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Általános tanácsok
Felhívjuk figyelmét, hogy kizárólag a Gyöngyös- Mátra Értékei Helyi Akciócsoport honlapján
közzétett megalapozó dokumentum formanyomtatvány fogadható el, az abban szereplő
fejezetekkel.
Javasoljuk, hogy a megalapozó dokumentum kitöltése előtt olvassa végig a kitöltési
útmutatót.
A megalapozó dokumentumot elektronikusan, a megadott word formátumot alkalmazva
kérjük kitölteni.
A válaszok karakterszáma maximalizált, tehát a beírható szöveg mennyisége korlátozott. A
maximális karakterszámot kérjük ne lépjék túl, mert a megengedett karakterszám feletti
szövegrészt nem áll módunkban az értékelés során figyelembe venni.
A megalapozó dokumentum tematikus fejezetkből áll, melyek elkészítéshez kapcsolódóan
kérdéseket talál. Kérjük, hogy a kérdések mindegyikére válaszoljanak.
Kérjük, hogy válaszadáskor használják a fejezetek sorszámait, valamint az alkérdéseknél
feltüntetett sorszámokat. A fejezetek megnevezése nem törölhetők, az alkérdések törölhetők
a válaszadáskor.
Kérjük törekedjenek arra, hogy az Önök által összeállított megalapozó dokumentum
lényegretörő, szakmailag megalapozott, reális és tartalmilag összefüggő legyen.

Munkájukhoz sok sikert kívánunk!
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Fejlesztési összefoglaló

I.

Kérjük röviden, maximum 2500 karakterben foglalja össze a támogatás célját.
Kérjük, hogy az alábbi alkérdésekre adjon rövid, tömör, legfeljebb 1-2 mondatos
válaszokat!
1. Röviden mutassa be a megvalósítani kívánt fejlesztést!
2. Kérjük mutassa be, hogy a megvalósítani kívánt fejlesztés eredményeként miként
valósul meg a Gyöngyös- Mátra Értékei HKFS-ben meghatározott cél a
kulcsprojektre vonatkozóan?
3. Kérjük mutassa be, hogy a fejlesztés miként járul hozzá a Mátra Művelődési
Központ innovatív, területi közösségi szolgáltatást biztosító funkciójának
erősítéséhez?
4. Mi a fejlesztés célja?
5. Milyen hatása várható a fejlesztés megvalósulásának?
6. Adja meg a tervezett fejlesztés költségigényét és mutassa be a finanszírozás
módját!

Helyzetelemzés

II.

Mutassa be röviden, maximum 3000 karakterben a fejlesztéssel érintett települést és a
fejlesztés szükségességét! Kérjük válaszát számszerű adatokkal is támassza alá!
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!
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III.

Fejlesztés bemutatása

Kérjük mutassa be röviden, maximum 5000 karakterben a tervezett fejlesztést és
annak ütemezését!
1. Mutassa be, hogy a támogatási összeget mely cél(ok) megvalósítása érdekében
kívánja igényelni?
2. Kérjük, mutassa be, hogy a létrehozni/fejleszteni kívánt tevékenység kapcsán
milyen innovatív megoldásokat tervez megvalósítani!

3. Mutassa be a tervezett fejlesztés elemeit, és műszaki jellemzőit, illetve a
fejlesztéssel érintett épületet!
4. Mutassa be a fejlesztés megvalósításának forrásigényét, a beruházás költségeit
és a finanszírozás módját!
5. Mutassa be a fejlesztés tervezett ütemezését.

IV.

Szervezeti és emberi erőforrások

Kérjük mutassa be, maximum 1000 karakterben a fejlesztés megvalósításáért és a
későbbi működtetésért felelős személy (eke)t, szervezetet!
1. Kérjük, mutassa be a fejlesztés megvalósításáért és a későbbi működtetéséért
felelős személy(eke)t/szervezetet!

V.

Fejlesztés várható hatásai

Kérjük mutassa bemaximum 2000 karakterben a fejlesztés közvetlen, illetve
közvetett gazdasági, társadalmi és környezeti hatásait!
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?
Kérjük térjen ki részletesen a kulturális és közösségi azaz CLLD hatásokra!
3. Kérjük mutassa be a felhívásban szereplő indikátor teljesülését, kiemelt
figyelemmel a CLLD célokkal.
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VI.

Pénzügyi fenntarthatóság

Kérjük mutassa be maximum 1500 karakterben a fejlesztés fenntartása és működése
során felmerülő költségigényeket!
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!

VII.

Kockázatelemzés

Kérjük maximum 1500 karakterben mutassa be, milyen kockázatokkal, lehetséges
kedvezőtlen hatásokkal számol a fejlesztés megvalósítása és működtetése során!
1. Fejlesztés kockázatai
2. Működtetés kockázatai

VIII.

Környezeti fenntarthatóság
Kérjük, hogy maximum 1500 karakterben fogalmazza meg, hogy jelenleg
és/vagy a jövőben hogyan kívánja megvalósítani, hogy szervezete mind
jobban megfeleljen a fenntarthatóság elvének!
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