
VELENCEI-TÓ TÉRSÉGFEJLESZTŐ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 

2481. Velence, Balatoni út 65. 
e-mail: info@velenceitoleader.t-online.hu 
Telefonszám: 06-22-470-212, www.hellovelence.hu 

 

 

 

3. számú melléklet 

 
VP6-19.2.1.-93-6-22 – Helyi fejlesztések támogatása 

Projektterv kitöltési útmutató 

 

VELENCEI-TÓ TÉRSÉGFEJLESZTŐ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 

 

 
VP6-19.2.1.-93-6-22 kódszámú helyi felhívás keretében benyújtandó támogatási kérelemhez 

 
 
 

A projekt címe:  

Szervezet, személy neve:  

Postacím:  

Székhely:  

Azonosító szám (törzs- 
szám/cégjegyzékszám): 

 

Adószám:  

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

 

Aláírásra jogosult 
adóazonosító jele: 

 

Ügyfél-azonosító  

A helyi felhívás kódszáma: □ VP6-19.2.1.-93-6-22 
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I. A JELENLEGI és TERVEZETT TEVÉKENYSÉG(EK), ill. A TERVEZETT 
FEJLESZTÉS BEMUTATÁSA (15 pont) 

 
1. A támogatást igénylőszervezet bemutatása (5 pont) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Mutassa be a projekt célját, meglévő vagy az újonnan létrehozni kívánt tevékenységeit! 

(5 pont) 

 

2. A projekt célja (2500 karakter) 
Mutassa be, hogy a pályázat megvalósítása során milyen tevékenységet kíván fejleszteni. 
Röviden fogalmazza meg a projekt célját! Kérjük, hogy válaszait szöveges értékeléssel adja 
meg! A célok megadásánál gondoljon például az alábbiakra: a pályázó számára 
rendelkezésre álló erőforrások és lehetőségek nagyobb fokú kihasználása, a településen 
vagy térségben hiányzó vagy hiányos keresleti igény kielégítése, stb. 
Fordítson külön figyelmet arra, hogy ismertesse, hogy megvalósítani kívánt projektje, 
hogyan kapcsolódik a HFS és a LEADER alapelvek érvényesítéséhez. 

1. A támogatást igénylőszervezet bemutatása (legfeljebb 2500 karakter) 
Mutassa be a szervezetet! Ismertesse a szervezet jelenlegi és jövőbeli terveit, tevékenységét, 
termékeit/szolgáltatásait, valamint ezek helyzetét a térségben! 
Fordítson külön figyelmet arra, hogy melyek azok a jelenlegi tevékenységei, termékei, 
szolgáltatásai, illetve tudása, tapasztalata, a fejlesztés helyéül tervezett ingatlan adottsága, 
vagy bármilyen adottság vagy körülmény, amely a tervezet szolgáltatás, vagy tevékenység 
életképességét alátámasztja, erősíti. 
Milyen piaci pozíciót fog betölteni tevékenységével, termékeivel/szolgáltatásaival a 
fejlesztést követően? Válaszát számszerű adatokkal is támassza alá. Egyéb releváns 
információk megadása (pl. minősítési rendszerekben való részvétel stb.) 
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3.Fejlesztés(ek) bemutatása (legfeljebb 4000 karakter) 

Mutassa be, hogy mi a tervezett fejlesztés célja és tartalma! Ismertesse a tervezett 
fejlesztés célját/céljait! Mutassa be, hogy a tervezett fejlesztés hogyan segíti céljainak 
megvalósulását! (a fejlesztés tényszerű bemutatása (megvalósítás helyszíne, műszaki 
jellemzők) 
Kérjük, mutassa be a tervezett fejlesztés(ek) szükségességét, hatásait/várható 
eredményeit 

- a szervezet működésére 
- a térség fejlődésére vonatkozóan! 
(pl. javul a szolgáltatások/termékek minősége, javulnak a munkakörülmények, javul a 
környezetvédelmi szempontok érvényesülése, javul a település versenyképessége, 
növekednek a bevételek, foglalkoztatásra gyakorolt hatás, gazdasági hatás, kulturális 
és szociális hatás stb.) 
Kérjük, indokolja meg a válaszát. 

Mutassa be milyen piaci szükségleteket, elvárásokat, igény(eke)t tud kielégíteni, ha a 
támogatás elnyerésével megvalósítja a fejlesztést! Mutassa be röviden a tevékenységek, 
termékek/szolgáltatások célcsoportját! Mutassa be a fejlesztés jelentőségét a helyi 
lakosság szempontjából. 
Mutassa be, milyen csatorná(ko)n keresztül szeretné népszerűsíteni a jövőben 
tevékenységét, a fejlesztést, termékeit, ill. szolgáltatásait, továbbá milyen módon 
biztosítja a fejlesztés fenntarthatóságát! A fejlesztés gazdasági és fejlesztési 
fenntarthatósága. (legfeljebb 2000 karakter) 

 

3. Fejlesztés(ek) bemutatása (5 pont) 
 

 
 
 
 
 
 

 

II. PIACELEMZÉS ÉS FENNTARTHATÓSÁG (8 pont) 
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Mutassa be, hogy a projektcél megvalósítása során hogyan érvényesül a 
költséghatékonyság elve! (legfeljebb 2500 karakter) 
Hogyan biztosítja, hogy a projekt végrehajtása során a támogatási összeg felhasználása és 
a tevékenység, a fejlesztés a költséghatékonysági szempontok figyelembe vételével valósul 
meg? Kérjük, válaszát szövegesen és számadatokkal is támassza alá! 

