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Egy sikeres projekt élete

• Igények 
felmérése 
(SWOT, PEST)

• Keretfeltételek 
megteremtése

• Munka 
körvonalazása

Kezdeményezés

• tevékenységek 
leírása,

• erőforrások 
allokálása, 

• működés 
felállítása, 

• időkeret, 

• kockázatok

• kommunikáció

Tervezés • Szakmai 
teljesítés

• Adminisztratív 
munka

• Minőségbizt.

• rendezvények

Végrehajtás

• Folyamatos 
monitoring

Ellenőrzés

• Pénzügyi, 
admin., 
szakmai

Zárás



Kezdeményezés



Kezdeményezés

 Projektötlet megfogalmazása

 Igények felmérése

 PEST: politikai – gazdasági – társadalmi – technikai >> makro környezet

 SWOT: erősség – gyengeség – lehetőség –veszély >> mikro környezet

 Partnerkeresés

 Rendezvényeken: brokerage events, infónapok, stb.

 Partnerkereső oldalakon (H2020, COSME)

 Projektötlet feltöltése programok oldalára (interreg)

 Egyéb oldalak (LinkedIn)

 Korábbi projektek partnerségéből

 Megfelelő pályázati felhíváshoz illesztés



PEST



SWOT



Tervezés



Projektötlet kidolgozása

Összhangban a pályázati felhívással és a támogatható 

tevékenységekkel,

 Általánosságban

 Többféle tevékenység

 Minél szélesebb körű transznacionális partnerség

 Korábbi projekteredmények, tapasztalatok beépítése

 Releváns EU-s és nemzetközi direktívák, stratégiák, dokumentumok ismerete

 Megvalósíthatóság

 Fenntarthatóság

 Szakzsargon használata 



Projektötlet kidolgozása

Tevékenységek leírása – összhangban a pályázati felhívással és a támogatható 

tevékenységekkel

 Programspecifikusan

 Europe for Citizens: civilek vagy szűkebb célcsoport találkozása, tapasztalatcseréje

 Erasmus +: non-formális képzés, innovatív jó gyakorlatok cseréje

 COSME: háttérelemzések, különböző szektorok összekapcsolása, innovatív termék, szolgáltatás 

kifejlesztése

 LIFE: információs kampány, jó gyakorlatok beazonosítása, cseréje, innovatív gyakorlatok kialakítása

 Health: káros szenvedélyek elleni kampány, jó gyakorlatok gyűjtése a rák, HIV/AIDS megelőzősében, 
hatékony kezelésében, innovatív és e-health megoldások az egészségügyi ellátásban

 Duna TP: stratégia kidolgozása és annak megvalósítása pilotok útján kulturális és természeti értékek 

jobb megismertetése, fenntartható fejlesztése érdekében, Duna régiós hálózatok kiépítése

 INTERREG Európa: hálózatosodás, tapasztalatcsere, jó gyakorlatok átvétele helyi, regionális, városi 

problémákra összpontosítva (öregedő társadalom, alvó város, energiahatékonyság, megújulók, stb.)



Néhány példa



EUROPE FOR CITIZENS – Network of 

Towns

CSO4CO: Civil Society Organizations for mutual Cooperation

 Cél: különböző területeken működő civil szervezetek transznacionális 

kapcsolatainak kiépítése, tapasztalatcsere az önkormányzattal való 

együttműködésről, EU-s integrációról, pályázati lehetőségekről

 Tevékenységek: 5 partnerországban 3 napos rendezvények (workshopok, 

konferenciák, kerekasztalbeszélgetések, jó gyakorlatok bemutatása) 

ifjúságot, sportot, kultúrát, egészségügyet, időseket érintő kérdésekben

 Résztvevők: LAG Murava (HR), Ruma önk. (SR), Lendva önk. (SI), 

Tóthszentmárton (HU), Gorican önk. (HR)

 Költségvetés: €75 000



Erasmus +

IMPROFARM -Improvement of Production and Management Processes in Agrigulture Through 

Transfer of Innovations

 Cél: az agráriumban és az ahhoz kapcsolódó szolgáltási szektorokban dolgozók közötti 

tudás- és innováció átadása a vidéki régiók fejlesztéséért

 Tevékenységek: gazdák, vidéken dolgozók igényeinek felmérése, tréningek az 
agroturizmus, vállalkozói ismeretek, kézműves termelés, valamint a növény- és 

állattenyésztés terén, kutatás-fejlesztési eredmények átadása az egyetemekről, e-learning

tananyag kifejlesztése, vállalkozói életforma népszerűsítése

 Résztvevők: egyetemek, kutatóintézetek, mezőgazdasági szervezetek, oktatási 

intézmények, tanácsadók Lengyelországból, Szlovákiából, Bulgáriából, Olaszországból és 

Ciprusról



COSME

OFF TO SPAS: Healthy off-season leisure programmes for seniors in thermal spas and wellness 
centres

 Cél: idősek közép-európai gyógyfürdőkbe irányuló főszezonon kívüli turizmusa –
különböző gazdasági szereplők összekapcsolása

 Tevékenységek: a turizmus népszerűsítése az aktív és egészséges öregedésben, innovatív 
betegbiztosítási politikák kidolgozása, időseket célzó hálózat kiépítése, piackutatás, 
elemzések, workshopok, stb.

