I. melléklet – Szakmai Munkaterv
I.

Alap adatok
Pályázat azonosító száma: «Támogatási kérelem száma»
Projekt címe: «A projekt címe»
Projekt tervezett kezdete: «A projekt megvalósításának tervezett kezdete»
Projekt tervezett vége: «A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése»

II. Projekt részletes bemutatása
A projekt szakmai célkitűzései (A felhívás 5.7.3 pontja alapján az ott felsorolt lehetőségek közül legalább egy vállalása kötelező.)
Támogatás összege
(HUF)

Szakmai célkitűzés
1.
2.
3.
4.
Összesen:
A projekt szakmai tartalmának rövid bemutatása1
« A PROJEKT SZAKMAI TARTALMÁNAK, ÜTEMEZÉSÉNEK BEMUTATÁSA»
Mérföldkövek és szakmai feladatok
Mérföldkő
sorszáma: X

Mérföldkő címe: xy

Tag rövid neve/
Feladat sorszáma
Mérföldkő
sorszáma: X

Feladat címe

Tag rövid neve/
Feladat sorszáma
Mérföldkő

Feladat címe

Mérföldkő címe: xy

Mérföldkő címe: xy

Tervezett befejezési dátum:
2022.06.30.

Mérföldkőre eső
támogatás: 1 Ft
előleg: 1 Ft
Feladat besorolása

Tervezett befejezési dátum:
2022.12.31.

Mérföldkőre eső
támogatás: 1 Ft
előleg: 1 Ft
Feladat besorolása

Tervezett befejezési dátum:

Mérföldkőre eső

A projekt részletes szakmai leírása, a projektben vállalt feladatok részletes bemutatása és a projekt szakmai mutatói a benyújtott pályázat
Adatlapján elérhető, ami a 1. sz. melléklet alapját képezi és a közös adattartalmak azzal mindenben megegyeznek. Az Adatlap a későbbi
ellenőrzések alapjául is szolgál.
1

sorszáma: X
Tag rövid neve/
Feladat sorszáma

2023.06.30.

támogatás: 1 Ft
előleg: 1 Ft
Feladat besorolása

Feladat címe

III. Kötelező vállalások
A Pályázati felhívás 6. és 7. pontja alapján a projekt megvalósítását követő fenntartási időszak végén tesztelés és nyomon
követés eredményéül az alábbi 1. pontban meghatározott kötelező vállalások teljesítése kötelező.
1. Hatástanulmány készítése a Pályázati felhívás 6.1 pontja alapján.
IV. Projektvezető adatai
Neve:
Posta cím:
Telefonszám:
E-mail:
V. Megvalósítási helyszínek (tagonként legalább 1 rögzítése kötelező)2
«Pályázó1 neve»
«Pályázó2 neve»
«Pályázó3 neve»

«Megvalósítási helyszín»
«Megvalósítási helyszín»
«Megvalósítási helyszín»
Aláíró1

Kelt: <város>, <dátum>
……………………………..
<konzorciumvezető cégszerű aláírása>
Aláíró2
Kelt: <város>, <dátum>
………………………………
<konzorciumvezető cégszerű aláírása>

A Helyi infrastruktúrára irányuló támogatás és a Megújuló energia támogatására irányuló beruházási támogatás jogcímen beszerzett eszközök
telepítési helyszínei a pályázati Adatlap Költségek fejezetében tételesen rögzítésre került, amely a későbbi ellenőrzések alapjául is szolgál.
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