PRIJAVNICA / PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY
DEL A / A RÉSZ – Povzetek projekta / Projekt áttekintés
A.1 Osnovni podatki o projektu / A projekt alapadatai
Prednostna os / Prioritás

DD

Programski specifični cilj / Programspecifikus Select from drop-down (then automatically inserted in C.2.1) – in
eMS
célkitűzés
Akronim projekta / Projekt rövid címe

eMS

Naslov projekta / Projekt címe

eMS

Številka projekta / Projektazonosító

Automatically filled in - eMS

Naziv institucije vodilnega partnerja v izvirnem
jeziku / Vezető partner intézményének neve
nemzeti nyelven

Automatically filled in from part B

Naziv institucije vodilnega partnerja v
angleškem jeziku / Vezető partner
intézményének neve angolul

Automatically filled in from part B

Trajanje projekta / Projekt időtartama

Automatically calculated in months

Začetek projekta / Kezdő dátum

Calendar section DD.MM.YYYY – eMS

Zaključek projekta / Záró dátum

Calendar section DD.MM.YYYY – eMS

A.2 Povzetek projekta / Projekt összefoglaló
Podajte kratek pregled projekta ( v stilu sporočila za javnost) in opišite: / Kérjük, adjon rövid áttekintést a
projektről (sajtóközlemény stílusban), és mutassa be:
-

-

-

skupni izziv programskega območja, ki ga s čezmejnim sodelovanjem v vašem projektu rešujete; /
a programterületen jelen levő közös kihívást, melyet a projekt során határon átnyúló módon
kezelnek;
splošni cilj projekta in pričakovano spremembo, ki jo želite doseči z vašim projektom glede na
trenutno stanje; / a projekt átfogó célját és a tervezett változást, melyet a projekttel el szeretnének
érni;
glavne outpute projekta in kdo bo imel korist od njih; / a projekt fő outputjait, valamint, hogy kinek
származik ebből előnye;
načrtovani pristop in potrebo po čezmejnem sodelovanju; / a tervezett módszert és a határon
átnyúló megközelítés szükségességét;
kaj je novega / inovativnega pri vašem projektu. / a projekt újszerű/innovatív elemeit.

In Slovene language [max. 2000 characters]
In Hungarian language [max. 2000 characters]
In English language (max. 2000 characters)

A.3 Povzetek stroškovnega načrta projekta (vključuje vse projektne partnerje) / A projekt
költségvetésének összefoglalása (valamennyi projekt partner)1
PROGRAMSKO
SOFINANCIRANJE /
PARTNER / PARTNER
A PROGRAM
TÁRSFINANSZÍROZÁSA

Partner /
Partner

Kratica
VP/PP
/
Partner
rövid
neve
VP/PP

Država /
Ország

ESRR /
ERFA

ESRR
% od
sofinancira skupne
nje (%) /
ga
ERFA
ESRR /
társfinansz összes
írozási
ERFA
hányad (%)
%-a

FINANČNI PRISPEVKI / PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS
(SOFINANCIRANJE / TÁRSFINANSZÍROZÁS)
Skupni
upravičeni
stroški /
Javno sofinanciranje /
Zasebno Sofinanci
Közpénz hozzájárulás
Teljes
ranje
sofinanci
elszámolható
Avtomatsko
ranje / skupno /
Ostalo Javno
költségvetés
Összes
(nacionalno)
javno / skupaj / Privát
pénzügyi
/
hozzájár
Egyéb Közpénz
hozzájár
Automatikus
ulás
közpénz összesen
ulás
(nemzeti)

VP
PP1
PPx
Delna skupna vsota partnerjev
znotraj programskega območja /
Programterületen lévő projekt
partnerek részösszege
Delna skupna vsota partnerjev
izven programskega območja /
Programterületen kívüli projekt
partnerek részösszege
Skupaj / Összesen

may be
limited
to 20%
100%

DEL B / B RÉSZ – Projektni partnerji / Projektpartnerek
B.1 Projektni partnerji / Projektpartnerek
Vloga projektnega partnerja / A partner szerepe
a projektben
Naziv institucije projektnega partnerja v
izvirnem jeziku / Az projekt partner
intézményének neve nemzeti nyelven
Naziv institucije projektnega partnerja v
angleškem jeziku / A projekt partner
intézményének neve angolul
Kratica projektnega partnerja / A projekt
partner nevének rövidítése
Sektor / Intézményi egység
Država / Ország (NUTS 0)
1

LP, PP – drop down list

If existing, using the official translation

If applicable
Drop down list (NUTS 0)

Podatki v tej tabeli so izpolnjeni avtomatsko. / A táblázat minden adata automatikusan kitöltésre kerül.

Regija / Régió (NUTS 2)
Podregija / Megye (NUTS 3)
Naslov / Cím
Davčna številka / Adószám
Povračljiv DDV / ÁFA visszaígénylő
Tip projektnega partnerja / Projekt partner
típusa
Pravna oblika / Jogi státusz
Vir sofinanciranja / Társfinanszírozás forrása
Odstotek sofinanciranja (%) /
Társfinanszírozási hányad %-ban
Odgovorna oseba / Aláírásra jogosult képviselő
Kontaktna oseba / Kapcsolattartó
Izkušnje projektnega partnerja / Projekt partner
tapasztalatai
Korist / Előny
Drugi mednarodni projekti / Más nemzetközi
projektek

Drop down list (NUTS 2)
Drop down list (NUTS 3)
street, house number, postal code, city, homepage
Yes, No, Partly – drop down list
Drop down list
Private, public - drop down list
ERDF – drop down list
Automatically entered (from the budget section)
Title, First name, Last name, E-mail Address, Telephone Nr.
Title, First name, Last name, E-mail Address, Telephone Nr.
Which are the organisation’s thematic competences and
experiences relevant for the project
What is the benefit for the organisation from participating in
the project? If the partner comes from outside the eligible
area, justify his participation in the project.
Describe the organisation’s experience in participating in
and/or managing EU co-financed projects or other
international projects

B.1+n Project partners (same table then B.1 for each project partner).

DEL C / C RÉSZ – Opis projekta / A projekt bemutatása
C.1 Pomen projekta / A projekt relevanciája
C.1.1 Kateri skupni izzivi v programskem območju bodo naslovljeni s projektom? / A programterület
mely közös kihívásásait célozza meg a projekt?
Opišite pomen vašega projetka za programsko območje glede na skupne čezmejne izzive in/ali
priložnosti. / Kérjük, mutassa be a projekt programterületre vonatkozó relevanciáját a határon átnyúló
közös kihívások és/vagy lehetőségek szempontjából.
(Max. 2000 characters)

C.1.2 Kakšen bo pristop pri reševanju skupnih izzivov oz. priložnostih v vašem projektu? Kaj je novega
pri vašem pristopu? / Hogyan kívánja a projekt a közös kihívásokat megközelíteni és/vagy a közös
lehetőségeket hasznosítani? Mi az új ebben a megközelítésben?
Opišite nove pristope, ki jih boste razvili tekom projekta in/ali obstoječe pristope, ki jih boste sprejeli in
izvajali tekom projekta. Navedite na kakšen način izbran pristop presega obstoječo prakso v sektorju /
programskem območju / sodelujočih državah. / Kérjük, mutassa be azokat az új megoldásokat, melyeket
a projekt során alakítanak ki és/vagy a meglevő megoldásokat, melyeket a projekt keretében alkalmazni
kívánnak. Mennyiben mutat túl a választott módszer az érintett szektor / programterület / tagország
meglevő gyakorlatán?
(Max. 2000 characters)