 Résztvevők: Pannon Egyetem (HU), AGE PLATFORM EUROPE AISBL (BE), Hévízi Turisztikai 
Nonprofit Kft. (HU), Consiliul Judetean Covasna (RO), Asociatia Pentru Dezvoltarea
Turismului in Judetul Covasna (RO), Travel Specialist Group Sweden AB (SE), Zala Megyei 
ÖnkormányzatZala Megyei Önkormányzat (HU)

 Kért támogatás: €208 564



LIFE

URSUSLIFE: Best practices and demonstrative actions for conservation of Ursus arctos species in 

the eastern Carpathians, Romania

 Cél: a Kárpátokban, Natura 2000 területen élő medvék életlehetőségeinek kiterjesztése, 

emberrel való együttélés normáinak kialakítása

 Tevékenységek: információgyűjtés a medvék szokásairól, emberi tevékenységek 
korlátozása bizonyos időszakokban, állatmentő csapat feladatainak kiterjesztése, 

rehabilitációs központ kialakítása, medvék által okozott károk enyhítésére szolgáló eszközök 

és gyakorlatok bevezetése a gazdaságokban, háztájikban

 Partnerség: Vrancea Environmental Protection Agency, Environmental Protection Agency

Covasna, Environmental Protection Agency Harghita, Association for Biodiversity 

Conservation (ACDB, Association For Conserving Natural Values (ACNV)

 Kért támogatás: €386 300



Creative Europe

TIDE: Template for Travelling Interactive and Digital Exhibitions

 Cél: az amerikai példa alapján az utazó kiállítások módszerének kidolgozása és 
demonstrálása új helyszíneken (vasútállomás, bevásárlóközpont), új eszközökkel 

(zenés, 3D kiállítás) fenntartható üzleti modell kialakításával

 Tevékenységek: lehetőségek felmérése, elemzések, pilotok, ajánlások 

megfogalmazása

 Partnerek: Musée de la musique in Paris, Roskilde Museum in Denmark, and Museu

de la Música in Barcelona

 Kért támogatás: €200 000



H2020

Hypatia

 Cél: a lányok érdeklődésének felkeltése a természettudományos, technológiai, 
mérnöki és matematikai tanulmányok iránt a múzeumok, egyetemek, vállalatok és 

iskolák újfajta együttműködése során

 Tevékenységek: jó gyakorlatok összegyűjtése, újfajta kommunikációs módszerek és 

eszközök kifejlesztése, népszerűsítő kampányok, stb.

 Partnerek: múzeumok, kutatóintézetek, egyetemek és nagyvállalatok Hollandiából, 

Belgiumból, Franciaországból, Dániából, Izraelből

 Kért támogatás: € 1,5 millió 



INTERREG B

GovernEE: Good Governance in Energy Efficiency

 Cél: az önkormányzatok tulajdonában lévő történelmi épületek energiahatékonyságának 
javítása, ez alapján politikai ajánlások és jó gyakorlatok megfogalmazása

 Tevékenységek: szakértői felmérések, elemzések, workshopok, toolbox, 3 beruházás pilot 
formájában

 Hódmezővásárhelyen az önkormányzati épületek gáz- és áramfogyasztásának monitorozására 
mérőpontok felszerelése

 Bologna városházán jobban szigetelt ablakok beépítése

 Quedlinburgban az UNESCO világörökségbe tartozó épületeken napelem-cserepek elhelyezése

 Résztvevők: Hódmezővásárhely (HU), Quedlinburg (DE), Burgenlandkreis (DE), Prága (CZ), 
Bologna (IT), CETA (IT), CERE (AU)

 Kért támogatás: 2,2 millió euró



INTERREG 

REnergy: Regional Straties for Energy Conscious Communities

 Cél: energiahatékonyságot és megújuló energiaforrások használatát ösztönző 
helyi, regionális politikák kialakításának támogatása, fenntartható városi 
energiahasználathoz vezető innovatív gyakorlatok kialakítása

