
 

 

PROJEKTMENEDZSMENT ÉS PÁLYÁZATÍRÁS E-LEARNING OKTATÁSI 

FORMÁBAN: ISMERTETŐ 

A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Nonprofit Kft. az IPA Határon Átnyúló 

Együttműködési Program 2007-2013 keretében támogatást nyert a „Guidance-Partnership-

Services” - Alternative labour market program along the Drava (röviden GPS) című, 

HUHR/1101/2.1.2/0006 azonosító számú projekt részeként ingyenes Projektmenedzsment és 

pályázatírás képzést szervez civil szervezetek munkatársainak. 

A képzés a következő pályázati ciklus idén várható kiírásaira tekintettel különösen időszerű, 

hiszen a szervezetek ily módon is felkészülhetnek a hatékonyabb pályázatírásra, valamint a 

nyertes pályázatok menedzselésére. 

A képzés általános célja, hogy a hallgatók képessé váljanak az Európai Unió célkitűzéseihez 

igazodva projekteket tervezni és készíteni. A pályázatírás és a projektmenedzsment témakör igen 

szerteágazó, ezért az elsajátítandó ismeretanyagot modulokra, ezen belül pedig leckékre bontva 

segítjük a tananyag feldolgozását. A képzést a résztvevők saját tempójukban, mentor tanár 

segítségével teljesítik. 

A képzés kezdésének várható időpontja 2014. április közepe, befejezése június vége. 

A képzés célkitűzései 

A projektmenedzsment és pályázatíró képzés elsődleges célkitűzése, hogy a hallgatók elsajátítsák 

az Európai Unió pályázatírási rendszerével kapcsolatos alapvető ismereteket és pályázatírási 

technikákat, gyakorlati készség szintjén is begyakorolják a pályázatkészítés módszereit, melyek 

alapján képesek lesznek sikeres pályázati dokumentációt készíteni az uniós és hazai támogatások 

lehívására megbízójuk, szervezetük, intézményük részére. Az Európai Uniós pályázatíró 

tanfolyam egyúttal felkészít az Új Széchenyi Terv intézkedéseinek fogadására, eljárásrendjének 

elsajátítására. A pályázatíró képzés résztvevői tehát nem csupán elméleti ismereteket sajátítanak 

el, hanem a tanfolyam elvégzése után komplett pályázati dokumentáció összeállítására is képessé 

válnak a gyakorlatban. 

Követelmények a képzés elvégzése után 

- Az Európai Unió által biztosított fejlesztési források struktúrájának ismerete. 

- A projektciklus menedzsment elméletének, módszertanának alapvető ismerete. 

- A projektciklus, a projekttervezés folyamatának ismerete. 

- A projekttervezési technikák ismerete, alkalmazása készség szinten. 

- A pályázatírás módszereinek ismerete, az ismeretek gyakorlati alkalmazásának képessége. 

- Projekt költségvetés tervezésének készsége. 

- Projektdokumentáció összeállításának és kezelésének ismerete, képessége. 

- A projektek megvalósításával összefüggő disszeminációs tevékenység alapelveinek ismerete, 

a megismert kommunikációs eszközök alkalmazásának készsége. 