C.1.3 Zakaj je za doseganje projektnih ciljev in rezultatov potrebno čezmejno sodelovanje? / Miért
szükséges a határon átnyúló együttműködés a projekt céljainak eléréséhez?
Pojasnite, zakaj projektnih ciljev ni mogoče učinkovito doseči s samo nacionalnim / regionalnim /
lokalnim pristopom. Pojasnite tudi kakšno posebno korist bodo imeli projektni partnerji / ciljne skupine
/ programsko območje s čezmejnim pristopom. / Kérjük, mutassa be, miért nem, vagy miért csak
kevésbé hatékonyan lehet a projekt céljait tisztán hazai/regionális/helyi eszközökkel elérni. Milyen
előnyei származnak a projektpartnereknek, a célcsoportoknak, ill. a programterületnek a határon
átnyúló megközelítésből?
(Max. 2000 characters)

C.1.4 Izberite vse kriterije sodelovanja, ki se nanašajo na vaš projekt in opišite na kakšen način jih boste
izpolnili. / Kérjük, válassza ki, mely együttműködési kritériumok teljesülnek a projektben és mutassa be,
milyen módon.
Kriteriji sodelovanja /
Együttműködési kritériumok

Opis / Leírás

Skupni razvoj /
Közös kidolgozás

(Max.600 characters)

Skupno izvajanje /
Közös megvalósítás

(Max.600 characters)

Skupno osebje /
Közös személyzet

(Max.600 characters)

Skupno financiranje /
Közös finanszírozás

(Max.600 characters)

C.2 Projektni cilji in rezultati / A projekt céljai és eredményei
C2.1 Projektni cilji, pričakovani rezultati in glavni neposredni učinki projetka / A projekt céljai, elvárt
eredmények és fő outputok
(automatically from section A.1)
Programski specifični cilj / Programspecifikus
célkitűzés
Glavni skupni cilj projekta / A projekt átfogó célja
Kaj je glavni cilj vašega projekta in kako prispeva k programskem specifičnem cilju? / Mi a projekt
átfogó célja és az hogyan járul hozzá a programspecifikus célok megvalósulásához?
(Max.500 characters)

Programski rezultat / Programspecifikus eredmény
Izberite en programski indikator rezultata h kateremu vaš projekt prvenstveno prispeva. Válassza ki,
hogy a projekt elsősorban a program mely eredményindikátorához járul hozzá?
drop down list

Glavni rezultati projekta / A projekt fő eredményei
Identificirajte ključne rezultate vašega projekta. Navedite, kako bodo rezultati prispevali k
programskim indikatorjem rezultata. Opišite metodologijo in obrazložite, na kakšen način se bodo
merili rezultati projekta. Zaželjeno je, da je osnovna vrednost več kot nula (0). / Melyek a projekt
eredményei, és hogyan kapcsolódnak a program eredményindikátorához? Határozzon meg egy vagy

több projekt eredményt és mutassa be, hogy hogyan járulnak hozzá ezek az eredmények a program
eredményindikátorához. Mutassa be a módszertant, és magyarázza el hogyan méri majd az
eredményt. Célszerű a kiindulási értéket 0-nál nagyobb értékben meghatározni.
(Max.2000 characters)

Projektni specifični cilji / Projektspecifikus célkitűzések
Katere specifične cilje želite z vašim projektom doseči (opredelite max. 3)? / Melyek azok a
projektspecifikus célkitüzések (határozzon meg max. 3-at), melyek a projekt során megvalósításra
kerülnek?
Naziv projektnega specifičnega cilja /
Projektcél megnevezése

Kratka obrazložitev projektnega specifičnega cilja
/ A projekt specifikus célkitűzéseinek rövid
magyarázata
(Max.500 characters)
(Max.500 characters)
(Max.500 characters)

Glavni neposredni učinki projekta (Avtomatsko se izpolni iz delovnih sklopov) / A projekt fő
outputjai (Automatikusan kitöltésre kerül a munkacsomagokból.)
Pregled neposrednih učinkov definiranih v delovnih sklopih (avtomatsko se dodajo)/ A
munkatervben meghatározott outputok áttekintése (automatikusan hozzáadódik)

Programski neposredni
učinki /
A program outputindikátorai

Programme output
indicator 1
(automatically inserted
for the selected
Programme SO)

Programme output
indicator 2

Načrtovana
vrednost
(programski
neposredni učinki) /

A program outputindikátorára
vonatkozó célérték

Automatically
calculated from
the aggregation of
the provided
quantification

Automatically
calculated from
the aggregation of

Načrtovana
vrednost
(glavni
neposredni

Enota /
Mértékegység

učinek projetka)

/ A projekt fő
outputjainak
számszerűsíté
se (célérték)

Številka
glavnega
neposrednega
učinka /
A projekt fő
outputjainak
sorszáma

Naziv glavnega
neposrednega
učinka /
A projekt fő
outputjainak
megnevezése

Automatically
inserted from
WP

Automatically
inserted from
WP

Automatically
inserted from
WP

Automatically
inserted from
WP

Automatically
inserted from
WP

Automatically
inserted from
WP

Automatically
inserted from
WP

Automatically
inserted from
WP

Automatically
inserted from
WP

Automatically
inserted from
WP

Automatically
inserted from
WP

Automatically
inserted from
WP

(automatically inserted
for the selected
Programme SO)

Other

the provided
quantification

Automatically
calculated from
the aggregation of
the provided
quantification

Automatically
inserted from
WP

Automatically
inserted from
WP

Automatically
inserted from
WP

Automatically
inserted from
WP

Automatically
inserted from
WP

Automatically
inserted from
WP

Automatically
inserted from
WP

Automatically
inserted from
WP

Automatically
inserted from
WP

Automatically
inserted from
WP

Automatically
inserted from
WP

Automatically
inserted from
WP

Automatically
inserted from
WP

Automatically
inserted from
WP

Automatically
inserted from
WP

C2.2 Ciljne skupine / Célcsoportok
Ciljne skupine
(avtomatsko
vstavljeno iz
delovnega načrta)
/ Célcsoportok

Definirajte ciljne skupine (npr. dvojezična
osnovna šola, strokovnjaki o okolju itd.) /
Kérjük, határozza meg pontosabban a
célcsoportokat (pl. kétnyelvű általános
iskolák, környezetvédelmi szakértők, stb.).

(automatikusan
beillesztésre kerül a
munkatervből)
Drop down list in WP

(Max.500 characters)

Drop down list in WP

(Max.500 characters)

Drop down list in WP

(Max.500 characters)

Načrtovana vrednost /
Célérték
Identificirajte približno
velikost ciljne skupine. /
Kérjük, becsülje meg a
projekt által elért
célcsoport hozzávetőleges
nagyságát.