 A megvalósítás ütemezése, ütemterve konkrét dátumokkal, mérföldkövek 
száma 

 A projekt finanszírozása a fejlesztés megvalósításának időszakában 
(nyilatkozat önerő rendelkezésre állásáról) 

 A projekt finanszírozása a fenntartás és üzemeltetés időszakában 
 SWOT analízis, illetve veszélyek elleni intézkedések és a gyengeségek 

kezelése 
Kérjük, tételesen sorolja fel a támogatási kérelemben elszámolni kívánt tevékenységeket és 
költségeket, térjen ki a saját erő meglétére is. 
Kérjük, ügyeljen arra, hogy az adatok összhangban álljanak a támogatási kérelem egyéb 
dokumentumaival! 

 

III. KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG (5 pont) 

 
 
 
 
 
 
 

 
IV. INNOVATÍV TARTALOM (10 pont) 

 

Mutassa be, hogy a megvalósítandó tevékenység(ek) kapcsán milyen innovatívnak 
tekinthető fejlesztési elem valósul meg! 

 

Mutassa be, hogy a megvalósítandó új tevékenység(ek) eredményeként milyen, az 
előállítani kívánt termék(ekk)el, illetve nyújtandó szolgáltatás(okk)al kapcsolatos innovatív 
tartalom valósul meg, illetve milyen új, akár innovatívnak tekinthető termékek előállítására, 
szolgáltatások nyújtására kerül sor, ezek miben jelentenek innovációt! Amennyiben végzett 
előzetes piackutatást (pl.: kérdőívezés, interjúkészítés stb.) az új termékek, tevékenysége- új 
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Kérjük válaszaiban térjen ki az emberi erőforrások rendelkezésére állására a szervezet és a 
projekt fenntarthatósága, és működő képessége érdekében. (legfeljebb 2000 karakter) 
Mutassa be, hogy szervezete jelenleg hány főt foglalkoztat! Mutassa be, hogy a jelenlegi 
állapot a fejlesztéssel hogyan változik! 
Adja meg, hogy a tervezett fejlesztés megvalósítását követően hány főt kíván foglalkoztatni, 
az alkalmazottak milyen típusú feladatokat fognak ellátni és az egyes feladatokat hány fő 
fogja végezni! 
Kérjük, vegye figyelembe, hogy csak valós ellenőrizhető adatokat adjon meg! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. SZERVEZET, EMBERI ERŐFORRÁSOK RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA (10 pont) 
 

szolgáltatások bevezetése kapcsán, mutassa be annak eredményeit, amelyekre a termék-, 
illetve szolgáltatás innovációt alapozta. (legfeljebb 1500 Karakter) 
Mutassa be, hogy az új tevékenység, fejlesztés elindításához kapcsolódóan beszerzésre 
kerülő eszközök, gépek, berendezések, informatikai rendszerek, know-how, megvalósuló 
építmények, stb. miben jelentek innovatív megoldást! 
Válaszában térjen ki az alábbiakra is, ha releváns 
Tervez-e termék-, illetve szolgáltatás innovációt? Ha igen, kérjük, mutassa be! 
Tervez-e innovációt a piacra jutás tekintetében? Ha igen, kérjük, mutassa be! 
Tervez-e technológiai innovációt? Ha igen, kérjük, mutassa be! 
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Kérjük, soroljon fel több szempontot! Hogyan kapcsolódik a helyifelhívás és a HFS kitűzött 
céljaihoz a tervezett fejlesztés? (max: 2000 karakter) 

Mutassa be a projekthez kapcsolódó kommunikációs eszközöket! 
Mutassa be a szervezet jelenlegi és jövőbeni társadalmi/közösségi szerepvállalását! 
Mutassa be a szervezet elmúlt öt évben Európai Uniós és/vagy egyéb hazai pályázati 
forrásból megvalósított fejlesztéseit, programjait (amennyiben releváns a szervezetre nézve)! 
(max. 4000 karakter) – 8 pont 

Támogatási kérelemhez csatolandó: Együttműködési megállapodás – „Velencei-tó Helyi 
Termék, Helyi Szolgáltatás, Helyi Érték” vonatkozásában Hálózathoz való részvételről LEADER 
Pályázatban történő Együttműködésre. (a sablon megtalálható a honlapon) – 2 pont 

 

 

VI. A FEJLESZTÉS/ MEGVALÓSÍTANDÓ PROJEKT HOZZÁJÁRULÁSA A 
MEGVALÓSÍTÁSI HELYKÉNT SZOLGÁLÓ TELEPÜLÉS, ILLETVE 
ESETLEGESEN A KÖRNYEZŐ TELEPÜLÉSEK ÉLHETŐBBÉ, VONZÓBBÁ 
TÉTELÉHEZ (7 pont) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

VII. A FEJLESZTÉS LEADER SZELLEMISÉGNEK ÉS KÖZÖSSÉGI 
EGYÜTTMŰKÖDÉSNEK VALÓ MEGFELELÉSE, TÁRSADALMI 
SZEREPVÁLLALÁSA (8 + 2 pont) 

 

 
 
 
 
 

Kérjük, ne felejtse el a tartalmi értékelési szemponthoz szükséges mellékleteket csatolni! 
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