
 

 

 

 

Pályázatkészítés tréning 

 

Oktató: Lambertné Katona Mónika egyetemi adjunktus és  

Márkus Mónika tanársegéd 

Óraszám: 20 óra 

Oktatás helye: BGF GKZ Infocentrum 

/Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/A/ 

 

A tréning célja 

Az érdeklődőkkel megismertesse a pályázatkészítés elveit és módszertanát. A tréning során 

átadásra kerülő ismeretek és gyakorlati feladatok feldolgozásával a képzésben résztvevők 

képessé váljanak a pályázatok teljes dokumentációjának elkészítésére. 

 

A tréning fókuszpontjai  

Projekt, pályázatok életciklusai, szakaszai, pályázati kiírások, pályázati dokumentáció  

 

A tréning során megszerezhető kompetenciák 

 összefüggések felismerése,  

 elemző, analizáló készség  

 ismeretek gyakorlatban történő alkalmazási képessége  

 innovatív gondolkodás 

 

  



 

 

 

 

 

A tréning tematikája  
 

Óra Tematika Alkalmazott 

módszerek 

Oktató 

1. óra 

Projektből pályázat- Projekttervezési 
módszerek és dokumentumainak szerepe a 
pályázatkészítés során. Problémafa, célfa, 
logikai keretterv felhasználása a 
pályázatkészítés során. Projektterv (feladat, 
tevékenység-idő, HR, pénzügyi terv) 
alkalmazása a pályázatok készítése során 

Prezentációval 
kísért előadás 

Lambertné 
Katona Mónika 

2. óra 

Pályázattervezés - Fejlesztési tervek, operatív, 
programok, intézkedések, akciótervek 
szakmai ismereteinek megszerzése. Pályázati 
rendszer: pályázati eljárásrendek 

Prezentációval 
kísért előadás 

Lambertné 
Katona Mónika 

3 - 4. óra 
Pályázatfigyelés, pályázatkeresés. Pályázati 
kiírások értelmezése 

Prezentációval 
kísért előadás, 
esetpélda 
megoldása 

Lambertné 
Katona Mónika 

5. óra 
Uniós pályázat készítése – megfelelősség és 
pályázati feltételek (területi, jogi, szakmai) 
 

Esetpélda 
megoldása 

Lambertné 
Katona Mónika 

6 - 7. óra 

Pályázattervezés – Projektidőszak 
értelmezése, tervezése. Indikátorok. 
Horizontális szempontok. Fenntartási 
kötelezettség. 

Prezentációval 
kísért előadás, 
esetpélda 
megoldása 

Lambertné 
Katona Mónika 

8 - 9. óra 

Pályázatok költségvetésének tervezése- 

elszámolható költségek, nem elszámolható 
költségek, támogatás mértéke, önerő, 
biztosítéknyújtás. 

Prezentációval 
kísért előadás, 
esetpélda 
megoldása 

Lambertné 
Katona Mónika 

10 - 15. óra 

On-line pályázati felület használata – pályázói 
alapadatok rögzítése, pályázat szakmai 
tartalmának kidolgozása, pénzügyi adatok 
megadása, egyéb műveletek (engedélyek, 
tanulmányok és mellékletek csatolása) 

Esetpélda 
megoldása 

Márkus Mónika 

16 - 20. óra 

Tanulmánytípusok és azok elkészítése 

 Megvalósíthatósági tanulmány 
/rövid elnevezés : MT/ (EMT - 

előzetes megvalósíthatósági 
tanulmány, RMT - részletes 
megvalósíthatósági tanulmány) 

 Szükségletfelmérés 

(Költség- haszonelemzés, Energetikai 

felmérés/audit- igény esetén) 

Esetpéldák 
megoldása 

Lambertné 
Katona Mónika 

 


