Seg6dlet a Megalapoz6 dokumentum elk6szit6s6hez
A Teruletfejlesztesi Operativ P.ogram keret6ben megval6sitand6

TOP-7.1. 1-16-H-022-5 k6dszem{ feileszt6shez

M6dszertani bevezet6
Jelen dokumentum a Teruletfejlesztesi Operativ Prcgram kereteben megval6sitand6 ZEGIKoN HKFs 5iis szamu beavatkozasi teriifetek6nt megiel6lt az ,,Egyedi min6s6get k6pviselS, hagyomenytercmt6,
innovativ, szeles tijmegeket vonz6 fesztive!- 6s rcndezvenykinelat kialakitesa"cimfr (HKFS 6.t.5)

proiekt kidolgoz6sa sordn elkeszitend6 megalapoz6 dokumentum (tovabbiakban: MD) tartalmdE
vonatkoz6 alapve6, afalenos elvardsokat, javasolt szempontokat foglalja dssze.
A megval6sithabsegi tanulmeny c6lja:

-

relevens inform6ci6t nyUjt a projekt megalapozotts6ger6l, a finanszifozSs 6s a megval6sithat6s6g
elemeir6l, a projektrnegval6sit6s sor6n felmeriil6 kockezatokf6li
a megalapozott dont6shozatal 6rdek6ben informeci6t hordoz a HACS szdm6ra a poekt szakmaj
6rtekel6s6hez, annak megitelesehez, hogy a projekt val6s probl6ma megolddsat c6lozza,
illeszkedik a rcbvans HKFS c6ljaihoz, optimelis mfiszaki 6s szakmai tartalommal blr, t€rrsadalmi

hasznai jogossa teszik a t6mogatasi, p6nzngyileg vegiggondolt 6s a temogat6si szabelyoknak
megfelel.

Felhivjuk a figyelmet, hogy az MD a projekt szakmai 6rt6kel6s6nek egyik legfontosabb eleme!

Az MD-ben teft

meg6llapitesokat

k6i0k minden esetben logikusan indokolni, amennyiben

lehet

dokumentumokkal elemz6sekkel aldtamasztani.

Formai kdvetelm6nyek
dokumentum" cimet, alatta az MD-vel 6rinteft prcjekt cim6ti
"lvlegalapoz6
beavatkozasi terliletek6nt megjeldlt az Egyedi min6s€get kepviselo,
hagyom'nyteremt6, innovaliv, szales t6megeket vonz6 fesztivAl- 6s rendezvenykinAlat kialakitasa.
A cimoldalt az egyes fejezetek 6s mellekleteinek oldalszamait pontosan mutat6 tartalomjegyzek kovesse.
Az l\4D tdtz sdokumentuma a projekt megval6sithat6seg6nak 6rtekelesehez szuks6ges l6nyegi
informaci6kat (tenyeket, tervezesi adatokat 6s azokat kdzvetlenUl alatamaszt6 indokldsokat) tartalmazzaAz egyes fejezeteket kiegeszit6, kevesbe lenyeges informaci6k (felhasznelt dokumentumok jegyz6ke,
helyszinrajzok, fenyk6pek 6s abrak, egy6b mUszaki dokumentumok, egy6b adminisztratfv dokumentumok
stb.) a MD sorsz6mozott 6s oldalszdmozott mell6kleteibe ke|illjenek.
A cimoldalon k6rj0k feltuntetni a

ZEGfKON HKFS

siis szemi

Javaslat a megalapoz6 dokumentum tartalm6ra, szerkezet6re vonatkoz6an
K6rj0k, hogy az MD elk6szit6se sor6n tdrekedjen az 5tl6that6s69E, 6s arra, hogy az MD teriedelme ne
haladia meg a 20 oldalt (az MD mellekleteinek oldalszama ezen felUl 6rtelmezend6)!
Az MD tartalmanak val6s adatokon kell alapulnial A javasolt szempontok kdzul minden esetben a projekt
szempontjdb6l relevans r6szeket kerjUk kifejtenil

Figyeleml
K6diik, hogy az MD elk6szlt6se sorarn a Tematikeban foglalt szerkezetet kdvesse, 6s ugyeljen afra, hogy
az lvlD minden olyan inform6ci6t tarlalmazzon, amia Tematika egyes fejezeteialatt kifejtend6 szempontkent
felsoroldsra ker0lt. Amennyiben az MD-ben nem kerul kifejt6sae a Tematikeban meghatdrczott valamely
fejezet, fejezetr6sz, illetve annak elv6rt inform6ci6tadalma, tgy az lvlD megfelel6 r6sz6ben k6rjuk ismertetni
az elt6r6s szakmailag alatamasztott indoklas6t (plr a Tematik6ban megjel5lt szempont az adoft projekt
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eset6ben nem relevens, ennek oka...). A Tematika nem halStozza meg, hogy az egyes fejezetek alatt
megjeldlt eMerdst, szempontot milyen r6szletezetts6ggel szuks6ges kifejteni, m:lyen f6szszempontok 6s
tovdbbi szempontok figyelembevetele indokolt. Az MD a Temafikeban megjel6lt szempontokon klv0li,
tovdbbi inform6ci6kkal kieq6szithet6.

