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1. Vezetői összefoglaló (min. 1 – max. 2 oldal)  

 A projekt címe:   

A projekt megvalósulásának helyszíne/i: 

 

 1.1 A kiinduló helyzet ismertetése, rövid értékelése  

1.2 A projekt célkitűzéseinek, indokoltságának és tervezett hatásainak leírása (adatlappal 

összhangban)  

 Projekt hosszú távú céljai:  

Projekt stratégiai céljai:  

Projekt indokoltsága:  

Projekt tervezett hatásai:  

  

2.  A pályázó szervezet és a szervezeti háttér bemutatása (max. 2 oldal)  

 

A pályázó szervezet bemutatása, tapasztalatok, vállalt feladatok. Együttműködési lehetőségek 

feltárása, bemutatása.  

 Projekt menedzsment szervezet bemutatása, a projektben közvetlenül résztvevő személy(ek) 

Projekt keretében elvégzendő feladatok  

                  

3.  A projekt szakmai tartalmának bemutatása  

A tervezett projekt részletes bemutatása és indoklása  

3.1  A fejlesztés környezetének jellemzése, értékelése, területi lehatárolása 

A megvalósítási helyszín és környezet pontos bemutatása (helyrajzi számok, tulajdonviszony, 

közművek, jelenlegi állapot és üzemeltetés).  

A fejlesztés területi lehatárolása térképen is kerüljön bemutatásra. 

3.2. A fejlesztés ismertetése 
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A fejlesztés részletes műszaki leírása mellett a létrehozandó funkciók ismertetése is szükséges.  

Tervezett eszközök, tevékenységek bemutatása.  

 

4. Pénzügyi terv 

A fejlesztés megvalósításához szükséges tevékenységek bemutatása és a megvalósítás pénzügyi 

terve.   

 

5.  A fejlesztés ütemezése 

A fejlesztés megvalósításának ütemezése. (Gantt diagram)  

 

6. Kockázatelemzés   

Mutassa be milyen kockázatokat lát a projekt megvalósítása és a projekt fenntartásával 

kapcsolatosan.  

  

 


