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Mikor sikeres egy pályázat?

Sikeres, 
amennyiben elnyeri 

a támogatást.
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Sikeres, amennyiben
• egy valós szükségletre 

megoldást kínál, 
• gondosan megtervezett 

munkaterv alapján jó 
minőségben megvalósul,

• a projektben elkészült 
termékek széleskörűen 
hasznosíthatók lesznek.
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Alkotóelemek
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ÖTLET

MIÉRT?

Igények
Célok

Prioritások

KINEK?
Célcsoport
Kedvezményezettek

KIVEL?
Partnerek
Résztvevők

MIT?

Menedzsment
Minőségellenőrzés

Módszerek 

HOGYAN?

KINEK

LESZ

JÓ?

Disszemináció
Szellemi termékek
Tevékenységek
Események

KI

TUD 

RÓLA?

Hatás

MENNYIT?

MILYET? Indikátorok
(mennyiségi, minőségi)

MIKOR?
Ütemterv

MI

MARAD

UTÁNA?

Fenntarthatóság

Amiről a pályázatban írni kell

Forrás keresés – ELLENŐRZÉS!

Jó-e a pályázattípus?

Illeszkedik-e a prioritásokhoz?



Gyakori hiányosságok 1.
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Hiányzik a szükségletelemzés

Milyen létező igényre, problémára kínál megoldást a projekt?

Milyen változást szeretnénk elérni a projekttel? 

Milyen elérhető anyagok/eredmények vannak ezen a területen? 

Milyen jelentősége lehet a projektnek?

• A megfelelő szükségletelemzés már maga az indoklás is egyben;

• Meghatározza a partnerek kiválasztását;

• Meghatározza a célcsoportot, kedvezményezetteket;

• Egyedivé teszi a pályázatot;

• Meghatározza a projekt hatását;

• Stb.



Gyakori hiányosságok 2.
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• Nem elég következetes és részletes a projekt terv; 

• Többen dolgoztak a pályázat megírásában és nem lett egységes, nem következetesen 

használják a kifejezéseket;

• A szellemi termékeknél hiányoznak az indikátorok;

• A tervezett szellemi termék nem tekinthető annak;

• Nincs egyensúlyban a feladatelosztás esetleg „véletlenszerűen” vannak szétosztva a feladatok;

• Nincs kellően alátámasztva valamelyik partner szerepe;

• A munkanapok száma és a költségvetés nincs arányban a létrejövő szellemi termékekkel;

• A disszemináció leírása nagyon általános;

• A projekt hatása nincs kellően kifejtve, más esetben pedig túlzó;

• A fenntarthatóság nincs bemutatva;

• Túl hosszúak, nem relevánsak és formázatlanok a szövegek.



A projekt összefoglalása
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Projekt tervezés - Pályázatírás



Nem világos, hogy a pályázat egyik-másik pontjába mit is kellene írni.

Mit tegyek?

A B C D
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Megkérdezek valakit, 

aki többször írt már 

pályázatot, hogy 

szerinte mit kellene 

ide írni.

Felhívom az iroda 

munkatársát és 

megkérdezem, hogy 

mit írjak ide.

Megnézem, hogy az 

útmutató és a 

pályázati kalauz ír-e 

róla valamit, ha nem 

akkor felhívom az 

irodát és kérek 

segítséget.

Írok valamit, ami 

eszembe jut róla. 

Úgyis olyan sok 

szöveget kell írni, 

hogy nem feltűnő, ha 

nem annyira konkrét 

vagy idetartozó.



Gantt változatok 1
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Gantt változatok 2
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Gantt változatok 3
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Tanácsok
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• Kellő időt kell szánni a pályázatírásra és a partnerkeresésre,  

(tartalék idő, ha bármi váratlan dolog történne);

• Nagyon fontos a kellő szakterületű, együttműködő partnerek 

kiválasztása;

• Amennyire csak lehetséges, be kell vonni a partnereket a 

projekt ötlet kidolgozásába;

• Érdemes elképzelni, ábrázolni, lerajzolni a tervezett projektet;

• Érdemes alaposan átolvasni a pályázati útmutatót és kalauzt 

a pályázati űrlap kitöltése előtt;

• A kevesebb néha több! 

• A hatásnál gondoljuk át: előtte/utána – a pályázat 

megvalósulásával/anélkül  - "Nem minden megszámlálható, 

ami számít, és nem minden számít, ami megszámlálható." 

(Einstein princetoni dolgozószobájának faláról.).



Néhány fontos kérdés az önellenőrzéshez….
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• Sikerült-e bemutatnom, hogy milyen igényre válaszol a projekt?

• El tudom-e képzelni a projekt tevékenységeit lépésről lépésre?

• Megfelelők-e a partnerek a tervezett tevékenységek elvégzéséhez 

és a kellő hatás eléréséhez?

• A projektterv reális munkát mutat-e be?

• A projekt ütemterve megfelel-e a tervezett tevékenységeknek?

• Milyen a projekt ár/érték aránya? Ha én lennék az értékelő, adnék-

e rá támogatást?

• Az összes szellemi termék megfelel-e a megadott kritériumoknak?

• Jól leírtam-e, hogyan fog a projekt megvalósulni?



Eredményes pályázatírást!

Köszönöm a figyelmet!
Gerhát Szilvia


