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VIDÉKFEJLESZTÉSI
Pályázati lehetőségek
II. nap

2009.02.16.

MOTTÓ
MOTTÓ
„A matematiká
matematikában és a pá
pályá
lyázatí
zatírásná
snál is
az ember a dolgokat nem megé
megérti,
hanem megszokja.”
megszokja.”

Neumann Já
János
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Projekt ÖSSZEFOGLALÓ
SSZEFOGLALÓ
Projektfázisok

Tervezői tevékenység

Kezdeményezés,
a probléma definiálása,
megvitatása

Finanszírozói döntések

Megvalósíthatósági
előtanulmány
Tervezés: igen-nem

Tervezés

Megvalósíthatósági
tanulmány

Előtervezés
Főtervezés
Végrehajtás

Kísérő értékelés

Lezárás

Ex post analízis

Főtervezés: igen-nem
Kivitelezés,
finanszírozás: igen-nem
Megítélés
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Írjak - írassak
Avagy a tanácsadók szerepe
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Pályá
lyázati munkaszakaszok
• elő
előkészí
szítés (az ötlettő
tlettől a pá
pályá
lyázatok beadá
beadásáig),
• elbí
elbírálás (a pá
pályá
lyázatok beadá
beadásától a szerző
szerződéskö
skötésig),
• teljesí
teljesítés (a tá
támogatá
mogatási szerző
szerződés megkö
megkötésétől a
beruhá
beruházás vé
végéig),
• elszá
elszámolá
molás (a beruhá
beruházás befejezé
befejezésétől a vá
vállalá
llalási
felté
feltételek teljesí
teljesítéséig).
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A jó
jó pályá
lyázati taná
tanácsadó
csadók
• olyan mó
módszereket és eljá
eljárásokat ismernek, amelyeket
máshol má
már eredmé
eredményesen alkalmaztak,
alkalmaztak,
• elegendő
elegendő idő
időt szá
szánnak a megoldandó
megoldandó problé
probléma
tanulmá
tanulmányozá
nyozására
• megfelelő
megfelelő szakmai há
hátté
ttérrel rendelkeznek
• függetlenek ügyfeleiktő
gyfeleiktől
• képesek a javaslataik megvaló
megvalósítását elő
elősegí
segítő akció
akciók
megfogalmazá
megfogalmazására.
2009.02.16.

7

A pá
pályá
lyázati taná
tanácsadó
csadó kivá
kiválasztá
lasztása
• Szerezzü
Szerezzünk informá
információ
ciót a taná
tanácsadó
csadóról!
• A megoldandó
megoldandó problé
problémát miné
minél jobban hatá
határoljuk le!
• Egyé
Egyértelmű
rtelműen hatá
határozzuk meg a cé
céljainkat!
• A legmegfelelő
legmegfelelőbb taná
tanácsadó
csadót vá
válasszuk ki!
• Alaposan tervezzü
tervezzük meg és ké
készí
szítsü
tsük elő
elő a projektet!
• Aktí
Aktívan vegyü
vegyünk ré
részt a projekt munká
munkájában!
• Vonjuk be a taná
tanácsadó
csadót az implementá
implementáció
cióba!
• Folyamatosan kö
ö
vessü
ü
k
nyomon
a
taná
á
k vess
tan csadó
csadó munká
munkáját!
• Érté
rtékeljü
keljük az eredmé
eredményeket és a taná
tanácsadó
csadói munká
munkát!
• Őrizzü
rizzük meg fü
függetlensé
ggetlenségünket a taná
tanácsadó
csadótól!
2009.02.16.
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Pályázat kiírás rejtelmei
2009.02.16.
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Pályá
lyázati kií
kiírás felé
felépítése (1(1-4)
1.

A program há
háttere

2.

A program cé
célkitű
lkitűzései és elvá
elvárt eredmé
eredményei

3.

A program pé
pénzü
nzügyi forrá
forrásai (cé
(célterü
lterületenké
letenként)

4.

Pályá
lyázati felté
feltételek
1.

2.

3.

A pá
pályá
lyázó szervezetekre és partnereikre
vonatkozó
vonatkozó krité
kritériumok
A tá
támogatható
mogatható projektekre vonatkozó
vonatkozó
krité
kritériumok
A tá
támogatá
mogatás felhaszná
felhasználásának felté
feltételei

2009.02.16.
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Pályá
lyázati kií
kiírás felé
felépítése (5(5-8)
5.

