
AKCIÓ KÉRDÉSSOR (2019.09.03.) 

o Egyéni pályázat 

o Csapatban pályázunk  

B kategória: AKCIÓ (közösségfejlesztési akciók a kultúra jegyében – hogy jobban érezzük magunkat)  

o új akció 

o az intézmény gyakorlatában már működő akció megreformálása 

 

1. Javaslat címe (az alapján került beazonosításra a pályázat – max. 150 karakter): 

 

2. Tervezett akció összefoglalása (max. 500 karakter)  

 

1. Mely területre vonatkozik (több is megjelölhető) 

 művészeti akció 

 családi akció 

 közösségi akció 

 sport akció 

 környezetvédelmi akció  

 toborzás 

 intézmény népszerűsítése 

 egyéb:  

2. Célcsoport (több is megjelölhető)  

 dolgozók 

 dolgozók és családjaik  

 dolgozók gyermekei 

 nyugdíjas kollégák 

 egyéb: 

3. Egyszeri (éven belül) vagy többszöri (éven belül) 

4. Akció javasolt dátuma (v. évszak), hossza (napok/hetek száma) 

5. Akció részletes leírása (max. 3000 karakter;  itt kérjük térjen ki arra, hogy miről szól az akció, kiket mozgósít 

és hogyan, milyen lépésekből áll, milyen hiányt pótol, miért van rá szükség vagy miért van szükség a meglévő 

megreformálására, illetve hol kerülne megrendezésre?) 

6. Akció megvalósíthatóságának leírása (max. 2000 karakter; itt kérjük térjen ki arra, hogy elképzelései 

szerint konkrétan milyen lépései lesznek a megvalósításnak, hogyan fogja az embereket mozgósítani az 

akció) 

7. Akció erőforrás igénye (max. 1500 karakter; itt kérjük térjen ki arra, hogy az akció helyszíne mekkora, hány 

embert tud befogadni, milyen szolgáltatások érhetők el, hogyan közelíthető meg; milyen humánerőforrást 

igényel a tervezés és megvalósítás, hány fő vesz részt benne, saját intézmény, vagy más intézmény dolgozóit 

érinti; az esemény becsült költségvetése, amennyiben van erről információja illetve és esetleg van-e már 

rendelkezésre álló forrás?)  

8. Amennyiben kiválasztjuk az ötletét és megvalósításra javasoljuk, részt venne-e a részletes 

kidolgozásban és megvalósításban? (A kiválasztott javaslattevők beazonosításra kerülnek) 

o igen 

o nem 

9. Kívánja-e fenntartani az anonimitását, amennyiben nem kerül kiválasztásra?  

o igen 

o nem 

 

FIGYELEM! A KÉRDÉSSOR TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ, NEM KITÖLTHETŐ. 

PÁLYÁZATOT BEADNI KIZÁRÓLAG A JOGOSULT ÉS REGISZTRÁLT FELHASZNÁLÓK  

TUDNAK A https://innovator.veszpremvaros.hu/ FELÜLETEN KERESZTÜL. 