C.2.3 Trajnost neposrednih učinkov in rezultatov projekta / A projekt fő outputjainak és eredményeinek
fenntarthatósága
Kako boste zagotovili trajnost neposrednih učinkov in rezultatov po zaključku projekta? / Hogyan
biztosítható, hogy a projekt fő outputjai és eredményei a projekt időtartamán túl is tartós hatást fejtsenek
ki?
Opišite konkretne ukrepe (vključno z institucionalnimi strukturami, finančnimi sredstvi, itd.), sprejete med
in po izvajanju projekta, za zagotovitev trajnosti neposrednih učinkov in rezultatov projekta. Po potrebi
pojasnite, kdo bo odgovoren in/ali kdo bo lastnik rezultatov in neposrednih učinkov. / Kérjük, mutassa be
azokat a konkrét intézkedéseket, (pl. intézményi struktúrákat, pénzügyi forrásokat, stb.) melyeket a
projektmegvalósítás során és azt követően a tartós hatás érdekében fel kívánnak használni. Amennyiben

releváns, kérjük, mutassa be ki lesz a fő outputok, ill. eredmények tulajdonosa és/vagy működtetésének
felelőse.
(Max.500 characters)

C.2.4 Prenosljivost neposrednih učinkov in rezultatov projekta / A projekt fő outputjainak és
eredményeinek átadhatósága
Kako bodo vaši neposredni učinki in rezultati projekta lahko uporabljeni in prenešeni na druge organizacije
/regije/države izven vašega trenutnega partnerstva? Kérjük, írja le, hogy milyen mértékben biztosított a
projekt fő outputjainak és eredményeinek alkalmazhatósága illetve átadhatósága más, a jelen
partnerségen kívüli szervezetek/régiók/tagországok számára?
(Max.500 characters)

C.3 Kontekst projekta / A projekt kontextusa
C.3.1 Prispevek projekta k doseganju širših strategij in politik / A projekt hozzájárulása átfogó
stratégiákhoz és szakpolitikákai célkitűzésekhez
Kako prispeva projekt k doseganju širših strategij in politik? / Mennyiben járul hozzá a projekt az átfogó
stratégiák és szakpolitikai célkitűzések teljesüléséhez?
Opišite prispevek vašega projekta k relevantnim strategijam in politikam, predvsem tiste, ki zadevajo
tematiko projekta ali programskega območja (npr. Podonavska makro regija, Alpska makro regija itd). /
Kérjük, mutassa be a projekt hozzájárulását a releváns stratégiákhoz és szakpolitikai célkitűzésekhez;
különös tekintettel azokra, melyek a projektet, illetve a programterületet érintik (pl. Duna Régió Stratégia
stb.).
(Max. 2000 characters)

C.3.2 Sinergije / Szinergiák
Kakšne so sinergije z drugimi projekti ali iniciativami (v izvajanju ali zaključenimi, EU ali drugimi)? Milyen
szinergiák mutathatók ki más projektekkel vagy kezdeményezésekkel (futó vagy lezárt, EU vagy más)?
(Max. 2000 characters)

C.3.3 Znanje / Tudás
Kako projekt gradi na razpoložljivem znanju? / Milyen mértékben épít a projekt már meglevő tudásra?
Opišite izkušnje in spoznanja na katera se projekt naslanja in ostalo razpoložljivo znanje, ki ga koristite v
projektu. / Kérjük, mutassa be azokat a tapasztalatokat, amelyekre a projekt épít, illetve egyéb
rendelkezésre álló tudást, melyet a projekt hasznosít.
(Max. 2000 characters)

C.4 Horizontalna načela / Horizontális elvek

Opišite kakšen je prispevek vašega projekta k horizontalnim načelom in upravičite svoj izbor. Kérjük,
mutassa be, hogyan járul hozzá a projekt a horizontális elvek teljesítéséhez és indokolja választását.
Horizontalna načela /
Horizontális elv

Opis prispevka /
A hozzájárulás leírása

Vrsta prispevka / A
hozzájárulás típusa

Trajnostni razvoj /
Fenntartható fejlődés

(Max.500 characters)

Drop down list: neutral, positive
effects, negative effects

Enake možnosti in
nediskriminacija /
Egyenlő bánásmód és
diszkriminációmentesség

(Max.500 characters)

Drop-down list: neutral, positive
effects, negative effects

Enakost med moškimi in
ženskami / Férfiak és nők
esélyegyenlősége

(Max.500 characters)

Drop-down list: neutral, positive
effects, negative effects

C.5 Delovni načrt po delovnih sklopih (DS) / Munkacsomagonkénti munkaterv (MCS)
Type / Típus: Priprava / Előkészítés
Št. DS /

Naziv DS /

Začetek DS /

Konec DS /

Mcs.
sorsz.

Mcs. megnevezése

Mcs. kezdete
hónap

Mcs. vége
hónap

MM.YYYY

MM.YYYY

0

Priprava projekta /

Projekt előkészítése

Stroškovani načrt
DS / Mcs.

költségvetése
Automatically filled in
from part D or E

Vključeni partnerji / Partnerek bevonása
Vključeni partnerji /

Drop-down list

Résztvevő partnerek
Kratek opis izvedenih dejavnosti in prispevek vsakega partnerja. / A tevékenységek összefoglaló leírása és

az egyes projektpartnerek hozzájárulása.

Tip: / Típus: Upravljanje / Menedzsment
št. DP
/
Mcs.
sorsz.
M

Naziv DS /
Mcs. megnevezése

Začetek DS /
Mcs. kezdete

Konec DS /
Mcs. vége

Stroškovni načrt
DS /
Mcs.
költségvetése

Projektno vodenje /
Projektmenedzsment

Automatic from
activities

Automatic from
activities

Automatically filled
in from part D or E

Odgovorni partner DS / A
Mcs.-ért felelős partner

Lead partner – automatically inserted from Part B - Partners

Vključeni partnerji / Résztvevő partnerek
Vključeni partnerji /
Résztvevő partnerek

Drop-down list

Opišite na kakšen način bo izvedeno upravljanje projekta na strateški in operativni ravni, še posebej: /
Mutassa be, hogyan valósul meg a projekt stratégiai és operatív menedzsmentje, különös tekintettel a
következőkre:
- strukturo, odgovornosti in postopke za dnevno upravljanje in koordinacijo; / a projekt napi
irányításának és koordinációjának struktúrája, az ehhez kapcsolódó felelősségi körök és
folyamatok;
- komunikacija v okviru partnerstva; / a partnerek közötti kommunikáció;
- postopke poročanja in vrednotenja; / jelentéstételi és értékelési folyamatok;
- upravljanje tveganj in kakovosti; / kockázatkezelés és minőségbiztosítás;
- navedite, ali boste upravljanje prenesli na zunanje izvajalce. / jelezze, ha a
projektmenedzsmentet ki szeretné szervezni külső szolgáltató számára.
(Max.2000 characters)

Opišite konkretne aktivnosti in pričakovane dosežke / Kérjük, mutassa be a munkacsomag keretében
megvalósítandó tevékenységeket és azok közvetlen végeredményeit.
Št. aktivnosti /
Tevékenység sorsz.

Naziv aktivnosti /
A tevékenység
címe

Automatically filled in –
eMS (Activity M.1)

Začetek / Kezdő
dátum

Konec / Záró dátum

Stroškovni
načrt /
Költségvetés

Manually inserted
from calendar

Manually inserted from
calendar

Indicative Budget

Activity description

(Max.500

characters)

Št. dosežka /
Végeredmény sz.

Naziv dosežka /
Végeredmény
megnevezése

Automatically filled in –
eMS (Deliverable M.1.1)
Automatically filled in –
eMS (Deliverable M.1.2)

Št. aktivnosti /
Tevékenység sorsz.

Naziv aktivnosti /
A tevékenység
címe

Automatically filled in –
eMS (Activity M.2)

Opis dosežka /
Végeredmény
leírása

Načrtovana
vrednost / Célérték

Rok / Határidő

(Max.500 characters)

Insert number

(Max.500 characters)

Insert number

Manually inserted
from calendar
Manually inserted
from calendar

Začetek / Kezdő
dátum

Konec / Záró dátum

Stroškovni
načrt /
Költségvetés

Manually inserted
from calendar

Manually inserted from
calendar

Indicative Budget

Activity description

(Max.500

characters)

Št. dosežka /
Végeredmény sz.

