankhitel
 II. igényelt támogatás
 III. egyéb támogatás: ...
 Összesen  100%

Megjegyzés: Az összes költségnek és az összes forrásnak meg kell egyeznie!

5.5.3. Röviden indokolja a projekt költséghatékonyságát.

5.6. A projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményei:

5.6.1. Mutassa be, hogy miként fognak alakulni a projekt eredményeit számszerűsítő mutatók értékei a projekt
megvalósítása során.

 Mutató  Kiinduló érték  2004  2005  2006  2007  2008

5.6.2. Ismertesse, hogy milyen számítások, becslések támasztják alá a mutatók fenti értékeit.
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5.7. Mutassa be, hogy milyen tágabb eredményei és hatásai fognak jelentkezni a projektnek az érintett régióban
vagy ágazatban.

5.8. Kapcsolódik-e a projekt más, az Európai Unió vagy a hazai központi költségvetés támogatásával
megvalósuló/megvalósítani kívánt projekt(ek)hez? Mutassa be vázlatosan a kapcsolódó projekt(ek)et, és ismertesse,
hogy miként kapcsolódnak jelen projekthez.

5.9. Miként érvényesülnek a projekt megvalósulása során az esélyegyenlőség szempontjai?

5.10. Miként érvényesülnek a projekt megvalósulása során a környezeti fenntarthatóság szempontjai?

5.11. Mutassa be, hogy milyen tényezők akadályozhatják, illetve teszik kockázatossá a projekt megvalósítását.

5.12. Ismertesse a projekt eredményeinek továbbvitelére, fenntartására vonatkozó elképzeléseit.

Partnerek

6.1. Ismertesse, hogy milyen partnerekkel kíván együttműködni a projekt megvalósításában:

 Partner szervezet megnevezése  A projekt megvalósításában betöltött szerepe
és bevonásának indoka

6.2. Mutassa be, hogy milyen formában működnek együtt a partnerek a projekt előkészítése, illetve a projekt
megvalósítása során.

Aláírás

Helyszín, dátum:

Név, beosztás:


