
 

 

MINTA 

Szakmai megalapozó dokumentumra 

 és kitöltési útmutatója  

 

I. Indokoltság/Megalapozottság 

1. Kérjük mutassa be a fejlesztés helye szerinti te lepülést! 

Kérjük mutassa be a fejlesztéssel érintett települést! Válaszában gondoljon a település infrastrukturális 
ellátottságára, gazdasági, turisztikai adottságaira, demográfiai jellemzőire. Kérjük adja meg a település 
lakosságszámát (2018. jan. 1. adat).  
Válaszát számszerű adatokkal támassza alá! 
A  válaszadásra  4000  karakter  áll  a rendelkezésére!  
 

2. Kérjük mutassa be a település és a fejlesztend ő területhez kapcsolódó közösségi 
életet! 

Kérjük,  röviden  mutassa  be  a  fejlesztés  helye  szerinti  településen  elérhető közösségi  
szolgáltatásokat!  Válaszában  gondoljon  a  település közintézményekkel,  közösségi  terekkel    való  
ellátottságára,  a  település  közösségi életét meghatározó civil szervezetek aktivitására, stb. 
Válaszát számszerű adatokkal támassza alá! 
A  válaszadásra 3000  karakter  áll  a rendelkezésére!  
 
 

3. Kérjük mutassa be a fejlesztés helyét! 

Kérjük, röviden mutassa be a fejlesztéssel érintett terület(ek):  
- a fejlesztés szempontjából releváns jelenlegi műszaki paramétereit   
- jelenlegi  funkcióját/funkcióit  (amennyiben  jelenleg  nem  tölt  be funkciót, azt is 

jelölje)  
- jelenlegi  kihasználtságát,  látogathatóságát  (napi,  heti,  időszakos, alkalmanként, 

stb.).  
Válaszát számszerű adatokkal támassza alá! 
A  válaszadásra  3000  karakter  áll  a rendelkezésére!  
 
 

4. A fejlesztés szükségessége 

  
Kérjük,  mutassa  be,  hogy  mi  indokolja  a  fejlesztés  szükségességét!  Milyen  igények, 
szükségletek merültek fel, melyek alapján fontosnak tartja a fejlesztés megvalósítását?  
Gondoljon például a következőkre:  

- a korszerű szolgáltatásnyújtást akadályozó tényezők bemutatása,  
- a műszaki színvonal elavultsága,  
- környező településekkel szembeni versenyhátrány leküzdése, stb. 

A  válaszadásra  3000  karakter  áll  a rendelkezésére!  
 

 

 



 
5. A fejlesztés célja és tartalma  

  
Kérjük, röviden mutassa be a tervezett fejlesztést, annak célját és műszaki paramétereit! 
Válaszát számszerű adatokkal támassza alá! 
A  válaszadásra  4000  karakter  áll  a rendelkezésére!  
 
 
 

6. A fejlesztés hatása a létesítmény funkciójára, k ihasználtságára  

  
Kérjük,  mutassa  be,  hogy  a  fejlesztés  megvalósítását  követően  milyen  funkciók kiszolgálása,  
betöltése  válik  lehetővé,  változik-e,  és  ha  igen,  hogyan  a  létesítmény látogathatósága, 
kihasználtsága! Válaszában térjen ki a Felhívás „3.4. A projekt műszaki, szakmai tartalmával és a 
megvalósítással kapcsolatos elvárások” pontjában szereplő vállalások teljesítésére. 
Válaszát számszerű adatokkal támassza alá! 
A  válaszadásra  4000  karakter  áll  a rendelkezésére!  
 
 

 
II. Fenntarthatóság 

1. A fejlesztés várható hatásai   

 a.)  a fejlesztés gazdasági hatásai:  

Nevezze meg, és amennyiben lehetséges számszerűsítse, hogy az energiahatékonyság közvetlen  
költségcsökkentő  hatásán  felül  milyen  gazdasági  hatások  várhatóak  a fejlesztés megvalósítása 
következtében! Gondoljon például az alábbiakra:  

- egyéb üzemeltetési költségek csökkenése,  
- a fejlesztés működtetése során bevétel keletkezik,  
- nő a település idegenforgalmi, gazdasági vonzereje,  
- a fejlesztés további fejlesztéseket, fejlesztési igényeket generál,  
- új  munkahelyek keletkeznek, stb.  

  
b.)  a fejlesztés társadalmi hatásai:  
Nevezze  meg,  és  amennyiben  lehetséges  számszerűsítse,  milyen  társadalmi  hatások várhatóak  
a  fejlesztés  megvalósítása  következtében!  Ezek  a  hatások  elsősorban mely társadalmi 
csoportokat érintik? Gondoljon például az alábbiakra:  

- az elvándorlás mértéke csökken,  
- javul a szolgáltatások színvonala,  
- a közösségi élet feltételei javulnak,  
- a helyi identitás-érzés erősödik, a település vonzereje nő, stb.  

  
c.)  a fejlesztés környezeti hatásai:  
Nevezze  meg,  és  amennyiben  lehetséges  számszerűsítse,  milyen  környezeti  hatások várhatóak  
a  fejlesztés  megvalósítása  következtében!  Gondoljon  például  az alábbiakra:  

- a települési/térségi természeti értékek megőrzése,  
- a természetkárosítás csökken, stb 

Válaszát számszerű adatokkal támassza alá! 
A  válaszadásra  4000  karakter  áll  a rendelkezésére!  



