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TalentA Magyarország-2021 Program 

Támogatási Pályázat projektpályázati űrlap 

 
1. Címlap 

Projekt neve 

(legfeljebb 10 szóból áll, tükrözi a 

projekt lényegét) 

 

A versenyben részt venni szándékozó 

vezeték-, és utóneve 

 

Ha vállalkozással egyéb szervezeti 

formával rendelkezik a jelentkező, 

annak neve 

 

Vállalkozás, szervezet formája  

A vállalkozás/ szervezet 

cégjegyzékszáma/ nyilvántartási 

száma 

(feltétlenül csatolja a vállalkozás/ 

szervezet adatait tartalmazó kivonat 

szkennelt másolatát)  

 

Cím  

Теlefon  

E-mail  

 

2. A projekt rezüméje 

Projekt neve  

 

 

A projekt célja 

(legfeljebb 10 szó, mely a projekt 

lényegét tükrözi) 

 

A projekt rövid leírása 

(legfeljebb 300 szó) 

 

A projekt teljes költségvetése 

adókkal együtt, forintban 

 

A projekt társfinanszírozása 

(Igen / nem. Ha igen - adja meg az 

összeget Forintban, adókkal együtt) 

 

Az az időszak, amely alatt a projekt 

várhatóan megvalósul, és a projekt 

kezdési dátuma 
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Az(ok) a közösség(ek), amelynek 

területén a projektet tervezik 

megvalósítani (név és terület) 

 

Azon emberek száma, akik érezni 

fogják a projekt közvetlen pozitív 

hatását 

 

Partner 1 Név 

(ha szükséges, adjon hozzá hasonló 

blokkokat a többi partner számára) 

 

Név - a Partner kapcsolattartója  

A Partner kapcsolattartójának 

telefonszáma és e-mail címe 

 

Hogyan kezeli a projekt a közösségi 

élelmezésbiztonsági kérdéseket? 

 

A projekt várható eredményei  

 

_______________________________                    Dátum: ………………., 2022. …………(hó)…….(nap) 

A projektvezető aláírása    

3. Projektpályázat 

3.1. Ismertesse azt a fenntarthatósági és/vagy élelmiszerbiztonsági problémát, amelyet ez a projekt 

kíván megoldani 

 

 

(maximum fél A/4 oldal) 

 

 

3.2. Magyarázza el, miért releváns ez a probléma a kiválasztott közösség számára? 

 

 

(maximum fél A/4 oldal) 

 

 

3.3. Mi a projekt célja és a projekt feladatai/céljai? 

 

 (egy mondatban írja le a célt, és legfeljebb 3 feladatot adjon hozzá) 

 

3.4. Indokolja meg a probléma megoldásának lehetőségét a projekt eredményei alapján 

 

(max. egyharmad A/4 oldal) 

 

 

3.5. Pontosan hogyan járul hozzá a projekt az élelmezésbiztonsági közösség problémáinak 

megoldásához? 

 

(max. fél A/4 oldal ) 

 

 

(Írja be a cél nevét, és magyarázza el, hogyan járul hozzá a projekt annak eléréséhez) 
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3.6. Ki a projekt célközönsége, és milyen lefedettséggel rendelkezik a projekt (megközelítőleg 

hányan részesülnek a projekt megvalósításából)? 

 

(max. egyharmad A/4 oldal) 

 

(Ha lehetséges, adjon meg mennyiségi adatokat) 

 

3.7. Sorolja fel a projektben részt vevő partnereket, és írja le mindegyik partner szerepét 

 

 

(max. fél A/4 oldal) 

 

3.8. Ismertesse a projekt rövid távú eredményeit! 

 

 

(max. egyharmad A/4 oldal) 

 

(adja meg a mennyiségi és minőségi eredményeket) 

 

3.9. Ismertesse a projekt hosszú távú eredményeit! 

 

 

(max. egyharmad A/4 oldal) 

 

(adja meg a mennyiségi és minőségi eredményeket) 

 

 

3.10. Ismertesse táblázatos formában a projekt megvalósítási módszertanát és a tervezett tevékenységeket! 

№ Az esemény neve és 

részletes leírása 

 

Határidő 

Az eseményért felelős Az esemény 

eredménye 

1. (adja hozzá a szükséges 

számú sort) 

   

2.     

     

     

 

 

3.11. Hogyan terjeszti a projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló információkat a nagyközönség 

és a célközönség körében? 

 

 

(max. egyharmad A/4 oldal) 

 

 

3.12. Hogyan fogja értékelni és nyomon követni a projekt sikerét? 

 

(max. egyharmad A/4 oldal) 

 

 

3.13. Hogyan fogja biztosítani a projekt eredményeinek fenntarthatóságát? Hogyan finanszírozzák a 

projektet vagy annak eredményeit a jövőben? 

 

 

(max. egyharmad A/4 oldal)  
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A projekt költségvetése 

№ Költségtétel Egység mennyiség Ár 

(Ft) 

Összeg 

(Ft) 

                  Beleértve 

A támogatás 

miatt 

A pályázó 

társfinanszírozása 

        

 (adja hozzá a 

szükséges 

számú sort) 

      

        

 

1. 
Példa: 

Palánták 

vásárlása 

parki ültetésre 

Db 10 300,0

0 

3000,0

0 

3000,00  

        

 Összesen Х Х Х    

 

 

mailto:info@talentahu.org