A pá
pályá
lyázat elké
elkészí
szítésének és benyú
benyújtá
jtásának mó
módja
Formai kö
követelmé
vetelmények
Csatolandó
2.
Csatolandó dokumentumok
Kitö
3.
Kitölté
ltési útmutató
tmutató
A benyú
4.
benyújtá
jtás helye és mó
módja
A benyú
5.
benyújtá
jtás hatá
határideje
Tová
6.
További informá
információ
ciók
Az átvé
7.
tvétel igazolá
igazolása
Pályá
lyázatok érté
rtékelé
kelése (formai és tartalmai) a
nyertesek kivá
kiválasztá
lasztása (a bí
bírálók és dö
dönté
ntéshozó
shozók
szemé
személye legyen titkos!!!)
Pályá
lyázók értesí
rtesítése (ideje, mó
módja)
Szerző
Szerződéskö
skötés, kapcsoló
kapcsolódó felté
feltételek
1.

6.

7.
8.

2009.02.16.
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ELLENŐ
ELLENŐRZŐ
RZŐ LISTA
Készí
szítsü
tsünk ellenő
ellenőrző
rző listá
listát, amelybe leí
leírjuk a
pályá
összes
lé
FORMAI
és
lyázat
lényeges
TARTALMI KÖ
Ö
VETELMÉ
É
NYÉ
É
T!!!
K VETELM NY
Felhaszná
Felhasznált dokumentumok:
Pályá
lyázati kií
kiírás
Kitö
Kitölté
ltési útmutató
tmutató
Pályá
lyázati űrlap
Egyé
Egyéb anyagok
2009.02.16.
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Pályázatírás gyakorlatban
2009.02.16.
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Ráfordí
fordítás - Idő
Idő

Az alapos elő
előkészü
születek jó
jó minő
minőségű
kivitelezé
kivitelezést tesznek lehető
lehetővé.
Így van ez a pá
pályá
lyázatí
zatírás eseté
esetében is.

2009.02.16.
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Hogyan kezdjü
kezdjünk a pá
pályá
lyázatí
zatírásnak
Pályá
lyázatunkat írhatjuk „lineá
lineárisan”
risan”, vagyis elkezdjü
elkezdjük az
elejé
elején és folyamatosan írjuk, amí
amíg be nem fejeztü
fejeztük.
Ez a mó
módszer nem a legmegfelelő
legmegfelelőbb, mert a pá
pályá
lyázati
anyagban ará
á
nytalansá
á
gokhoz
vezethet
ar nytalans
Jobb, ha megí
megírjuk a pá
pályá
lyázat vá
vázlatá
zlatát, majd az egyes
fejezeteket feltö
feltöltjü
ltjük a má
már elő
előkészí
szített tartalmi
anyaggal.

2009.02.16.

15

Page 5

A pá
pályá
lyázati anyag szerkeszté
szerkesztése
· A pályá
lyázati anyag tördelé
rdelése (design)
Gondolnunk kell arra,
arra, hogy a bírálóknak a
pályá
lyázatok tömegé
megével kell megbí
megbírkó
rkózniuk.
zniuk. Minden
eszkö
eszközt fel kell tehá
tehát haszná
használnunk,
lnunk, amivel
munká
munkánkra fel tudjuk hívni a figyelmet.
figyelmet.

NE alkalmazzunk különfé
nféle betű
betűtípusokat,
pusokat, de
a lé
lényeget emeljü
emeljük ki!
ki!
2009.02.16.
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A pályá
lyázat mé
mérete

A jó
jól érté
rtékelhető
kelhető pályá
lyázat

Pályá
lyázatunk legyen a MONDANIVALÓ
MONDANIVALÓNK
mérté
rtékének megfelelő
megfelelő.
A túl finom részleteket
hagyjuk a mellé
mellékletekre.
kletekre.

