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A pályázók leggyakrabban felmerülő 
nehézségei

Pályázati felhívás:
 Több ponton nehezen értelmezhető, nem egyértelmű

Pályázók köre – konzorciumi forma:
 A megfelelő együttműködések kiépítése, elmélyítése, 

koordináció

Projekt fejlesztés:
 A fő tartalmak meghatározása, illeszkedő tartalmakkal való 

kiegészítése

Pályázati dokumentáció 
összeállítása:
 Tervezés

 Megvalósíthatósági tanulmányok

 Költségvetés

 Ütemezés

 Csatolandó mellékletek

Nemzeti 
szintű Európai 
Uniós 
pályázatok:

TOP, EFOP, …
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A problémák feloldása, a pályázatíró 
szerepe I.

Pályázati felhívás:
 A kérdéses részeket a Közreműködő Szervezet 

segítségével pontosítja

 Az egyes pályázóknál felmerülő tapasztalatait beépíti: a 
problémákat időben felismeri, gyakran meg is tudja 
előzni, már ismeri a megoldási lehetőségeket

Pályázók köre – konzorciumi forma:
 Segít a releváns szereplők megtalálásában és 

bevonásában, felhívja a figyelmet a hiányosságokra, 
segíti és összegzi a megegyezéseket, felosztásokat 
(feladat, költségvetés, stb.)

Nemzeti 
szintű Európai 
Uniós 
pályázatok:
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A problémák feloldása, a pályázatíró 
szerepe II.

Projekt fejlesztés:
 Segítséget nyújt a projekt felépítésében, javaslatokat 

tesz az általa ismert jó példákból, felhívja a figyelmet az 
akadályokra, korlátokra

Pályázati dokumentáció 
összeállítása:
 A bevont szereplőkkel együttműködve és őket 

összefogva segít a megalapozó tanulmányok 
elkészítésében

 Felhívja a figyelmet a lehetséges akadályokra, és segít a 
pontos és hatékony tervezésben, összefogja az 
információkat, ellenőrzi és biztosítja a pályázati 
felhívásnak való megfelelést az alábbiak területén: 
tervezés, költségvetés, ütemezés, csatolandó 
dokumentumok

Nemzeti 
szintű Európai 
Uniós 
pályázatok:

TOP, EFOP, …

Dátum 4



Nehézségek a projektfejlesztés és a 
pályázatírás során I. 

INTERREG 
határon 
átnyúló 
pályázatok
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Nehézségek a projektfejlesztés és a 
pályázatírás során II. 

Nyelvi akadályok

Különböző pályázói felületek, 
követelmények

Eltérő munkafolyamatok a partner 
országokban
 Jogi szabályozás

 Műszaki tervezés menete

 Kötelező engedélyek és azok megszerzése

Közös tevékenységek tervezése
 Eltérő kompetenciák, felelősségi körök, gyakorlatok

 Kulturális különbségekből fakadó eltérő „hozzáállás”

INTERREG 
határon 
átnyúló 
pályázatok
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Nehézségek a projektfejlesztés és a 
pályázatírás során III. 

Közös szakmai kihívások, célok, 
együttműködések és feladatok 
meghatározása:
 „Határon átnyúló jelleg”

 Közös kihívások és célok

 „Együttműködési kritériumok”

 „Horizontális szempontok”

 Menedzsment

Kötelező mellékletek – eltérő 
szabályozásból adódó különbségek

INTERREG 
határon 
átnyúló 
pályázatok
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A pályázatíró szerepe

INTERREG 
határon 
átnyúló 
pályázatok

Dátum 8

Tolmácsol

Összeköt
Kérdez

Vezet
Felismer

MegoldJavasol



Köszönöm a figyelmet!

Fodor-Kun Eszter
kun.eszter@hbhe.hu
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