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A BESZÁMOLÓ RÖVID ÖSSZEFOGLALÓJA

A sportcsarnok küzdőterének letakarásához szükséges ponyva beszerzése, a meghívó és az emlékkitűzők elkészítése. A
kiküldött meghívók alapján a rendezvényen 600 fő részvétele várható.

MŰSZAKI-SZAKMAI EREDMÉNYEK

Kedvezményezett neve: Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi-Érdekképviseleti
Egyesülete

Eredmény megnevezése: 2019-es Idősek világnapja ünnepi közösségi rendezvény
előkészületei

Mérföldkő sorszáma: 1

Eredmény leírása: A sportcsarnok küzdőterének letakarásához szükséges
ponyva beszerzése, a meghívó és az emlékkitűzők
elkészítése

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb
tulajdonsága:

A rendezvényen a kiküldött meghívók alapján 600 fő
jelenléte várható, ezzel a közösségi összefonódás, a
közösségi kapcsolatok erősödnek



MONITORING MUTATÓK
Monitoring mutató

megnevezése
Bázisérték

dátuma
Bázisérték Cél dátuma Cél változás Cél

összváltozás
Cél kumulált Tény dátuma Tény változás Tény

összváltozás
Tény kumulált Tényadathoz

tartozó
beszámoló
sorszáma

Megjegyzés

A kormányzati,
önkormányzati, ill.
társadalmi partnerek
vagy nem önkormányzati
szervezetek által a HFS
keretében tervezett és
végrehajtott programok
száma
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TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA

Támogatási összeg: 150 millió Ft alatti

Támogatási kategória: Egyéb fejlesztés

Hitellel kombinált konstrukció?: Nem

Tájékoztatás és nyilvánosság jelen beszámoló időszakában nem releváns: Nem

A PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS SZAKASZA

Publikációs eszköz Célérték (db) Előző érték Akt. érték Határidő
(Tervezet)

Határidő (Valós) Eredményt igazoló
dokumentum

Kommunikációs terv készítése

Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok stb.)
elkészítése és lakossági terjesztése

A kedvezményezett működő honlapján a projekthez
kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése a
pénzügyi zárásig

A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS SZAKASZA

Publikációs eszköz Célérték (db) Előző érték Akt. érték Határidő
(Tervezet)

Határidő (Valós) Eredményt igazoló
dokumentum

Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a
sajtómegjelenések összegyűjtése

Sajtónyilvános események szervezése (ünnepélyes
eseményekhez, pl. alapkőletétel, egyes beruházási
fázisok befejezése, projektlátogatás, átadások, képzés
zárása stb.)



Publikációs eszköz Célérték (db) Előző érték Akt. érték Határidő
(Tervezet)

Határidő (Valós) Eredményt igazoló
dokumentum

A beruházás helyszínén „B” (DE: autópálya
beruházások esetében „A”) típusú tájékoztató tábla
elkészítése és elhelyezése

A beruházás helyszínén „B” típusú tájékoztató tábla
elkészítése és elhelyezése

A beruházás helyszínén „C” típusú tájékoztató tábla
elkészítése és elhelyezése

Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan

Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció
készítése 

A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁT KÖVETŐ SZAKASZ

Publikációs eszköz Célérték (db) Előző érték Akt. érték Határidő
(Tervezet)

Határidő (Valós) Eredményt igazoló
dokumentum

Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény
szervezése

Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a
sajtómegjelenések összegyűjtése

Eredménykommunikációs információs anyagok,
kiadványok készítése

TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó
tartalommal

A beruházás helyszínén „D” típusú emlékeztető tábla
elkészítése és elhelyezése



A BESZÁMOLÓHOZ CSATOLT DOKUMENTUMOK
Fájl neve Megnevezés Feltöltés dátuma
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