Naziv dosežka /
Végeredmény
megnevezése

Automatically filled in –
eMS (Deliverable M.2.1)
Automatically filled in –
eMS (Deliverable M.2.2)

Tip: / Típus: Komunikacija / Kommunikáció

Opis dosežka /
Végeredmény
leírása

Načrtovana
vrednost / Célérték

Rok / Határidő

(Max.500 characters)

Insert number

(Max.500 characters)

Insert number

Manually inserted
from calendar
Manually inserted
from calendar

št. DP /
Mcs.
sorsz.

Naziv DP / Mcs. megnevezése

Začetek DS /
Mcs. kezdete

Konec DS /
Mcs. vége

Stroškovni načrt
DS / Mcs.
költségvetése

C

Komunikacija / Kommunikáció

Automatic from
activities

Automatic from
activities

Automatically filled
in from part D or E

Odgovorni partner DS / A
Mcs.-ért felelős partner

Drop-down list

Vključeni partnerji / Résztvevő partnerek
Drop-down list

Vključeni partnerji /
Résztvevő partnerek

Opišite vsebino in cilje tega delovnega sklopa in kakšen bo doprinos posameznega projektnega partnerja
v sklopu izvedenih aktivnosti. / Kérjük, foglalja össze a munkacsomag tartalmát és céljait, úgy hogy
megmagyarázza az egyes partnerek hozzájárulását az elvégzett tevékenységekhez.
(Max.500 characters)

Projektni specifični cilji /
Projektspecifikus célok

Komunikacijski cilji /
Kommunikációs célok
Kateri komunikacijski cilji bodo
prispevali k doseganju projektnih
specifičnih ciljev? / Melyik
kommunikációs célok fognak
hozzájárulni a projekt specifikus
céljainak eléréséhez?

Specific objective 1
(Pre-filled from C.2.1)

Drop-down list (Possibility to fill in one of the
pre-defined communication objectives pre
project objective
Drop-down list (Possibility to fill in one of the
pre-defined communication objectives pre
project objective
Drop-down list (Possibility to fill in one of the
pre-defined communication objectives pre
project objective
Drop-down list (Possibility to fill in one of the
pre-defined communication objectives pre
project objective
Drop-down list (Possibility to fill in one of the
pre-defined communication objectives pre
project objective
Drop-down list (Possibility to fill in one of the
pre-defined communication objectives pre
project objective

Specific objective 2
(Pre-filled from C.2.1)

Specific objective 3
(Pre-filled from C.2.1)

Pristop / Módszerek
Na kakšen način načrtujete
doseči vašo ciljno skupino? /
Milyen módszerekkel kívánja
elérni a célcsoportot?

(Max.500 characters)

(Max.500 characters)

(Max.500 characters)

(Max.500 characters)

(Max.500 characters)

(Max.500 characters)

Opišite konkretne aktivnosti in pričakovane dosežke v okviru delovnega sklopa / Kérjük, mutassa be a
munkacsomag keretében megvalósítandó tevékenységeket és azok közvetlen végeredményeit
Št. aktivnosti /
Tevékenység sorsz.

Naziv aktivnosti /
A tevékenység
címe

Začetek / Kezdő
dátum

Konec / Záró dátum

Stroškovni
načrt /
Költségvetés

Automatically filled in –
eMS (Activity C.1)

Drop-down list

Manually inserted
from calendar

Manually inserted from
calendar

Indicative Budget

Activity description
characters)

(Max.500

Št. dosežka /
Végeredmény sz.

Naziv dosežka /
Végeredmény
megnevezése

Automatically filled in –
eMS (Deliverable C.1.1)
Automatically filled in –
eMS (Deliverable C.1.2)

Opis dosežka /
Végeredmény
leírása

Načrtovana
vrednost /
Célérték

Rok / Határidő

(Max.500 characters)

Insert number

(Max.500 characters)

Insert number

Manually inserted
from calendar
Manually inserted
from calendar

Št. aktivnosti /
Tevékenység sorsz.

Naziv aktivnosti /
A tevékenység
címe

Začetek / Kezdő
dátum

Konec / Záró dátum

Stroškovni
načrt /
Költségvetés

Automatically filled in –
eMS (Activity C.2)

Drop-down list

Manually inserted
from calendar

Manually inserted from
calendar

Indicative Budget

Activity description

(Max.500

characters)

Št. dosežka /
Végeredmény sz.

Naziv dosežka /
Végeredmény
megnevezése

Automatically filled in –
eMS (Deliverable C.2.1)
Automatically filled in –
eMS (Deliverable C.2.2)

Opis dosežka /
Végeredmény
leírása

Načrtovana
vrednost /
Célérték

Rok / Határidő

(Max.500 characters)

Insert number

(Max.500 characters)

Insert number

Manually inserted
from calendar
Manually inserted
from calendar

Tip: / Típus: Izvajanje / Megvalósítás (max 5.)
št. DP /
Mcs.
sorsz.

Naziv DP /
Mcs. megnevezése

T1 + n
Odgovorni partner DS / A
Mcs.-ért felelős partner

Začetek DS /
Mcs. kezdete

Konec DS /
Mcs. vége

Stroškovni načrt
DS / Mcs.
költségvetése

Automatic from
activities

Automatic from
activities

Automatically filled
in from part D or E

Drop-down list

Vključeni partnerji / Résztvevő partnerek
Vključeni partnerji /
Résztvevő partnerek

Drop-down list

Opišite vsebino in cilje tega delovnega sklopa in kakšen bo doprinos posameznega projektnega partnerja
v sklopu izvedenih dejavnosti (kdo bo kaj delal). / Kérjük, foglalja össze a munkacsomag tartalmát és
célkitűzéseit, beleértve a partnerek bevonásának mikéntjét (ki mit fog csinálni).
(Max.2000 characters)

Opišite glavne kazalnike neposrednih učinkov projekta, ki bodo doseženi z aktivnostmi v tem delovnem
sklopu. Za vsak kazalnik neposrednega učinka projekta je potrebno izbrati programski kazalnik
neposrednega učinka. Upoštevajte, da morata oba kazalnika imeti enako mersko enoto. / Kérjük, mutassa
be a projekt fő outputjait, melyeket a jelen munkacsomag tevékenységein keresztül kívánnak elérni. A
projekt minden egyes fő outputjához társítani kell egy program output indikátort. Kérjük, tartsa szem előtt,
hogy mindkettőnek ugyanazzal az egységgel mérhetőnek kell lenni.
Neposredni
Opis
Izberite
Merska enota Število /
Rok izvedbe/
učinek
neposrednega programski
/
Mennyiség
Határidő
projekta /
učinka projekta kazalnik
Mértékegység
A projekt fő
/
neposrednega
outputja
učinka h

A projekt fő
outputjának
leírása

Autom
atically
filled in
– eMS
(T.1)
Autom
atically
filled in
– eMS
(T.2)

text

text

(Max.500
characters)
(Max.500
characters)

kateremu
prispeva vaš
kazalnik
neposrednega
učinka /
Válasszon egy
program
output
indikátort,
melyhez a
projekt fő
outputja
hozzájárul.
Drop-down list

Automatically
filled in – eMS

Insert number

Manually inserted
from calendar

Drop-down list

Automatically
filled in – eMS

Insert number

Manually inserted
from calendar

Ciljne skupine glede na glavne kazalnike neposrednih učinkov / A fő outputok célcsoportjai
Drop-down list
Kdo bo koristil glavne neposredne učinke? /
Ki használja a fő outputokat?
Kako boste vključili ciljne skupine (in ostale
deležnike) pri izvajanju tega delovnega sklopa? /
Hogyan vonja be a célcsoportokat (és egyéb
érdekelteket) a projekt fő outputjainak
kialakításába?
(Max.500 characters)
Opišite konkretne aktivnosti in pričakovane dosežke v okviru delovnega sklopa / Kérjük, mutassa be a
munkacsomag keretében megvalósítandó tevékenységeket és azok közvetlen végeredményeit.
Št. aktivnosti /
Tevékenység sorsz.

