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A pályázó neve:

A pályázó MVH regisztrációs száma:

Európai Mezőgazdasági, Vidékfejlesztési Alap:
A vidéki területekbe beruházó Európa

A pályázó címe:
A pályázó adószáma:

HÁLÓZATÉPÍTÉSI PROGRAMTERV

Formai követelmények: maximum 3 oldalas word dokumentum, Times New Roman, 12-es
betűtípussal, 1-es sortávolsággal

Tartalmi követelmények/programterv szerkezeti felépítése:

1. Helyzetelemzés
A fejlesztést indukáló problémák bemutatása. Milyen külső hatások játszottak szerepet a
projekt indításában?

2. A fejlesztéssel elérendő célok
Kérjük adja meg a projekt hosszú távú és közvetlen céljait, valamint a várt
számszerűsíthető vagy egyéb módon meghatározható eredményeket!

3. A célcsoport
Definiálja azt a kört, amely a projekt eredményeiből részesülhet, illetve azon eszközöket,
amelyekkel a projekt eredményei a célcsoporthoz eljuttathatóak.

Hogyan lehet csoportosítani a célcsoportot (szervezeti formák szerint)?
A célcsoport felkutatására, milyen eszközöket, módszereket alkalmaz?
A projekt tervezésében milyen módon jelentek meg a célcsoport képviselői?

4. A partnerszervezetek bemutatása
Kik a hálózatépítésbe bevonni kívánt partnerek?
A partnerszervezetek bevonása hogyan történt?
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5. A hálózatépítés során végrehajtandó tevékenységek
Ismertesse a projekt megvalósításának legfontosabb lépéseit, írja le a projekt keretében
elvégzendő legfontosabb tevékenységeket, amelyekhez támogatást szeretne igénybe venni
(nevezze meg, hogy egyes tevékenységeket mely településeken kívánja végrehajtani)!
Milyen tevékenységeket kíván megvalósítani, ezek hogyan illeszkednek a célcsoportok
igényeihez? A tevékenységek, hogyan segítik elő a tervezett hálózat kiépítését és további
működését? Tartalmaz-e a tevékenység környezet-tudatosággal kapcsolatos elemet? A
tevékenységeket ütemezze is!

6. A hálózatépítés során várható eredmények
Részletezze a tevékenységek során elérni kívánt számszerű eredményeket!

7. Fenntarthatóság ismertetése 3 évre
Ismertesse a projekt eredményeinek továbbvitelére, fenntartására vonatkozó elképzeléseit.
Mutassa be azokat a tevékenységeket, melyeket a támogatás folyósítása után is folytatni
kell a következő 3 évben!
A projekt keretében létrehozott fejlesztés finanszírozása milyen formában történik a
továbbiakban?
A fejlesztés eredménye miként integrálható a szervezet mindennapi működésébe?
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