 
2. A fejlesztés kockázatai 

  
1.  Kérjük,  mutassa  be,  hogy  milyen  a  fejlesztés  szempontjából  releváns  negatív események, 
kedvezőtlen hatások befolyásolhatják a tervezett fejlesztés megvalósítását, a tervezett eredmények 
elérését!  
 Gondoljon a következő tényezőkre:  
- jogszabályokban bekövetkező változás  
- időjárási kockázatok  
- pénzügyi, finanszírozási kockázatok  
- esetleges alvállalkozókkal, külső kivitelezőkkel kapcsolatos kockázatok  
  
Mutassa  be,  hogyan  kezeli  ezeket  a  kockázatokat  és  mit  tesz  az  esetlegesen jelentkező 
negatív események elkerülésének érdekében!   
 Amennyiben  nem  számol  kockázatokkal  a  fejlesztés  megvalósítása  során,  kérjük, röviden 
indokolja meg, hogy miért nem!  
A  válaszadásra  2000  karakter  áll  a rendelkezésére!  
 
 

3. Emberi er őforrások  

  
Kérjük,  mutassa  be,  hogy  a  fejlesztéssel  érintett  tevékenység  ellátásában  részt  vevő 
személy(ek)  rendelkeznek-e,  és  ha  igen,  akkor  milyen  releváns  szakmai  végzettséggel. 
Szkennelt  formában  csatolja  az  érintett  személy(ek)  szakmai végzettséget igazoló bizonyítványát. 
A  válaszadásra  2000  karakter  áll  a rendelkezésére!  
 
 
 

III. Költséghatékonyság 

 

1. Kérjük, mutassa be, hogyan érvényesül a létrehoz ni/fejleszteni kívánt szolgáltatás(ok) 
megvalósítása során a költséghatékonyság!  

Mutassa be, hogy a projekt megvalósítása során hogyan érvényesül a költséghatékonyság elve! 
Hogyan biztosítja, hogy a projekt végrehajtása során a támogatási összeg felhasználása a 
költséghatékonysági szempontok figyelembe vételével valósul meg? Kérjük, válaszát számadatokkal 
is támassza alá! 
Kérjük, ügyeljen arra, hogy az adatok összhangban álljanak a pénzügyi terv adat aival és a  
támogatási kérelem egyéb dokumentumaival ! 
Kérjük csatolja a tervezett fejlesztésekre vonatkoz ó költségkalkulációkat, árajánlatokat! 
A  válaszadásra  2000  karakter  áll  a rendelkezésére!  
 

IV. Innovativitás 

1. Mutassa be, hogy a fejlesztés során sor kerül-e akadálymentesítésre! 

Amennyiben a fejlesztés szempontjából releváns, mutassa be, hogy a fejlesztés során történik-e 
küls ő és/vagy bels ő akadálymentesítés ! Amennyiben az épület már részlegesen (külső, vagy 
belső) akadálymentes, akkor sor kerül-e a teljes akadálymentesítésre? Amennyiben a fejlesztés helye 
már a támogatási kérelem benyújtásakor akadálymentesített (külső és belső) kérjük azt is ebben a 
pontban adja meg! 
Felhívjuk a figyelmét, hogy a megadott akadálymentesítést a projekt m űszaki-szakmai  
tartalmának alá kell támasztania ! 
A  válaszadásra  1500  karakter  áll  a rendelkezésére!  
 



2. Kérjük, mutassa be, hogy a létrehozni/fejleszten i kívánt tevékenysége kapcsán milyen 
innovatív megoldásokat tervez megvalósítani!  

Gondoljon például az alábbiakra: termék-innováció, szolgáltatás innováció, marketing-innováció, 
műszaki és technológiai innováció, stb. 
Adja meg, hogy a tervezett elemek miben  jelentenek innovációt és mutassa be, hogy mi  
indokolja az alkalmazásukat ! Felhívjuk figyelmét, hogy a bemutatott innovatív elemek 
alkalmazását, a projekt m űszaki-szakmai tartalmának alá kell támasztania ! 
Mutassa be, hogy a fejlesztéssel érintett tevékenység(ek)hez miképpen illeszkednek a  bemutatott 
innovatív elemek ! 
A  válaszadásra  2000  karakter  áll  a rendelkezésére!  
 

 

V. Környezeti és klíma-adaptációs szempontok érvény esítése 

1. Mutassa be, hogy a létrehozni/fejleszteni  kívánt tevékenysége megvalósításakor és 
működtetésekor milyen módon veszi figyelembe a klímav áltozás hatásainak enyhítését?  

Kérjük, mutassa be, hogy a létrehozni/fejleszteni kívánt tevékenysége(i) végzésekor milyen módon 
veszi figyelembe azt, hogy a fejlesztéssel érintett tevékenység a lehető legkisebb környezeti 
terheléssel járjon! Gondoljon például az energia-, víztakarékos berendezések alkalmazására, a 
tevékenység végzése során keletkező hulladékok ártalmatlanítására, újrahasznosított anyagok 
alkalmazására, stb. Kérjük, válaszát számadatokkal is  támassza alá! 

A  válaszadásra  1500  karakter  áll  a rendelkezésére!  
 