 Tevékenységek: jelenlegi helyzet felmérése mindegy egyes partnernél, 3 
célcsoport találkozó minden partnernél (Energy Labs), tudásátadás a többi 
régiónak, végrehajtási tervek és politikai ajánlások megfogalmazása, 
csatlakozás a Covenant of Mayor kezdeményezéshez

 Résztvevők: Potenza (IT), Szentes (HU), Tulln (AU), CNR-IMAA (IT), INTELI (PT), 
Worms (DE), Durham (UK), PNEC (PL), KTU (LT), Avrig (RO), Slagelse (DK), BFF 
(UK)

 Kért támogatás: 



URBACT

RE-Block: REviving high-rise Blocks for cohesive and green neighborhoods

 Cél: szocializmus alatt épült, mára leromlott állagú panelek rehabilitálása a 
bennük élő hátrányos helyzetű lakók közösségépítésével

 Tevékenységek: peer review találkozók, jó gyakorlatok beazonosítás, terjesztése 

a „knowledge ambassadors” révén, helyi akciócsoportok, döntéshozók segítése

 Résztvevők: Budapest XVIII. kerület (HU), Jászvásár (RO), Kelet-Makedónia (GR), 

Vilnius (LV), Södertalje (SE), Magdeburg (DE), Gelsenkirchen (DE), Salford (UK), 

Malaga (ES), Roma (IT)



Norvég & EGT alap

Csak tiszta forrásból – Modellértékű program a hazai ivóvízbázisok közösségi 

részvételű védelméről

 Cél: Alsó-Szigetköz és a Pápai kistérség felszínalatti vizeinek helyi szintű védelme 
és az adott területeken az ökológiai szemléletű gazdálkodás bevezetése

 Tevékenységek: települések hálózatosodása, társadalmi szereplőket a Vízgyűjtő-

gazdálkodási Terv 2. elkészítésébe, vizes konferenciák, adatgyűjtés, tréningek 

 Pályázó: Reflex Környezetvédő Egyesület

 Kért támogatás: €45 202



Norvég & EGT alap

Kicsik és nagyik

 Cél: időseknek és gyerekeknek szóló együttes környezeti nevelési módszer 
bevezetése és elterjesztése

 Tevékenységek: környezetei nevelési programok kidolgozása, gondozók, 

gyerekekkel foglalkozók képzése, kisfilm, fenntarthatósági ötletgyűjtemény

 Főpályázó: Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Alapítvány

 Támogatás: €76 566



Projektötlet kidolgozása

 Tevékenységek leírása

 A részletes munkafolyamatok munkacsomagokban (work packages) konkrét célokkal, 

végrehajtásért felelős partnerekkel

 WP1: Project management – coordination with programme authorities and partners, 
administrative and financial management, reporting, quality assurance

 WP2 Communication and dissemination: internal and external communication, 

dissemination of project results (different means)

 WP3 Thematic activities: e.g. research, analysis, strategy, action plan, conclusions

 WP4 Thematic activities: e.g. actions focusing on target group

 WP5 Thematic activities: e.g. piloting, organizing events, etc.



PERT



Időkeret - GANT



Kimenetek

 Több kimenete lehet egy projektnek – tevékenységek, 

eredmények monitorozása

 Általánosságban

 Deliverable: elemzések, dokumentumok, feljegyzések

 Output: stratégia, akcióterv, politikai ajánlások, termék, szolgáltatás

 Milestone



Partnerség összeállítása

 Kompetenciák 

 Területi lefedettség

 Szervezeti háttér

 Minél szélesebb kör – nem elég a minimális előírásoknak megfelelni

 Referenciák 



Erőforrások allokálása

 Tevékenységenként – partnerenként (- időszakonként)

 Személyi költségek

 Adminisztrációs költségek: tényleges költség vagy átalány

 Utazási és szállásköltség

 Külső szakértői költségek 

 Eszközök

 Beruházás



Működés felállítása

 Szerepek a végrehajtásban

 Projektmenedzsment

 Pénzügyi menedzsment

 Kommunikáció 

 Minőségbiztosítás

 Döntéshozatal

 Tanácsadó testület

 Rendszeres találkozók: személyesen, online



Kockázatok

 A megvalósításhoz kapcsolódó kockázatok 

számbavétele és hatékony menedzsmentje

 Belső: partnerség, nem jól beazonosított probléma, stb.

 Külső: forráshiány, politikai támogatás hiánya, stb.



Kommunikáció 

 Kommunikációs stratégia

 Mi az üzenet

 Kinek szól

 Milyen eszközökkel

 Milyen rendszerességgel, határidőkkel



Köszönöm a 

figyelmet!