Naziv aktivnosti /
A tevékenység
címe

Automatically filled in –
eMS (Activity T.1.1)

Activity description
Št. dosežka /
Végeredmény sz.

Automatically filled in –
eMS (Activity T.1.2)

Konec /
Záró dátum

Stroškovni
načrt /
Költségvetés

Manually inserted
from calendar

Manually inserted from
calendar

Indicative Budget

Opis dosežka /
Végeredmény
leírása

Načrtovana
vrednost /
Célérték

Rok /
Határidő

(Max.500 characters)

Insert number

(Max.500 characters)

Insert number

Manually inserted
from calendar
Manually inserted
from calendar

Začetek /
Kezdő dátum

Konec /
Záró dátum

Stroškovni
načrt /
Költségvetés

Manually inserted
from calendar

Manually inserted from
calendar

Indicative Budget

(Max.500 characters)

Naziv dosežka /
Végeredmény
megnevezése

Automatically filled in –
eMS (Deliverable T.1.1.1)
Automatically filled in –
eMS (Deliverable T.1.1.2)

Št. aktivnosti /
Tevékenység sorsz.

Začetek /
Kezdő dátum

Naziv aktivnosti /
A tevékenység
címe

Activity description
Št. dosežka /
Végeredmény sz.

(Max.500 characters)

Naziv dosežka /
Végeredmény
megnevezése

Automatically filled in –
eMS (Deliverable T.1.2.1)
Automatically filled in –
eMS (Deliverable T.1.2.2)

Opis dosežka /
Végeredmény
leírása

Načrtovana
vrednost /
Célérték

Rok /
Határidő

(Max.500 characters)

Insert number

(Max.500 characters)

Insert number

Manually inserted
from calendar
Manually inserted
from calendar

Tip: / Típus: Investicije (velja samo za investicije pod stroškovno vrstico “Infrastruktura in gradnje”)
/ Beruházás (csak az "infrastuktúrális és építési beruházások" költségvetési sor keretében tervezett
beruházásra érvényes)
št. DP /
Mcs.
sorsz.

Naziv DP /
Mcs. megnevezése

I1+n
Odgovorni partner DS / A
Mcs.-ért felelős partner

Začetek DS /
Mcs. kezdete

Konec DS /
Mcs. vége

Stroškovni načrt
DS / Mcs.
költségvetése

Automatic from
activities

Automatic from
activities

Automatically filled in
from part D or E

Drop-down list

Vključeni partnerji / Résztvevő partnerek
Vključeni partnerji /
Résztvevő partnerek

Drop-down list

Opišite vsebino in cilje tega delovnega sklopa in kakšen bo doprinos posameznega projektnega partnerja v
sklopu izvedenih dejavnosti (kdo bo kaj delal). / Kérjük, foglalja össze a munkacsomag tartalmát és
célkitűzéseit, beleértve a partnerek bevonásának mikéntjét (ki mit fog csinálni).
(Max.2000 characters)

Utemeljitev / Indoklás
Razložite potrebo po investiciji za doseganje projektnih ciljev in rezultatov. Opišite čezmejni pomen
investicije. Navedite, kdo in na kakšen način bo imel korist od investicije (npr. projektni partnerji, regije,
končni uporabniki). / Indokolja meg, miért szükséges a beruházás a projekt céljainak és eredményeinek
eléréséhez. Mutassa be a beruházás határon átnyúló jelentőségét. Sorolja fel, ki és milyen módon profitál a
beruházásból (pl. projektpartnerek, régiók, végfelhasználók, stb.)
V primeru pilotnih investicij opišite: / Mintaberuházás esetében mutassa be:
- kateri problem poskušate rešiti s tem; / milyen problémát kíván a kezdeményezés megoldani;
- kakšne ugotovitve pričakujete; / milyen új tudásra számítanak;
- na kakšen način se investicija lahko reproducira in / mennyiben reprodukálható a beruházás és
- kako lahko tako pridobljene izkušnje programskemu območju koristijo. / a belőle származó
tapasztalatok mennyiben hasznosíthatók a programterületen?
(Max.2000 characters)

Lokacija investicije / A beruházás helyszíne
Geografska lokacija investicije / A beruházás földrajzi helyszíne (NUTS – Drop-down list)
(Max.500 characters)

Tveganja povezana z investicijo / A beruházáshoz kapcsolódó kockázatok
Opis tveganj, povezanih z investicijo. / Mutassa be a beruházáshoz kapcsolódó esetleges kockázatokat.

(Max.500 characters)

Investicijska dokumentacija / A beruházás dokumentációja
Navedite tehnične zahteve in potrebna dovoljenja (npr. gradbeno dovoljenje), ki so potrebna za izvedbo
investicije, skladno z nacionalno zakonodajo / Kérjük, sorolja fel a hazai jogszabályok szerint a beruházáshoz
szükséges összes műszaki feltételt és engedélyt (pl. építési engedély).
(Max.500 characters)

Lastništvo / Tulajdonjog
Kdo je lastnik lokacije, kjer se bo nahajala investicija? Kdo bo imel lastništvo investicije po koncu projekta?
Kdo bo poskrbel za vzdrževanje investicije in kako bo to izvedel? / Ki a beruházás helyszínének a tulajdonosa?
Kié lesz a beruházás tulajdonjoga a projekt végén? Ki a megvalósított beruházás fenntartója? Hogyan
történik ez a gyakorlatban?
(Max.500 characters)

Opišite glavne kazalnike neposrednih učinkov projekta, ki bodo doseženi na podlagi aktivnosti v tem
delovnem sklopu. Za vsak glavni kazalnik neposrednega učinka projekta je potrebno izbrati programski
kazalnik neposrednega učinka. Upoštevajte, da morata oba kazalnika imeti enako mersko enoto. / Kérjük,
mutassa be a projekt fő outputjait, melyeket a jelen munkacsomag tevékenységein keresztül kívánnak elérni.
A projekt minden egyes fő outputjához társítani kell egy program output indikátort. Kérjük, tartsa szem előtt,
hogy mindkettőnek ugyanazzal az egységgel mérhetőnek kell lenni.
Neposredni
Opis
Izberite
Enota /
Število /
Rok /
učinek
neposrednega programski
Egység
Mennyiség
Határidő
projekta /
učinka projekta kazalnik
A projekt fő
/
neposrednega
outputja
A projekt fő
učinka h
outputjának
katermu
leírása
prispeva vaš
kazalnik
neposrednega
učinka /
Válasszon egy
program
output
indikátort,
melyhez a
projekt fő
outputja
hozzájárul.
Autom
atically
filled in
– eMS
(I.1.1)
Autom
atically
filled in
– eMS
(I.1.2)

text

text

(Max.500
characters)
(Max.500
characters)

Drop-down list

Automatically
filled in – eMS

Insert number

Manually inserted
from calendar

Drop-down list

Automatically
filled in – eMS

Insert number

Manually inserted
from calendar

Ciljne skupine glede na glavne kazalnike neposrednih učinkov / A fő outputok célcsoportjai
Drop-down list
Kdo bo koristil glavne neposredne učinke? /
Ki használja a fő outputokat?

