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Fenntartási és üzemeltetési terv 

I. A beavatkozás integráltsága 

Kérjük, mutassa be a jelen felhívás keretében megvalósítandó fejlesztés és korábban már 
megvalósított/folyamatban lévő/tervezett beavatkozás(ok) kapcsolatát (a kapcsolódó beruházások 
rövid leírása, a pályázati felhívások megnevezése, kódszáma stb.), a jelen fejlesztéssel való szinergiát 
és az attól való lehatárolást. (maximum 1000 karakter) 

II.A beavatkozás innovativitása 

Kérjük, mutassa be, hogy a fejlesztés milyen innovatív elemeket tartalmaz! Válaszában gondoljon 
például a beruházás során alkalmazandó innovatív technológiákra, a pályázó szervezet 
tevékenységében való innovációra, a település/településrész közösségi életére gyakorolt innovatív 
hatásra, stb. (Innováció: új termék vagy szolgáltatás jön létre; új módszer alkalmazása, amely 
lehetővé teszi a különböző erőforrások kombinációját, ami a belső potenciálok jobb kihasználását 
eredményezi; hagyományosan elkülönülten működő ágazatok kombinációja, összekapcsolása; a helyi 
szereplők szokatlan kombinációjának bevonása a döntéshozásba, a projektek megvalósításába, a 
részvétel megszervezésének eredeti módja) (maximum 1000 karakter) 

Innovatív elem megnevezése, innovativitás bemutatása, indoklása 

III. A fejlesztés a helyi közösség aktív részvételével valósul meg 

Kérjük, mutassa be milyen módon és a projekt mely részein történt/fog megtörténni a 
célcsoport/helyi közösség bevonása a fejlesztés tervezésébe és megvalósításába. Kérjük, válaszát 
támassza alá konkrétumokkal (együttműködési megállapodások, szerződések stb.) (maximum 1000 
karakter) 

IV. A fejlesztés hatásai 

A fejlesztésnek vannak célcsoport-specifikus közösségfejlesztési, térségfejlesztési hatásai 

Kérjük, mutassa be, hogy a támogatandó tevékenységeknek milyen egyértelmű pozitív hatása van a 
fejlesztés célcsoportjaira. Válaszát támassza alá. (Válaszában térjen ki az alábbiakra: a fejlesztés 
társadalmi hatása: milyen társadalmi hatások várhatóak a fejlesztés megvalósítása 
következtében! Ezek a hatások elsősorban mely társadalmi csoportokat érintik? Gondoljon 
például az alábbiakra: 
- javul a szolgáltatások színvonala, 
- a közösségi élet feltételei javulnak, 
- a helyi identitás-érzés erősödik, a település vonzereje nő, stb.) (maximum 1000 karakter) 
 

V. Költséghatékonyság 

Mutassa be milyen lépéseket tesz a  fejlesztés megvalósítása során a költséghatékonyság 
érdekében (gondoljon az alábbiakra: közbeszerzés, árajánlatok, stb.). Válaszát számszerű 
adatokkal is támassza alá. (maximum 1000 karakter) 
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VI. Környezeti fenntarthatóság 
 
Kérjük, mutassa be, hogyan érvényesülnek a környezeti fenntarthatósági szempontok a fejlesztés 
megvalósítása során(Válaszában gondoljon az alábbiakra: a fejlesztés környezeti hatásai: 
- a települési/településrészi természeti értékek megőrzése, 
- a természetkárosítás csökken, stb.) (maximum 1000 karakter) 
 
VII. A létrehozott eredmények működtetésének fenntarthatósága  
 
Kérjük, mutassa be a projekt hosszú távú hasznosulása és az eredmények 
fenntartásának/működtetésének módját/forrásait. (A fejlesztés gazdasági hatásai: az 
energiahatékonyság közvetlen költségcsökkentő hatásán felül milyen gazdasági hatások várhatóak a 
fejlesztés megvalósítása következtében! Gondoljon például a következőkre (válaszát lehetőség szerin 
számszaki adatokkal is támassza alá): 
- egyéb üzemeltetési költségek csökkenése, 
- a fejlesztés működtetése során bevétel keletkezik, 
- nő a település/településrész idegenforgalmi, gazdasági vonzereje, 
- a fejlesztés további fejlesztéseket, fejlesztési igényeket generál, 
- tervezi helyi vállalkozó bevonását a fejlesztés megvalósításába (vállalkozói előszerződése csatolása 
szükséges), 
- új munkahelyek teremtődnek, stb.) (maximum 1000 karakter) 
 

 