A lényeg megragadá
megragadása
A bí
bírálók VÉ
VÉGIG ELOLVASSÁ
ELOLVASSÁK MŰ
MŰVÜNKET,
ezé
ezért a lényeget mondjuk el többszö
bbször is!
2009.02.16.
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FIGYELEM!!!
AZ ÉRTÉ
RTÉKELŐ
KELŐ AZ ÚTMUTATÓ
TMUTATÓBAN
MEGADOTT ÉRTÉ
RTÉKELÉ
KELÉSI SZEMPONTOK
SZERINT BÍ
BÍRÁLJA MŰ
MŰVÜNKET!!
TEHÁ
TEHÁT
AZ ŰRLAP ADOTT PONTJAIT ÚGY KELL
KITÖ
KITÖLTENÜ
LTENÜNK, HOGY OTT MEGTALÁ
MEGTALÁLJA A
VÁLASZOKAT A BÍ
BÍRÁLATI
SZEMPONTOKRA!!!!!
2009.02.16.
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FIGYELEM!!!
A bí
bíráló csak az első
első hibá
hibáig foglalkozik a pá
pályá
lyázattal,
amit igyekszik mielő
mielőbb megtalá
megtalálni, mert akkor
kevesebb munká
munkája „vész ká
kárba”
rba”!
VAN MÁ
MÁSIK!!
Tehá
Tehát az anyag érté
rtékelé
kelésekor az idő
idő (és az oldalak)
múlásával egyre tö
több figyelmet fordí
fordít munká
munkánkra.
EZÉ
EZÉRT FONTOS AZ ARÓ
ARÓ HIBÁ
HIBÁK ELŐ
ELŐZETES
KIKÜ
KIKÜSZÖ
SZÖBÖLÉSE!

2009.02.16.
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Kis lazí
lazítás
Egy anlgaii etegyem ktuasá
ktuasátai szenirt nem szimá
szimát
melyin serenrodbn vnanak a bteű
bteűk egy szbó
szbóan,
an, az
etegyeln ftonos dloog,
dloog, hogy az eslő
eslő és az ultosó
ultosó
bteű
bteűk a hölyeü
lyeükn lneegyek.
lneegyek.
A tbö
tböbi bteű
bteű lheet tljees összessze-vabisszá
vabisszásagn,
sagn, mgié
mgiés
porblé
porbléma nlkéü
nlkéüll oalvsahtó
oalvsahtó a szveö
szveög.
Eennk oka, hogy nem ovalusnk el mniedn bteű
bteűt
mgaá
mgaát, hneam a szó
szót eszgé
eszgébéen.
en.
2009.02.16.
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A jó
jól érté
rtékelhető
kelhető pályá
lyázat

A pá
pályá
lyázat kü
külső
lső megjelení
megjelenítése
Pályá
lyázatunkat szé
szépen kö
kössü
ssük be, legyen jó
jó érzé
rzés
kézbe venni!
Néhány lényeges elem kidolgozá
kidolgozása
Van néhány olyan eleme a pályá
lyázatnak,
zatnak, amit a
bírálók mindenké
mindenképpen megné
megnéznek.
znek.
Ilyen lényegi elem:
elem:
a) KÖLTSÉ
LTSÉGVETÉ
GVETÉS
b) ütemterv
c) pályá
lyázatot megvaló
megvalósító team
d) referencia munká
munkák
e) mell
ékletek
mellé

2009.02.16.
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Mié
Miért fontos az ütemterv?
Az ütemterv azt árulja el, hogy a pá
pályá
lyázó milyen
alaposan gondolta át projektjé
projektjét.
Meghatá
Meghatározza az egyes feladatok, projektprojektesemé
események sorrendjé
sorrendjét és idő
időbelisé
beliségét.
A jó
jó ütemterv leí
leírja a projekt teljes folyamatá
folyamatát, s
logikus rendbe helyezi el a tennivaló
tennivalókat, ily módon
tehá
tehát a projekt megvaló
megvalósítható
thatóságát igazolja, vagy
éppen irrealitá
irrealitását bizonyí
bizonyítja.
Ütemtervü
temtervünket adjuk meg tá
táblá
blázatos formá
formában!
ban!

2009.02.16.
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Team bemutatá
bemutatása
• Szerepek és felelő
felelőssé
sségek
• Referencia munká
munkák
• Önéletrajzok,
• TeamTeam-áttekintő
ttekintő táblá
blázat
• IGAZOLJUK hogy,
képesek vagyunk kivitelezni a pá
pályá
lyázatban leí
leírtakat,
kellő
kellő szaké
szakértelemmel és tapasztalattal rendelkezü
rendelkezünk.
2009.02.16.
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Mellé
Mellékletek szerkeszté
szerkesztése
Nem első
elsődleges cél nagyon vaskos pá
pályá
lyázatot írni.
Mit tehet
ünk,
tehetü
nk, ha a pá
pályá
lyázat dokumentá
dokumentáció
ciója jó
jóval
hosszabb a megadottná
megadottnál?
Jó szolgá
szolgálatot tehetnek a mellé
mellékletek.
Ezekbe