1.

A projekt bemutatiisa (hatteie, indokoltsaga)

'1.1. A mfikdd6si kdrnyezet bemutatesa

1.
2.

Mutassa be a szolgaltates (fesztival 6s rendezv6nykindlat) kialakit6s6nak szerep6t a veros
koztjssdgi6let6ben.
Mutassa be, hogy az elm0lt 5 6vben milyen fesztivalokai, rendezv6nyeket val6sitottak meg:

Meg-

val6sitas

1.2.
'1.

A projeK
tev6kenys69einek
tartalma v6zlalosan

A projekt

6rt6ke
(Ft, brutt6)

A p.ojekt
finanszirozasi
forresa (temogatas
eset6n k6dszem
megjel6l6ssel)

Jelen projekttel
val6 etfedes
ismertet6se
(tev6kenys69
sizinten)

Probl6mak,sziiks6gletek bemutatAsa
Nlutassa be a fesdivel- 6s rendezv6nykiniilat kialakitasa eltal nyijtott szolgeftatas szintj6n
megjelen6 probl6makat, szuksegletekeu

2.
1-

2.
3.
4.

3.

A projekt c6ljai, illeszked6se
Melyek a pfojektetfog6 6s speciflkus celjai, elviirt eredm6nyei (szamszerli, min5s69et m6r6 mutat6kat

is alkalmazzon). Kifejezetten mutassa be a fejleszt6s hogyan jerul hozze a HKFS

celjainak
megval6suEsdhoz, a felhivasban meghatarozoft c6lokhoz.
lvlutassa be a projekt c6lcsoport-specifikus kdzdssegfejlesztesi, tersegfejleszEsi hatdsait.
lvlutassa be a projekt kapcsol6dSs6t m5s prcjektekhez, fejleszt6sekhez.
Mutassa be, hogy a fejlesztesi ig6ny kapcsol6dik-e korebbi palyezati konstrukci6khoz. K6rjnk, terjen ki
a korabbi palydzati konstrukci6k 6s a jelen fejlesztes lehaterolesera is. (Amennyiben rclevdns)
A projekt tartalma, megvaldsithat6siiga

'1. IeNezett tev6kenys6gek r6szletes

2.
3.

bemutatasa.

lsmertesse a megvalosltand6 tev6kenysdgek dnall6an t6mogathat6 6s dnell6an nem t6mogathat6,
velaszthat6 tev6kenys6gek szerinti bontas6tl
K6rjuk, ismedesse az alkalmazni klvdnt muszaki-szakmai megolddsokat 6s azok kdltsegvonzat6t,
k6ltseghatekonysaget.
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4. A
5.
6.

4,
1.

beszerezni kiv6nt eszkoztipusok ismertet6se, indoklasa, hozzdrendelese kdzdssegi

tevekenysegekhez, megoldand6 probbmakhoz.
Partnerseg bemutatasa: ismertesse a helyi kdzdss6gfejleszt6sben val6 aktiv reszvetelet.
l\4utassa be a projekt megval6sitds sordn alkalmazott innovativ elemeket, m6dszereket.

Kockazatokbemutatasa

l,rilyen kock6zati t6nyez6k vesz6lyeztethetik a p.ojekt megval6suEsat, miryen bekovetkez6si
val6szln0s6ggel rendelkeznek, es milyen hatAst gyakorolhatnak a projektre? K6rjuk, mutassa be a
kockazati tenyezdk m6rs6kl6s6rc tervezett intezkedeseket is.

5.
1.
2.

Fenntarthat6sAgszempontiai
Mutassa be, hogy a fesztivel- es rendezv6nykinalat fenntartaset milyen forrdsb6l kivanja biztositani,
illetve azok€ vonatkoz6an milyen anyagi fedezettel .endelkezik.
Edekelje rdviden a projekteredm6nyekfenntarthatdsagenak szempontjait, kit6rve a p6nzugyi, szakmai,
kornyezeti fenntarthat6sagra.
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