Kako boste vključili ciljne skupine (in ostale
deležnike) pri izvajanju tega delovnega sklopa? /
Hogyan vonja be a célcsoportokat (és egyéb
érdekelteket) a projekt fő outputjainak
kialakításába?
(Max.500 characters)
Opišite konkretne aktivnosti in pričakovane dosežke v okviru delovnega sklopa . / Kérjük, mutassa be a
munkacsomag keretében megvalósítandó tevékenységeket és azok közvetlen végeredményeit.
Št. aktivnosti /
Tevékenység sorsz.

Naziv aktivnosti /
A tevékenység
címe

Automatically filled in –
eMS (Activity T.1.1)

Activity description
Št. dosežka /
Végeredmény sz.

Začetek / Kezdő
dátum

Konec / Záró dátum

Stroškovni načrt
/ Költségvetés

Manually inserted
from calendar

Manually inserted from
calendar

Indicative Budget

Opis dosežka /
Végeredmény
leírása

Načrtovana
vrednost / Célérték

Rok / Határidő

(Max.500 characters)

Insert number

(Max.500 characters)

Insert number

Manually inserted
from calendar
Manually inserted
from calendar

(Max.500 characters)

Naziv dosežka /
Végeredmény
megnevezése

Automatically filled in –
eMS (Deliverable I.1.1.1)
Automatically filled in –
eMS (Deliverable I.1.1.2)

C. 5. 1 Obdobja poročanja / Jelentéstételi időszakok
Št. obdobja
poročanja /
Jelentéstételi
időszak sz.

Trajanje (v mesecih) /
Időtartam (hónap)

Začetek (datum)
/ Kezdő dátum

Konec (datum)
/ Záró dátum

Datum oddaje
poročila /
Projektszintű
jelentés leadási
határideje

1
2
3
4
C. 6 Aktivnosti izven programskega območja / A programterületen kívüli tevékenységek
Po potrebi naštejte aktivnosti, ki se bodo izvedle izven programskega območja (znotraj EU). Opišite korist
teh aktivnosti za programsko območje. Kakšna je dodana vrednost aktivnosti, ki se bodo izvedle izven
programskega območja (znotraj EU)? Po potrebi naštejte relevantne aktivnosti in opišite na kakšen način
bodo koristile programskemu območju. / Amennyiben releváns, kérjük, sorolja fel azokat a tevékenységeket,
melyeket a programterületen kívül (EU-n belül) fognak végezni. Mutassa be ezek hasznát a programterület
számára. Mi a programterületen kívül (EU-n belül) elvégzett tevékenységek hozzáadott értéke? Amennyiben
releváns, kérjük, sorolja fel a vonatkozó tevékenységeket, és mutassa be milyen előnyökkel jár ez a
programterület számára.
(Max.1000 characters)

Skupni stroški za aktivnosti izven programskega
območja [znotraj EU] / A programterületen kívüli (EUn belül) tevékenységek összköltségvetése
ESRR izven programskega območja [znotraj EU] /
ERFA a programterületen kívül (EU-n belül)
% od skupnih ESRR sredstev / teljes ERFA támogatás %

indicative
Indicative
Automatically filled in

DEL D / D RÉSZ – Stroškovni načrt projekta / A projekt költségvetése
Vse tabele v delu D se izračunavajo avtomatsko na podlagi stroškovnih načrtov projektnih
partnerjev. / A D rész minden táblázata automatikusan kerül kiszámításra a projekt
partnerek költségvetéséből
D.1 Stroškovni načrt projekta po virih financiranja – razdelitev po partnerjih: / A projekt költségvetése és a

társfinanszírozás forrás (Alap) - partnerenkénti bontásban:
PARTNER / PARTNER

Kratica
VP/PP /
Partner
rövidített
megnevezése
VP/PP

Država /
Ország

PROGRAMSKO
SOFINANCIRANJE /
A PROGRAM
TÁRSFINANSZÍROZÁSA

ESRR /
ERFA

ESRR
% od
sofinancira skupne
nje (%) /
ga
ERFA
ESRR /
társfinansz összes
írozási
ERFA
hányad (%)
%-a

FINANČNI PRISPEVKI / PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS
(SOFINANCIRANJE / TÁRSFINANSZÍROZÁS)
Javno sofinanciranje /
Közpénz hozzájárulás
Avtomatsko
(nacionalno)
/
Automatikus
(nemzeti)

Ostalo
javno /
Egyéb
közpén
z

Sofinanci
Zasebno
ranje
sofinanci skupno /
ranje /
ÖSSZES
Javno
Privát
skupaj /
pénzügyi
hozzájár
Közpénz
hozzájár
ulás
összesen
ulás

Skupni
upravičeni
stroški /
Teljes
elszámolható
költség

VP
PP1
PPx
Delna skupna vsota partnerjev
znotraj programskega območja /
Programterületen lévő projekt
partnerek részösszege
Delna skupna vsota partnerjev
izven programskega območja /
Programterületen kívüli projekt
partnerek részösszege
Skupaj / Összesen

may be
limited
to 20%
100%

D.2 Stroškovni načrt projekta – pregled po partnerju / po stroškovni kategoriji: / A projekt
költségvetése – partnerenként/költségkategóriánként:
Stroški za Izdatki
Izdatki za
Kratica VP/PP
Pisarniški in
Potni in
zunanje
za
Skupaj
infrastrukturo
/
Vir
administrativni namestitve strokovnjake oprem
Skupaj /
upravičeni
Stroški
in gradnje /
Prihodki
Partner
sofinanciranja /
izdatki / Irodai ni stroški / in storitve /
o/
Teljes
stroški /
Infrastruktúrá
/ Nettó
rövid neve Társfinanszírozá osebja /
és
Utazási és
Külső
Eszköz
költségv
Teljes
Személyi
lis és építési
bevétel
VP/PP
si forrás
adminisztrációs szállásköltsé szakértői és
ök
etés
elszámolható
költségek
beruházások
költségek
gek
szolgáltatási költsé
költség
költsége
költségek
ge
VP

ERDF

PP1

ERDF

PPx

ERDF

Skupaj / Összesen
% od skupnega stroškovnega
načrta / A teljes költségvetés
%-a

ESRR / ERFA

D.3 Stroškovni načrt projekta – pregled po partnerjih / po obdobjih poročanja: / A projekt
költségvetése – partnerenként jelentéstételi időszakonként:
Kratica VP/PP /
Partner rövid
neve VP/PP

Vir
sofinancir
anja /
Társfinans
zírozási
forrás

VP

ERDF

PP1

ERDF

PPx

ERDF

Obdobje
poročanja /
Jelentéstételi
időszak
1

Obdobje
poročanja /
Jelentéstételi
időszak
2

Obdobje
poročanja /
Jelentéstételi
időszak
3

Obdobje
poročanja /
Jelentéstételi
időszak
(n)

Skupaj /
Teljes
költségveté
s

Prihodki /
Nettó
bevétel

Skupaj
upravičeni
stroški / Összes
támogatható
költség

Skupaj / Összesen
% od skupnega stroškovnega
načrta / A teljes költségvetés
%-a
ESRR / ERFA

D.4 Stroškovni načrt projekta – pregled po partnerjih / po delovnih sklopih (DS): / A projekt
költségvetése – partnerenként / munkacsomagonként (Mcs.):
Kratica VP/PP /
Partner rövid
neve VP/PP

