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Segédlet a megalapozó dokumentum elkészítéséhez 

 

A TOP-7.1.1-16 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a 
városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva felhívás keretében 

a Dorogi Helyi Közösség Helyi Akciócsoport által meghirdetett 

ESZA típusú helyi felhívásokhoz 
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Levelezési cím: 1539 Budapest, Postafiók 684. 
Tel.: +36 1 896 66 66 
E-mail: gazdasagfejlesztes@pm.gov.hu 

 

Módszertani bevezető 

Jelen dokumentum a Területfejlesztési Operatív Program keretében megvalósítandó „TOP-7.1.1-16 
Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi 
fejlesztési stratégiához kapcsolódva felhívás keretében A Dorogi Helyi Közösség HACS által 
meghirdetett helyi felhívásokra benyújtott támogatási kérelmek szakmai értékelését segíti, a 
dokumentum célja: 

- releváns információt nyújtson az elvégzett elemzések alapján a projekt megalapozottságáról, a 
finanszírozás és a megvalósíthatóság elemeiről, a projektmegvalósítás során felmerülő 
kockázatokról; 

- a megalapozott döntéshozatal érdekében információt hordoz az értékelők számára a projekt szakmai 
értékeléséhez, annak megítéléséhez, hogy a projekt valós probléma, helyi szükséglet megoldását 
célozza, illeszkedik a TOP releváns intézkedésének céljaihoz, optimális műszaki és szakmai 
tartalommal bír és a támogatási szabályoknak megfelel.  

Az alábbiakban a dokumentum elkészítésének megkönnyítése érdekében annak tartalmára, szerkezetére 
adunk javaslatot.  

A megalapozó dokumentum formai követelményei 

A címoldalon kérjük feltüntetni a „Megalapozó dokumentum” címet, alatta az érintett projekt javaslat címét. 
A címoldalt az egyes fejezetek és mellékleteinek oldalszámait pontosan mutató tartalomjegyzék kövesse. 
Az anyag törzsdokumentuma a projekt megvalósíthatóságának értékeléséhez szükséges lényegi 
információkat (tényeket, tervezési adatokat és azokat közvetlenül alátámasztó indoklásokat) tartalmazza. 
Az egyes fejezeteket kiegészítő, kevésbé lényeges információk (felhasznált dokumentumok jegyzéke, 
fényképek és ábrák, egyéb adminisztratív dokumentumok stb.) a Megalapozó dokumentum sorszámozott 
és oldalszámozott mellékleteibe kerüljenek. 

Kérjük, hogy az anyag elkészítése során törekedjen az átláthatóságra, és arra, hogy annak terjedelme 
lehetőség szerint ne haladja meg – a címlap és tartalomjegyzék valamint melléklet nélkül - a 17 oldalt! 

Figyelem! 

Kérjük, hogy a Megalapozó dokumentum elkészítése során a Segédletben foglalt szerkezetet kövesse, és 
ügyeljen arra, hogy minden olyan információt tartalmazzon, ami a Segédlet egyes fejezetei alatt kifejtendő 
szempontként felsorolásra került. A Segédlet nem határozza meg, hogy az egyes fejezetek alatt megjelölt 
elvárást, szempontot milyen részletezettséggel szükséges kifejteni, milyen részszempontok és további 
szempontok figyelembevétele indokolt. A kitöltés során figyeljen arra, hogy a Felhívás 4.4.2. A helyi 
támogatási kérelmek HACS által ellenőrzendő kiválasztási kritériumai, 3. Tartalmi értékelési 
szempontok fejezetében rögzített valamennyi értékelési szempontnak való megfelelésre térjen ki. 

A Megalapozó dokumentum a Segédletben megjelölt szempontokon kívüli, további információkkal 
kiegészíthető! 
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1. A projekt bemutatása 

1.1. A projektgazda bemutatása (maximum 1 oldal) 

 Kérjük, mutassa be a projektgazda és az esetleges konzorciumi partner szervezet(ek)et. 

1.2. A projekt céljainak bemutatása (maximum 2 oldal) 

 

 Kérjük, mutassa be összefoglalóan a projekt céljait, részcéljait, részletesen kifejtve hogy a projekt 
hogyan járul hozzá a Terület és Településfejlesztési Operatív Program 7-es prioritásában 
meghatározott célkitűzések megvalósításában. 

 Fejtse ki, hogy a projekt hogyan járul hozzá a Dorogi Helyi Közösség Helyi Közösségfejlesztési 
stratégiája megvalósításához. 

 
1.3. A projekt célcsoportjának bemutatása (maximum 2 oldal) 

 A projekt célcsoportjai azok a személyek, illetve ezek csoportjai, amelyek életkörülményeit a projekt 
végrehajtása befolyásolja. Kérjük, határozza meg a célcsoport kiválasztásának, elérésének, 
bevonásának tervezett módszerét. 

 Kérjük, határozza meg a projektbe bevonni tervezett célcsoporttagok számát, megoszlását, kitérve 
a felhívásban rögzített indikátor értékek alátámasztására. 

 

 

1.4. A projekt hozzájárulása a környezeti fenntarthatósághoz és esélyegyenlőséghez 
(maximum 1 oldal) 
 

 Mutassa be, hogy milyen intézkedéseket tervez annak érdekében, hogy a projekt hozzájáruljon a 
környezeti fenntarthatósághoz és esélyegyenlőséghez 

2. A projekt szakmai tartalmának bemutatása 

2.1. A megvalósítandó tevékenységek bemutatása (maximum 6 oldal) 

 

 Kérjük, mutassa be a projekt keretében tervezett tevékenységeket és a hozzájuk rendelt tervezett 
költségek indokoltságát. Kérjük, használja az alábbi táblázatot. 

 

Tevékenység neve:   

Tevékenység leírása:    

Bevonni kívánt célcsoport:  

Tervezett költség:   

Tervezett költség indoklása:   

 

2.2 Tervezett partnerség és más projektekhez, programokhoz való kapcsolódás 
bemutatása (maximum 3 oldal) 
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 Kérjük, mutassa be, hogy a projekt céljának elérése érdekében milyen partnerekkel kíván 
együttműködni 

 Kérjük, mutassa be, hogyan kapcsolódik a projekt a város kulturális, közösségi életéhez. 

 Mutassa be, hogy a tervezett projekt kapcsolódik-e más a településen megvalósuló bármilyen hazai 
forrásból vagy Európai Uniós társfinanszírozással megvalósuló projekthez. Európai Uniós 
társfinanszírozással megvalósuló projekthez való kapcsolódás esetében kérjük, pontosan határolja 
le a jelen felhívás keretében megvalósítandó tevékenységeket más Európai Uniós 
társfinanszírozással megvalósuló felhívások keretében megvalósuló tevékenységektől, illetve 
mutassa be a fejlesztések szinergiáit. 

 Térjen ki arra, hogy a tervezett projekt kapcsolódik-e Dorog és Térsége Helyi Akciócsoport által kiírt 
ERFA projektekhez. 

 

2.3. A projekt fenntarthatóságának bemutatása (maximum 2 oldal) 

 Mutassa be, hogy az projekt eredményei hogyan tarthatók fel hosszú távon.  

 

Melléklet 

A tartalmi értékelési szempontoknak való megfelelés bemutatása 

 

 Kérjük, mutassa be, hogy a tervezett projekt hogyan felel meg a felhívás 4.4.3. A helyi 
támogatási kérelmek HACS által ellenőrzendő kiválasztási kritériumai 3. Tartalmi értékelési 
szempontok fejezetében ismertetett szempontoknak. 

 


