Процена и одабир пријава из области културе
Pontozás és a jelentkezés értékelése а kultúra területén
Члан комисије – A bizottság tagja: ______________________________
Подносилац – Felhasználó: ________________________________
Назив пројекта – Projekt elnevezése: ______________________________
Бодовање - pontozás:
Критеријуми - Kritériumok
1. Финансијски и оперативни капацитет
– Anyagi és operatív kapacitás
Да ли подносилац пријаве и партнери имају довољно
техичког знања, професионалних капацитета,
укључујући стручности и искуства у вођењу
пројеката?
A pályázó és partnerei rendelkeznek e elegendő szakmai
tapasztalattal, technikai tudással valamint és képzett
személyi háttérrel, hogy a projektet sikeresen
véghezvigyék?
2. Релевантност - Megvalósíthatóság
Да ли је пројекат усаглашен са усвојеним
стратегијама општине Мали Иђош и колико квалитет
пројектне идеје доприноси реализацији општих
циљева конкурса.
A Kishegyes Község által elfogadott stratégiákkal
összhangban vannnak e a projekt általános célkitűzései?
Колико су јасно дефинисане и стратешки одабране
циљне групе и колики је број директних корисника?
A stratégiai célok megfogalmazása során mennyire van
érthetően megfogalmazva a célcsoport és a projekt
közvetlen felhasználóinak a száma?
Да ли су опис проблема, предуслови реализације и
релевантни ризици јасно дефисани?
A problémaleírás, a megvalósítás előfeltételei és várható
kockázatok érthetően vannak e megfogalmazva?
3. Методологија - Módszertan
Да ли су активности које су планиране у пројекту
одговарајуће, усклађене са циљевима и очекиваним
резултатима?
A tervezett projekt aktivitások megfelelnek e a
célkitűzések és a várt eredmény eléréséhez?
Да ли су планирани резултати реални? Да ли
пројекат садржи објективно мерљиве индикаторе
резултата активности?
A tervezett eredmények megvalósíthatóak – reálisak? A
projekt eredményei - aktivitásai mérhetőek e?
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Да ли су учешће партнера и његово ангажовање у
реализацији пројекта добро одмерени?
Mennyire kimutatható pályázati partner szerepe a
projektben?
Напомена: уколико нема партнера, оцена ће бити 1
Megjegyzés: Amennyiben nincs partner a projektben, az
értéklésnél 1 pont fog szerepelni
Да ли је план реализације пројекта добро разрађен и
изводљив?
A projekt megvalósításának terve mennyire kidolgozott
és követhető?
4. Одрживост пројекта – A projekt fenntarthatósága
4.1 Да ли ће активности предвиђене пројектом имати
конкретан утицај на циљне групе?
A projekt aktivitásainak van e könkrét hatása a
célcsoportra?
Да ли су очекивани резултати пројекта одрживи ?
A projekt várt eredményei fenntarthatóak?
5. Буџет и рационалност трошкова – A költségvetés
és a költségek ésszerűsége
5.1 Да ли је однос између процењених трошкова и
очекиваних резултата задовољавајући?
A projekt költségei és a várt eredmények mennyire
vannak összhangban?
Да ли је предложени трошак неопходан за
имплементацију пројекта?
A tervezett költségek, mennyire ésszerűek a projekt
megvalósítása során?
Максимални укупни резултат
Makszimális elérhető potnszám
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Заокружити:
1. Снажно подржавам пружање финансијске подршке овом програму односно пројекту.
2. Подржавам пружање финансијске подршке овом програму односно пројекту.
3. Не подржавам пружање финансијске подршке овом програму односно пројекту.
________________________
потпис