Vir
sofinancir
anja /
DS / Mcs. 1 DS / Mcs.2
Társfinans
zírozási
forrás

LP

ERDF

PP1

ERDF

PPx

ERDF

DS / Mcs.3

Skupaj /
DS / Mcs.
DS / Mcs.4
Teljes
(n)
költségvetés

Prihodki /
Nettó
bevétel

Skupaj
upravičeni
stroški / Összes
támogatható
költség

Skupaj / Összesen
% od skupnega stroškovnega
načrta / A teljes költségvetés
%-a
ESRR / ERFA

D.5 Stroškovni načrt projekta – pregled po delovnih sklopih (DS) / po stroškovnih kategorijah: / A
projekt költségvetése – munkacsomagonként (Mcs.) / költségkategóriánként:
Stroški za
zunanje
Potni in
strokovnjake
Pisarniški in
namestitveni
Stroški administrativni
in storitve /
stroški /
Št. DS / Mcs. osebja / izdatki / Irodai
Külső
Utazási és
száma
Személyi
és
szakértői és
költségek adminisztrációs szállásköltségek szolgáltatási
költségek
költségek

DS / Mcs. 1
DS / Mcs. 2

Izdatki za
opremo /
Eszközök
költsége

Izdatki za
Skupaj
infrastrukturo
upravičeni
in gradnje /
Skupaj / Prihodki
stroški /
Infrastruktúrális
Teljes
/ Nettó
Összes
és építési
költségvetés bevétel
támogatható
beruházások
költség
költsége

DS / Mcs. (n)
Skupaj /
Összesen
% od
skupnega
stroškovnega
načrta / A
teljes
költségvetés
%-a
ESRR / ERFA

D.6 Stroškovni načrt projekta – pregled po delovnih sklopih (DS) / po obdobjih poročanja: / A
projekt költségvetése – munkacsomagonként (Mcs.) / jelentéstételi időszakonként:
Št. DS / Mcs.
száma

Obdobje poročanja
/ Jelentéstételi
időszak
1

Obdobje
poročanja /
Jelentéstételi
időszak
2

Obdobje poročanja /
Jelentéstételi időszak
(n)

Skupaj / Teljes
költségvetés

Prihodki /
Nettó
bevétel

Skupaj upravičeni /
Összes támogatható
költség

DS / Mcs. 1
DS / Mcs. 2
DS / Mcs. (n)
Skupaj /
Összesen
% od skupnega
stroškovnega
načrta / A teljes
költségvetés %-a
ESRR / ERFA

DEL E / E RÉSZ – Stroškovni načrt posameznega projektnega partnerja (izpolni vsak projektni
partner) / Költségvetés partnerenként ( minden projekt partnernek ki kell töltenie)
E. 1 Podatki projektnega partnerja: / Partnerek listája:
Štev. projektnega partnerja / Projekt Automatically transferred
partner száma
Naziv institucije projektnega partnerja Automatically transferred
/ Partnerszervezet neve
Država / Tagállam

Automatically transferred

Kratica projektnega partnerja /
Partner rövid neve

Automatically transferred

Tip projektnega partnerja / Partner
típusa

Automatically transferred

Pravna oblika / Jogi státusz

Automatically transferred

E. 2.1a Stroški osebja (dejanski stroški) : / Személyi költségek (tényleges költségek) :
Opis / Leírás

Enota /
Egység
Komentarji /
Megjegyzés

DS / Mcs. 1

Funkcija
zaposleneg
a / Személy
funkciója

Vrsta
zaposlitve /
Alkalmazás
típusa

Obdobje Št. enot /
poročanja Egységek
/
száma
Jelentésté
teli
időszak
e.g. P1

e.g.
manager

Drop-down
list

Dropdown list

Stroški osebja /
Személyi
e.g.
költségek
manager

Drop-down
list

Dropdown list

e.g. Pn

e.g.
secretary

Drop-down
list

Dropdown list

e.g. P1

e.g.
secretary

Drop-down
list

Dropdown list

e.g. Pn

Cena na
enoto /
Egységár

Skupaj /
Összesen

automati
cally
calculate
d
automati
cally
calculate
d
automati
cally
calculate
d
automati
cally
calculate
d
automatic
ally
calculated

Skupaj / Összesen

Opis / Leírás

Enota /
Egység
Komentarji /
Megjegyzés

DS / Mcs. 1

Funkcija
zaposleneg
a / Személy
funkciója

Vrsta
zaposlitve /
Alkalmazás
típusa

Obdobje Št. enot /
poročanja Egységek
/
száma
Jelentésté
teli
időszak
e.g. P1

e.g.
manager

Drop-down
list

Dropdown list

Stroški osebja /
Személyi
e.g.
költségek
manager

Drop-down
list

Dropdown list

e.g. Pn

e.g.
secretary

Drop-down
list

Dropdown list

e.g. P1

e.g.
secretary

Drop-down
list

Dropdown list

e.g. Pn

Cena na
enoto /
Egységár

Skupaj /
Összesen

automati
cally
calculate
d
automati
cally
calculate
d
automati
cally
calculate
d
automati
cally
calculate
d

automatic
ally
calculated

Skupaj / Összesen

E. 2.1b Stroški osebja (pavšal) : / Személyi költségek (átalánydíj) :
Stroški osebja / Személyi
költségek
Obdobje poročanja 1/
Jelentéstételi időszak 1
Obdobje poročanja (n)/
Jelentéstételi időszak (n)
Skupaj / Összesen

DS / Mcs. 1

DS / Mcs. (n)

Skupaj / Összesen

automatically calculated

automatically calculated

automatically calculated

automatically calculated

automatically calculated

automatically calculated

automatically calculated

automatically calculated

automatically calculated

E. 2.2 Pisarniški in administrativni izdatki (pavšal): / Irodai és adminisztrációs költségek
(átalánydíj):
Pisarniški in
administrativni izdatki /
Irodai és adminisztrációs
költségek
Obdobje poročanja 1/
Jelentéstételi időszak 1
Obdobje poročanja (n)/
Jelentéstételi időszak (n)
Skupaj / Összesen

DS / Mcs. 1

DS / Mcs. (n)

Skupaj / Összesen

automatically calculated

automatically calculated

automatically calculated

automatically calculated

automatically calculated

automatically calculated

automatically calculated

automatically calculated

automatically calculated

E. 2.3 Potni in namestitveni stroški: / Utazási és szállásköltségek :
Opis / Leírás

Enota /
Egység

Obdobje
poročanja /
Jelentéstételi
időszak

DS / Mcs. 1
Št. enot
Cena na
/
enoto /
Egységek Egységár
száma

automatically
calculated
automatically
calculated
automatically
calculated
automatically
calculated
automatically
calculated

Potni in namestitveni
stroški / Utazási és
szállásköltségek

Skupaj / Összesen
Opis / Leírás

Potni in namestitveni
stroški / Utazási és
szállásköltségek

Skupaj /
Összesen

Enota /
Egység

Obdobje
poročanja /
Jelentéstételi
időszak

DS / Mcs. (n)
Št. enot
Cena na
/
enoto /
Egységek Egységár
száma

Skupaj /
Összesen

automatically
calculated
automatically
calculated
automatically
calculated

automatically
calculated
automatically
calculated

Skupaj / Összesen

E. 2.4 Stroški za zunanje strokovnjake in storitve : / Külső szakértői és szolgáltatási költségek :
Opis / Leírás

Enota /
Egység

Stroški za zunanje
strokovnjake in
storitve / Külső
szakértői és
szolgáltatási
költségek

Obdobje
poročanja /
Jelentéstételi
időszak

DS / Mcs. 1
Št. enot
Cena na
/
enoto /
Egységek Egységár
száma

Skupaj /
Összesen

automatically
calculated
automatically
calculated
automatically
calculated
automatically
calculated
automatically
calculated

