
BESZÁMOLÓ ÜRLAP - MINTA

KÖZÖS ÉRTÉKEINK PROGRAM
EURÓPA TÁMOGAT!



MINTA ADATLAP!
A beszámolót a www.kozosertekeink.hu űrlapkitöltőjén keresztül kell beadni.

BESZÁMOLÓ ADATLAP

A pályázat azonosító száma: KEP-
Kérjük, jelölje be, hogy milyen beszámolót küld be:
részbeszámoló/éves részbeszámoló/záró beszámoló

Jelen beszámoló időszaka: (év/hó/nap) – (év/hó/nap):

A támogatott szervezet adatai és elérhetőségei
(a rendszer automatikusan kitölti)

A szervezet banki adatai
Számlavezető pénzintézet megnevezése:
Számlavezető pénzintézet címe:
Számlavezető pénzintézet Swift kódja:
IBAN formátumú bankszámlaszám: HU _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

A támogatott projekt főbb adatai
(a rendszer automatikusan kitölti)
A pályázat címe:
A pályázat kategóriája:
A projekt kezdete:
A projekt eredeti záró határideje: (év/hó/nap):
A projekt módosított záró határideje (ha volt ilyen):
A projekt megvalósításának helyszíne:
A támogatás teljes költsége (euró):
Az önrész összege (euró):

A projekt végrehajtásért felelős személy adatai
(a rendszer automatikusan kitölti)
A projekt végrehajtásért felelős személy neve (kérjük, csak egy nevet jelöljenek meg!):
Telefonszáma(i) – mobil is, ha van:
E-mail címe:



Tartalmi beszámoló

1. Volt-e a projektet érintő valamilyen tartalmi/pénzügyi/más jellegű módosítás a
szerződéskötés illetve a projekt legutóbbi beszámolója óta? Ha igen, kérjük, röviden
foglalja össze ennek lényegét!

2. A megvalósult tevékenységek bemutatása

2.1. Kérjük az alábbi táblázatban, röviden, lényegre törően mutassa be a jelen beszámolási
időszakban elvégzett/lezajlott tevékenységeket a pályázatban felsorolt feladatoknak megfelelő
sorrendben. Amennyiben a projektet partnerekkel együtt hajtja végre, jelölje, hogy mely
tevékenységekben és hogyan vett(ek) részt a partner(ek)!

1. Feladat:
Feladat neve (a rendszer automatikusan kitölti):

Eddig elvégzett tevékenységek

bemutatása

Megvalósítás

ideje (-tól -ig)

Megvalósításban részt

vevő személyek és

szervezetek

Alátámasztó

dokumentumok listája

vagy linkje (interneten

elérhető anyagok

esetén)

2. Feladat:
Feladat neve (a rendszer automatikusan kitölti):

Eddig elvégzett tevékenységek

bemutatása

Megvalósítás

ideje (-tól -ig)

Megvalósításban részt

vevő személyek és

szervezetek

Alátámasztó

dokumentumok listája

vagy linkje (interneten

elérhető anyagok

esetén)

2.2. Tömören, 3-5 mondatban értékelje, hogy az eredetileg tervezetthez képest mit sikerült/mit
nem sikerült megvalósítani a beszámolási időszakban, illetve tudták-e tartani az eredetileg tervezett
ütemtervet. Indokolja meg az esetleges eltéréseket! (maximum 1500 leütés)

2.3. Kérjük, itt csatolja azokat a dokumentumokat, amelyek a fentieket alátámasztják! (Fotók,
videók, jelenléti ívek, szakmai összefoglalók, meghívók, partnerségi megállapodások, elkészült
kiadvány stb.)! Jelezze azt is, hogy ezek közül mit használhatunk fel a Közös Értékeink program
nyilvános kommunikációjában. Az elektronikusan nem elérhető kiadványokat, egyéb
produktumokat pedig postán várjuk a lebonyolító alapítvány címére!

3. Az elért eredmények bemutatása

3.1. Kérjük, röviden mutassa be, hogy az előző pontban ismertetett tevékenységek
megvalósításával milyen eredményeket sikerült elérni. Az alábbi táblázatban adja meg a pályázatban
feltüntetett konkrét indikátorok eddig elért értékeit a tervekkel összevetve!



