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PROJEKTÖTLET 

 

 
• (Korábbi LIFE pályázat) 

• Egyszerű, de nagyszerű 

• Valós probléma – a projekt valódi és gyakorlatias megoldást akar 

• Alapállapot felmérése elengedhetetlen 

• Tiszta célkitűzések 

• Felépítés: célokhoz kapcsolódó akciók 

• Eredmény: mérhető hatás 

• Regionális, vagy helyi szint  helyi adottságok, viszonyok, érdekeltek 

ismerete  

• Előzetes ismeretek összegyűjtése a megoldási lehetőségekről 

• EU és nemzeti szabályozások ismerete! 



PARTNERSÉG 

 

 
• Kevesebb partner – sokszor hatékonyabb (3-5),  

• Partnerek kiválasztásának szempontjai 

• döntéshozásban játszott szerep,  

• erőforrás (előny, ha önálló költségvetésű szervezet),  

• LIFE tapasztalat, 

• korábbi kapcsolat, megbízhatóság, 

• elkötelezettség 

• Az összes - témában érintett - érdekcsoportot előzetesen meg kell 

keresni  

• Ha szakpolitikában, döntéshozatalban érintett szerv partnerként részt 

vesz, akkor egyszerűbb az eredmények továbbvitele 

• Ne a szervezeti/személyes igények, hanem a projekt célja és logikája 

jelölje ki az akciókat, illetve azok fajsúlyát 



TERVEZÉS 

 

 
• Szükség van 1 vezetőre, aki gyors döntéshozatalra képes, könnyen 

elérhető 

• Idő! - min. 2-3 hónap (4-5 fővel), csapatmunka 

• Pályázati útmutató ismerete, fogalmak átvétele 

• Alapállapot felmérése, helyi adottságok és érdekeltek 

• Előzetes hozzájárulások, hatósági engedélyek 

• Projekt kapcsolódjon a hazai és nemzetközi stratégiákhoz és 

jogszabályokhoz 

• Munkatársak alkalmazása hosszú távra, folyamatos képzés, személyi 

feltételek már a projekt elején legyenek meg 

• Eredmények fenntarthatóságának biztosítása 

 

 



PÁLYÁZATÍRÁS 

 

 
• Külső pályázatíró cég  

• Logframe -  „logikai keret” alkalmazása 

• Eredményorientáltság  

• Technikai és pénzügyi koherencia 

• Reális ütemezés a projektakciókra 

• Egy akció/egy partner (és egy felelős), együttműködési keretek 

lefektetése 

• Egymásra épülő akciók kockázatosak 

• A mindennapi munkafeladatokat teljesítő projektfeladatokat betervezni 

• Reális költségvetés tervezés (pénzügyi szakember): plusz költségekkel 

számolni 

• Számítani kell az inflációra, drágulásra 

 



PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA 

• A pénzügyi ellenőrzést (könyvvizsgálat) érdemes már a projekt elejétől bevonni 
• Monitorozás: természetvédelmi monitorozás mellett  társadalmi és gazdasági 

hatás monitorozása 
• Kérdezni lehet és kell is! - (külső monitorozók (NEEMO), EASME, EB képviselői) 
• Adminisztrációs, költségvetési és technikai koordináció 
• Rendszeres találkozók, egyeztetések a partnerekkel, partnerek folyamatos 

motiválása és bevonása (ellenőrzés, visszajelzés, partner említése a 
kommunikációban stb.) 

• Új módszerek kidolgozásánál: átültethetőség! 
• A projektet kommunikálni kell - média nagy segítség (a döntéshozók  

támogatásában is) (közösségi média, sajtó, TV); érzékeny témák (pl. szürke 
mókus): negatívumok és pozitívumok együtt; legyen benne a köztudatban, hogy 
a LIFE egy jó dolog és a pályázók jól kommunikálják az eredményeiket is 

• Infónapok szervezése 
• Önkéntes vállaláson alapuló tervek  
• Önkéntesek bevonása 
• Eszközbeszerzésnél a nem szakágazati árucikkek olcsóbbak 