lehet

ugyanis

tenni

a

pá
pályá
lyázat

kidolgozottsá
kidolgozottságát igazoló
igazoló részleteket ané
anélkü
lkül, hogy a
lényegi ré
rész csorbulna.
2009.02.16.
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Kötelező
telező mellé
mellékletek lehetnek
Ide tartozó
tartozó dokumentumok:
a) a szervezet jogi formá
formáját igazoló
igazoló dokumentum,
cégkivonat stb.
b) alapszabá
alapszabály vagy alapí
alapító okirat,
c) a projekt megvaló
megvalósítását igazoló
igazoló szá
szándé
ndéknyil.
knyil.,
d) önré
nrész meglé
meglétét igazoló
igazoló banki nyilatkozat,
e) igazolá
igazolás a kö
köztartozá
ztartozások befizeté
befizetéséről,
f) szaké
szakértő
rtők önéletrajza,
g) nyilatkozat a szervezet mű
működőképessé
pességéről,
h) partnerek együ
együttmű
ttműködési szá
szándé
ndéknyilatkozata
2009.02.16.
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Ajá
Ajánlott mellé
mellékletek lehetnek
a) statisztikai adatok a cé
célré
lrégió
gióról, a célcsoportró
lcsoportról, a
szolgá
szolgáltatá
ltatásba vontak kö
köréről, stb.
b) a szervezet gazdá
gazdálkodá
lkodására vonatkozó
vonatkozó adatok, pl.
mérleg, korá
korábbi elnyert tá
támogatá
mogatások,
c) a pá
pályá
lyázót tá
támogató
mogató ajá
ajánlá
nlások,
d) a
projekt
megvaló
demonstrá
megvalósítását
demonstráló
folyamatá
folyamatábrá
brák,
e) térké
rképek,
f) a projekt megvaló
megvalósítása sorá
során alkalmazott
módszertani leí
leírások
2009.02.16.
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Tová
További jótaná
tanácsok
Pályá
lyázatunkat elké
elkészí
szítettü
tettük, de mé
még nem adtuk le.
Legyü
Legyünk figyelemmel a pá
pályá
lyázati hatá
határidő
ridőre!
A pá
pályá
lyázat ké
késedelmes leadá
leadása miatt kizá
kizárhatnak
bennü
bennünket!!!
nket!!!
Ugyancsak figyelnü
figyelnünk kell a pá
pályá
lyázati kií
kiírásban
részletezett formai krité
kritériumokra:
hány pé
példá
ldányban kell leadnunk a pá
pályá
lyázatot,
hány eredeti pé
példá
ldány szü
szüksé
kséges,
olykor a pá
pályá
lyázat tartalmi ré
részé
szét el kell kü
különíteni
a pé
pénzü
nzügyi ajá
ajánlattó
nlattól, stb.
2009.02.16.
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Tová
További jótaná
tanácsok
Nyomtatá
Nyomtatás, sokszorosí
sokszorosítás
A pá
pályá
lyázatok leadá
leadási hatá
határideje miatt az utolsó
utolsó
simí
simítások gyakran maradnak hé
hétvé
tvégére – Tudatá
Tudatában
vagyunkvagyunk-e, hogy ilyenkor „szokott elromlani”
elromlani” a
fénymá
nymásoló
soló, kifogy a festé
festék a nyomtató
nyomtatóból, áramszü
ramszünet
lehet, posta sincs, s minden elem összeeskü
sszeesküszik
ellenü
ellenünk?
Ellenő
Ellenőrző
rző lista
Mielő
Mielőtt lezá
lezárná
rnánk a pá
pályá
lyázati anyagot, TÖBBSZÖ
BBSZÖR
fussunk vé
végig ezen az ellenő
ellenőrző
rző listá
listán és pipá
pipáljuk ki az
egyes té
tételeket.
teleket.
2009.02.16.
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Aláí
Aláírrás, pecsé
pecsét

Tová
További jótaná
tanácsok

Olykor elő
előforduló
forduló hiba, hogy a pá
pályá
lyázót hivatalbó
hivatalból
képviselő
pviselő vezető
vezető nem írta alá
alá a pá
pályá
lyázatot, vagy
elfelejtettü
elfelejtettük az anyagot lepecsé
lepecsételni.
Ne feledjü
rt pá
feledjük, hogy csak a cé
cégszerű
gszerűen aláí
aláírt
pályá
lyázati
anyag lehet hiteles!
hiteles!
MÉG AZ ALÁÍ
RÁST IS ÍRJUK ALÁ
ALÁÍR
ALÁ (kékkel)!!
kkel)!!
Ne felejtsü
felejtsünk el kí
kísérőlevelet írni.
2009.02.16.
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….. ÉS MOST
TARTUNK EGY KIS SZÜNETET!
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