Mutató Darabszám Elért emberek, résztvevők

száma

Projekt végére

vállalt érték

Eddig elért

érték

Projekt végére

vállalt érték

Eddig

elért érték

Elkészült kiadványok, off- és online

információs anyagok száma eléréseinek

száma

(a rendszer
automatikusan
kitölti):

(a rendszer
automatikusan
kitölti):

Megtartott események (műhelymunkák,

képzések stb.) száma és résztvevőinek

száma

A támogatott szervezet tevékenységében

újonnan részt vevő emberek száma

Végrehajtott figyelemfelhívó/tudatformáló

akciók, kampányok száma

Azon helyi és országos jogszabályok,

irányelvek, stratégiák száma, amelyek

kialakításában, módosításában a támogatott

szervezet részt vett

Azon személyek (a szélesebb nyilvánosság

illetve érzékeny társadalmi csoportok tagjai)

és más szervezetek száma, akiknek a

támogatott szervezet szolgáltatást nyújtott

(pl. tanácsot adott, képzett)

Újonnan létrejött vagy megerősített

partnerségek száma

Egyéb mennyiségi

mutatók:...........................................

3.2. Ha a várt és elért eredmények között eltérések mutatkoznak, kérjük, tömören
indokolja/elemezze ezek lehetséges okait! (maximum 1500 leütés)

4. A tevékenységek hatása a kitűzött konkrét célok tükrében

4.1. A projekt előtti kiinduló helyzethez képest milyen előrelépést, haladást sikerült elérni az adott
társadalmi ügyben (pl. emberek életében, gondolkodásában, tudásában)? Írja be az alábbi
táblázatba!

Mutató neve Kiinduló helyzet bemutatása Eddig elért változás, mostani

helyzet:

(a rendszer automatikusan kitölti): (a rendszer automatikusan kitölti):

4.2. A projekt előtti kiinduló helyzethez képest milyen előrelépést, haladást sikerült elérni a pályázó
szervezet és partnereik, együttműködőik tekintetében? Írja be az alábbi táblázatba!

Mutató neve Kiinduló helyzet bemutatása Eddig elért változás, mostani

helyzet:

(a rendszer automatikusan kitölti): (a rendszer automatikusan kitölti):



4.3. Hogyan, mivel tudják alátámasztani a fent leírt változásokat? Foglalja össze, hogy az eddigi
tevékenységekkel miként kerültek közelebb a kitűzött célok eléréséhez mind szervezeti, mind
szakmai szinten? Itt térjen ki arra is, ha bármilyen nem várt hatást észleltek (akár pozitív, akár
negatív irányban) vagy ha egyéb kiegészítést tenne a fentiekhez!
(maximum 2000 leütés)

5. Felmerült problémák és alkalmazott megoldások; tanulságok ismertetése

5.1. Kérjük, mutassa be, milyen problémák merültek fel a projekt beszámolási időszakában és
milyen megoldás(oka)t találtak a problémák kezelésére. (A problémák lehetnek szakmai,
együttműködési, pénzügyi vagy bármilyen más jellegűek.) (maximum 2000 leütés)

5.2. Észlelte-e ebben az időszakban a projekttel összefüggésben:
Az Európai Unió értékeinek megsértését IGEN NEM

Az Európai Unió, a támogatásközvetítő vagy a projekt végrehajtó jó hírnevének

sérelmét

IGEN NEM

Összeférhetetlenséget vagy érdekütközést IGEN NEM

Csalást vagy az Unió forrásaival való pénzügyi visszaélést IGEN NEM

Ha igen, kérjük röviden foglalja össze, hogy mi történt!

5.3. Kérjük, foglalja össze, hogy milyen tanulságokkal szolgált az Önök számára az eltelt időszak –
akár szervezeti, akár szakmai szinten! Mi az, amit ma már másképp csinálnának a megszerzett
tapasztalatok alapján? (maximum 2000 leütés)

6. Együttműködés a partnerszervezetekkel

6.1. Partnerszervezet(ek) adatai
Partner 1 Partner 2

A szervezet neve (hivatalos név): (a rendszer automatikusan
kitölti)

Kapcsolattartó személy:

Telefonszám:

E-mail cím:

A partner bevonásnak indoka:

A tervezett projekt végrehajtásban betöltött

szerepe:

A projekt összes költségéből való részesedése

(euróban):

6.2. Kérjük, röviden ismertesse, hogy mi volt a partnerszervezet(ek) feladata a beszámolási
időszakban, és hogy ezek megvalósultak-e! Ha nem, mennyiben módosultak és miért? Volt-e olyan,
ami elmaradt? Kérjük, itt csatolja azokat a dokumentumokat is, amelyek a fentieket alátámasztják!
(maximum 1500 leütés)

6.3. Kérjük, foglalja össze, hogy a partnerekkel való közös munka meghozta-e a várt eredményeket!
Ha igen, melyek ezek? Ha nem, indokolja/elemezze ennek lehetséges okait! (maximum 2000



leütés)

6.4. Amennyiben a projekt során további együttműködési lehetőségek ötlete merült fel a
partnerekkel, akkor ismertesse ezeket!

