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Megéri-e pályázni? 
 
• Csak akkor, ha gondosan megterveztük a szervezetünk működését 

 
• A jó projektek magukban hordozzák a további fejlesztési lehetőségeket 

 
• Pályázaton keresztül a piaci árnál kedvezőbben tudunk beruházásokat megvalósítani 

 



Hogy állítsuk össze a projektünket? 
 
 

• Mindig vizsgáljuk meg, hogy elegendő erőforrásunk van-e a projekt megvalósításához 
 

• Készítsünk SWOT analízist, ebből megtudjuk erősségeinket, gyengeségeinket, 
lehetőségeinket és a kockázatokat 
 

• Tervezhetővé teszi a későbbi projekteket is 
 

 



SWOT analízis 
 

Erősségek Gyengeségek 

Lehetőségek Kockázatok 



SWOT analízis 
 

• Egy koherens rendszerben megmutatja az erősségeket, a 
gyengeségeket, a lehetőségeket és a kockázatokat 
 

• Lehetővé teszi a komplex fejlesztési stratégia kidolgozását 
 

• Könnyebben lehet üzleti tervet készíteni 
 

• Kijelöli a fejlesztési irányokat 



SWOT analízis 
 

• Segít nem egy projektben, hanem több egymásra épülő projektben gondolkodni 
 
• Stratégiai gondolkodásra ösztönöz 

 
• Segít a kockázatkezelésben 

 
• Biztosítja a fenntartható fejlődést 



Milyen feladatok vannak a projekt előkészítése során? 
 
• A projekt minden tételéről kérjünk be árajánlatot 
 
• Különös fontos, hogy minden 100 000 ezer forintot meghaladó 

eszközről és minden 30 000 forintot meghaladó szoftverről 3 db 
árajánlatot kell bekérni 

 



Árajánlatok tartalmi és formai követelményei 
 
 
Az árajánlatokat a projekt minden dokumentumával együtt 
2027.12.31-ig meg kell őriznünk 
 
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlatkérő és az ajánlatadó 
adószámát 
Fel kell rajta tüntetni: 
• Nettó egységárat; 
• ÁFA összeget; 
• Bruttó árat; 
• Mennyiséget; 
• Mennyiségi egységet; 
• VTSZ számot; 
• Termékmegnevezést; 

 
 



A projekt megvalósítási helyszínének kiválasztása 
 
• Mielőtt helyszínt választanánk mindig nézzük meg a pályázati 

felhíváshoz kapcsolódó település listát (ha nincs ilyen lista akkor 
bármely településről pályázhatunk) 
 

• A Széchenyi2020 program keretében alapvetően csak 5000 
fősnél nagyobb településekről pályázhatunk, vagy LHH térségből 
 

• Az 5000 fősnél kisebb lélekszámú településeken a 
Vidékfejlesztési Programból lehet pályázni 
 



A projekt megvalósítási helyszínének kiválasztása 
 
• Fontos, hogy a projekt keretében beszerzett eszközt a 

pályázatban megjelölt megvalósítási helyen kell aktiválnunk és 
üzembe helyeznünk 
 

• A fenntartási időszak végéig itt kell üzemeltetni a beruházás 
tárgyát 
 

• A helyszín indokolt esetben megváltoztatható 
 
 



Kik pályázhatnak? 
 
Mindig a pályázatkiírásban szerepel a pályázók köre, de vannak 
általános szabályok: 
• Legalább két éve működő szervezet pályázhat; 
• Nincs lejárt köztartozása; 
• Nincs munkaügyi bírsága; 
• A pályázat beadását megelőző évben legalább 1 fő volt 

stat.létszáma; 
• Nem negatív a szervezet törzstőkéje 
• Maximum akkor összegre pályázhatunk, amekkora az előző 

beszámolóban szereplő mérlegfőösszeg volt 
 



Mire pályázhatunk? 
 

Csak általánosságokban: 
 
• Eszközökre, termelőgépekre 
• K+F tevékenységekre 
• Oktatásra 
• Szolgáltatásokra 
• Informatikai fejlesztésre 
• Turisztikai fejlesztésekre 
• Munkabér támogatásra 



Milyen futó pályázatok vannak? 
 
• Jelenleg nincs futó pályázat, csak kormányzati kiemelt projektek 

 
• Áprilisban jönnek az első új felhívások 

 
• 188 darab pályázati felhívás fog idén megjelenni 

 
• Folyamatosan lehet majd pályázni, de két éven belül az uniós források 70%-át 

szeretnék kihelyezni 



Készüljünk fel! 
 
• Írjuk össze a projektötleteinket! 

 
• Kérjünk be ajánlatokat! 

 
• Így leszünk helyzeti előnyben a vetélytársainkkal szemben 

 
• Ha megjelenik a nekünk való pályázat csak ki kell töltenünk az adatlapot; 

 
• Fontos, hogy lehetőleg mindig az első között adjuk be a pályázatunkat 



A célok kitűzése 
 
Csak reális célokat tűzzünk ki magunknak, mert akkor leszünk hatékonyak és sikeresek 
 
Az irreális célkitűzések veszélyeztetik a pályázó szervezetek működését!! 



Hogyan döntsük el, hogy reálisak-e a céljaink? 
 
• Vizsgáljuk meg az erőforrásainkat 
• Döntsük el, hogy a hiányzó erőforrásokat elő tudjuk-e teremteni 
• Olyan cél tűzzünk ki, amit nem csak elérni tudunk, de fenntartani is 
• Továbbfejleszthető célokat tűzzünk ki 
• Rövid, közép és hosszú távú célokat határozzunk meg, de ezeket határoljuk el 

egymástól 
• Vizsgáljuk a tevékenységi körünket, és ha szükséges diverzifikáljuk azokat, így 

csökkenthetjük a kockázatokat 



Köszönöm a figyelmüket. 
 
 
 
Ábrahám András 
Soter-Line Pályázati Akadémia 
+36 1 887 2377 
abraham.andras@soterline.hu 
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