Útmutató a Projekt tervezési segédlet használatához

Mire jó a Projekt tervezési segédlet (PTS)?
Célja, hogy segítséget nyújtson a pályázóknak fejlesztési elképzeléseik strukturálásában, az
elérendő célok és az ezek elérését szolgáló fejlesztések meghatározásában, illetve a várható
hatások azonosításában. A segédlet hozzájárul a pályázat és a fejlesztési projektek szakszerű
összeállításához.
Miért éri meg kitölteni a PTS-t?
A PTS-t két okból érdemes már a projekt tervezését megelőzően kitölteni:
1. A PTS a szakszerű projekttervezés és a helyes kérdésfeltevés támogatása által
hozzájárul ahhoz, hogy valóban az adott vállalkozás növekedését támogató projekt
valósuljon meg.
2. Kitöltése hozzájárulhat, hogy a GINOP 1.2.8-20 és a VEKOP 1.2.6-20 pályázatok
keretében igényelt támogatás visszatérítendőből vissza nem térítendővé forduljon át.
Hogyan járul hozzá a PTS kitöltése az átforduláshoz és a pontszerzéshez a GINOP 1.2.820-ban és a VEKOP 1.2.6-20-ban?
Az „Eredményességi mérés értékelési szempontoknál” található „1) Technológiai és szervezeti
megújulás végrehajtása” alatt felsorolt szolgáltatások igénybevételét alapozza meg a PTS
kitöltése:
1. Fejlesztési Terv készítése (2. egység - 10 pont):
A Fejlesztési Terv a pályázó vállalkozások által előzetesen, a GINOP-1.2.8-20
pályázat beadását megelőzően kitöltött PTS-en alapul. A pályázó által összeállított
PTS, valamint az IFKA által a későbbiekben végzett szervezeti diagnosztika és a PTS
szakmai felülvizsgálata alapján áll össze a végleges, cégre szabott Fejlesztési Terv.
Ennek összeállításáért kaphat a pályázó vállalkozás 10 pontot. A Fejlesztési terv
segítheti továbbá a pályázót a felhívásban jelölt további szolgáltatások
kiválasztásában is.
2. Megvalósított Fejlesztések bemutatása (3. egység - 5/8/10 pont):
Ha a korábban megvalósított fejlesztéseket a pályázó cég az IFKA-n keresztül kívánja
igazolni (és nem saját maga tölti ki előre a PTS-t), akkor a PTS-ben foglaltakhoz igen
hasonló, csak éppen a múltra vonatkozó kérdésekre kell majd számítania. Ez
értelemszerűen több utólagos konzultációt és szakmai munkát jelent a pályázó
cégeknek. Mindezek alapján javasoljuk a PTS előzetes kitöltését.
Hol találom meg az átfordulás részleteit?
A szükséges információk a GINOP 1.2.8-20 pályázati felhívás 4.4.2.4.1., illetve a VEKOP
1.2.6-20 4.4.2.2. „Az eredményességi méréshez kapcsolódó információk” „1) Technológiai és
szervezeti megújulás végrehajtása” II. és III. pontjában találhatók meg.
A többi átfordulási szempontról bővebb leírás szintén a felhívás „Az eredményességi
méréshez kapcsolódó információk” fejezetében található.

Elérhetőség: https://www.palyazat.gov.hu/ginop-128-20-a-mikro-kis-s-kzpvllalkozsokmodern-zleti-s-termelsi-kihvsokhoz-val-alkalmazkodst-segt-fejlesztsek-tmogatsa-1#
https://www.palyazat.gov.hu/vekop-126-20-a-mikro-kis-s-kzpvllalkozsok-modern-zleti-stermelsi-kihvsokhoz-val-alkalmazkodst-segt-fejlesztsek-tmogatsa#
Milyen részei vannak a PTS-nek?
A Projekt tervezési segédlet áll projekt előkészítő munkalapokból, projekt költségvetés
tervezőből, illetve összesítő lapokból. A segédletben található a tervezett fejlesztés(ek)
szakmai előkészítését és átláthatóságát egyszerű kérdésekkel támogatják.
Hol tudom letölteni a Projekt tervezési segédletet?
Elérhetősége: https://vali.ifka.hu/hu/page/palyazati-felhivasok.
Mit tegyek, ha kitöltöttem a PTS-t?
Mivel a PTS-t a pályázó vállalkozások számára fejlesztettük ki, a GINOP 1.2.8-20 és a VEKOP
1.2.6-20 pályázatokra történő jelentkezés megalapozásához, egyelőre - a megőrzésén túl nincs vele további teendő. A kitöltés után ez alapján érdemes felkészülni a pályázat
benyújtására (árajánlatok bekérése, stb.). A PTS-t akkor kell az IFKA felé benyújtani, ha a
Fejlesztési Terv készítés szolgáltatást veszi igénybe a projektmegvalósító vállalkozás az
IFKÁ-tól. Ennek részleteiről hamarosan további információ lesz elérhető az IFKA oldalán.