Skupaj / Összesen
Opis / Leírás

Enota /
Egység

Stroški za zunanje
strokovnjake in
storitve / Külső
szakértői és
szolgáltatási
költségek

Obdobje
poročanja /
Jelentéstételi
időszak

DS / Mcs. (n)
Št. enot
Cena na
/
enoto /
Egységek Egységár
száma

Skupaj /
Összesen

automatically
calculated
automatically
calculated
automatically
calculated
automatically
calculated
automatically
calculated

Skupaj / Összesen

E. 2.5 Izdatki za opremo: / Eszközök költsége:
Opis / Leírás

Enota /
Egység

Obdobje
poročanja /
Jelentéstételi
időszak

DS / Mcs. 1
Št. enot
Cena na
/
enoto /
Egységek Egységár
száma

Skupaj /
Összesen

automatically
calculated
automatically
calculated
automatically
calculated
automatically
calculated
automatically
calculated

Izdatki za opremo /
Eszközök költsége

Skupaj / Összesen
Opis / Leírás

DS / Mcs. (n)

Izdatki za opremo /
Eszközök költsége

Enota /
Egység

Obdobje
poročanja /
Jelentéstételi
időszak

Št. enot
/
Egységek
száma

Cena na
enoto /
Egységár

Skupaj /
Összesen

automatically
calculated
automatically
calculated
automatically
calculated
automatically
calculated
automatically
calculated

Skupaj / Összesen

E. 2.6 Izdatki za infrastrukturo in gradnje: / Infrastruktúrális és építési beruházások költsége:
Opis / Leírás

Enota /
Egység

Izdatki za
infrastrukturo in
gradnje /
Infrastruktúrális és
építési beruházások
költsége

Obdobje
poročanja /
Jelentéstételi
időszak

DS / Mcs. 1
Št. enot
Cena na
/
enoto /
Egységek Egységár
száma

Skupaj /
Összesen

automatically
calculated
automatically
calculated
automatically
calculated
automatically
calculated
automatically
calculated

Skupaj / Összesen
Opis / Leírás

Enota /
Egység

Izdatki za
infrastrukturo in
gradnje /
Infrastruktúrális és
építési beruházások
költsége

Obdobje
poročanja /
Jelentéstételi
időszak

DS / Mcs. (n)
Št. enot
Cena na
/
enoto /
Egységek Egységár
száma

Skupaj /
Összesen

automatically
calculated
automatically
calculated
automatically
calculated
automatically
calculated
automatically
calculated

Skupaj / Összesen

E. 2.7 Prihodki: / Nettó bevétel:
Opis / Leírás

Prihodki / Nettó
bevétel

Enota /
Egység

Obdobje
poročanja /
Jelentéstételi
időszak

DS / Mcs. 1
Št. enot
Cena na
/
enoto /
Egységek Egységár
száma

Skupaj /
Összesen

automatically
calculated
automatically
calculated

automatically
calculated
automatically
calculated
automatically
calculated

Skupaj /
Összesen
Opis /
Leírás

Enota /
Egység

Obdobje
poročanja /
Jelentéstételi
időszak

DS / Mcs. (n)
Št. enot
Cena na
/
enoto /
Egységek Egységár
száma

Skupaj /
Összesen

automatically
calculated
automatically
calculated
automatically
calculated
automatically
calculated
automatically
calculated

Prihodki / Nettó
bevétel

Skupaj /
Összesen

E.3 Finančni viri projektnega partnerja: / Partner hozzájárulásának forrása:
Vir sofinanciranja / Hozzájárulás forrása

% sofinanciranja /
Partner
hozzájárulása %ban

Pravna oblika / Jogi
státusz

Name of institution (Own resources)

Znesek / Összeg

automatically
calculated

External source 1

Public/private (Drop-down automatically
list)
calculated

External source (n)

Public/private (Drop-down automatically
list)
calculated

Vmesna vsota javno sofinanciranje / Nemzeti (közpénz)
hozzájárulás részösszege

automatically
calculated

automatically
calculated

Vmesna vsota zasebno sofinanciranje / Magán hozzájárulás
részösszege

automatically
calculated

automatically
calculated

Skupaj sofinanciranje / Összes társfinanszírozás

automatically
calculated

automatically
calculated

Sofinanciranje (načrtovana vrednost) / Partner hozzájárulása (célérték)

automatically
calculated

E.4.a Povzetek stroškovnega načrta projektnega partnerja – po stroškovni kategoriji / po delovnem
sklopu (DS): Partner budget overview – budget line/ per work package (all fields automatically
calculated): / Partner költségvetésének összefoglalója – költségkategória /munkacsomag (minden
mező automatikusan számítódik):
Stroškovna
kategorija /
Költségvetési
kategória
Stroški osebja /
Személyi költségek

DS / Mcs. 1

DS / Mcs. 2

DS / Mcs.(n)

Skupaj /
Összesen

Pisarniški in
administrativni
izdatki /
Irodai és
adminisztrációs
költségek
Potni in
namestitveni
stroški / Utazási és
szállásköltségek
Stroški za zunanje
strokovnjake in
storitve / Külső
szakértői és
szolgáltatási
költségek
Izdatki za opremo /
Eszközök költsége
Izdatki za
infrastrukturo in
gradnje /
Infrastruktúrális és
építési
beruházások
költsége
Prihodki / Nettó
bevétel
Skupaj / Összesen

E.4.b Povzetek stroškovnega načrta projektnega partnerja – po stroškovni kategoriji / po obdobju
poročanja: / Partner költségvetésének összefoglalója – költségkategória /jelentéstételi időszak:
Stroškovna
kategorija /
Költségvetési
kategória
Stroški osebja /
Személyi költségek
Pisarniški in
administrativni
izdatki / Irodai és
adminisztrációs
költségek
Potni in
namestitveni
stroški / Utazási és
szállásköltségek
Stroški za zunanje
strokovnjake in
storitve / Külső
szakértői és
szolgáltatási
költségek
Izdatki za opremo /
Eszközök költsége
Izdatki za
infrastrukturo in

Obdobje
poročanja /
Jelentéstételi
időszak 1

Obdobje
poročanja /
Jelentéstételi
időszak 2

Obdobje
poročanja /
Jelentéstételi
időszak (n)

Skupaj /
Összesen

gradnje /
Infrastruktúrális és
építési
beruházások
költsége
Prihodki / Nettó
bevétel
Skupaj / Összesen

E.4.c Povzetek stroškovnega načrta projektnega partnerja – po obdobju poročanju / po delovnem
sklopu (DS): / Partner költségvetésének összefoglalója – jelentéstételi időszak / munkacsomag :
Obdobje
poročanja /
Költségvetési
kategória
Obdobje
poročanja /
Jelentéstételi
időszak 1
Obdobje
poročanja /
Jelentéstételi
időszak 2
Obdobje
poročanja /
Jelentéstételi
időszak (n)
Skupaj /
Összesen

DS / Mcs. 1

DS / Mcs. 2

DS / Mcs. (n)

Skupaj /
Összesen

E.5 Stroškovni načrt projektnega partnerja in viri financiranja: / Partner költségvetése és
hozzájárulása:
Znesek / Összeg
ESRR sofinanciranje / ERFA társfinanszírozás
Ostalo sofinanciranje / Partner hozzájárulása
Skupaj upravičeni stroški / Partner összes
elszámolható költsége

Odstotek sofinanciranja (%) /
Társfinanszírozási arány (%)