7. Kapacitásfejlesztés

Ezek a kérdések jelenjenek meg a “sima” kapacitásfejlesztést csináló szervezeteknek

7.1. Kérjük, foglalja össze, hogy a beszámolási időszakban milyen, a szervezet tudását, készségeit
növelő tevékenységekben (képzések, műhelymunkák, mentorálás, tanácsadás stb.) vettek részt a
szervezet munkatársai és önkéntesei (pontosan kik és miben)? (maximum 2000 leütés)

7.2. A kapacitásfejlesztési tevékenységek során elsajátított új tudásokat ki, hogyan és mikor
alkalmazza a szervezetben?

- Milyen új megközelítéseket, módszereket kezdtek alkalmazni már most a szervezet által, és
ezek milyen változásokat hoztak eddig? (maximum 1500 leütés)

- Milyen új megközelítéseket, módszereket terveznek alkalmazni a jövőben és mikor?
(maximum 1500 leütés)

- Milyen hatása van a szervezet ilyen irányú változásainak a szűkebben vett közösségében
és/vagy szakmai kapcsolataiban? (maximum 1500 leütés)

7.3. A mostani helyzetben milyen további tudások, készségek megszerzését látják még
szükségesnek? Mitől és hogyan tudna továbbfejlődni a szervezet? Mik a terveik ezek
megszerzésére? (maximum 2000 leütés)

Ez a kérdés csak az “A” kategóriában támogatott szervezeteknek jelenjen meg:
7.4. Kérjük mutassa be, hogy a hálózatban együttműködő partnerek (szervezetek, csoportok
működésében milyen változások történtek a projekttevékenységek eredményeként? (maximum
2000 leütés)

Ezek a kérdések a közösségi kapacitásfejlesztést (is) csináló szervezeteknek

7.1. Kérjük, foglalja össze, hogy a beszámolási időszakban milyen, a szervezet tudását, készségeit
növelő tevékenységekben (képzések, műhelymunkák, mentorálás, tanácsadás stb.) vettek részt a
szervezet munkatársai és önkéntesei (pontosan kik és miben)? (maximum 2000 leütés)

7.2. Kérjük, foglalja össze, hogy a szervezet által elért vagy tevékenységeibe bevont emberek
esetében, az őket körülvevő közösségi, gazdasági és közpolitikai életbe való bekapcsolódást
illetően, a beszámolási időszakban

- milyen jellegű változásokat eredményezett a szervezet munkája és
- e változások milyen mértékben mutatnak a közös cselekvés irányába? (maximum 2000

leütés)

7.3. Kérjük, értékelje, hogy az előző pontban leírt változások mennyire vannak összhangban vagy
mennyire térnek el a pályázatuk elkészítésekor tervezett változásokkal? Minek köszönhető az
összhang, illetve mi az oka az eltérésnek? (maximum 2000 leütés)



7.4. A mostani helyzetben milyen további tudások, készségek megszerzését látják még
szükségesnek? Mitől és hogyan tudna továbbfejlődni a szervezet? Mik a terveik ezek
megszerzésére? (maximum 2000 leütés)

Ez a kérdés csak az “A” kategóriában támogatott szervezeteknek jelenjen meg:
7.5. Kérjük mutassa be, hogy a hálózatban együttműködő partnerek, szervezetek, csoportok
működésében milyen változások jöttek létre a projekt eddigi tevékenységének eredményeként?
(maximum 2000 leütés)

8. Nyilvánosság és kommunikáció

8.1. Kérjük, az alábbi táblázatban mutassa be, hogy a beszámolási időszak alatt hol/hogyan sikerült
bemutatniuk projektjüket vagy a projekt valamely elemét, illetve (rész)eredményeit! Ezeken
keresztül milyen és kb. hány fős csoportok értesülhettek a tevékenységükről? (Kérjük, írják meg,
hogy mi alapján számolták ki/becsülték meg ezeket az értékeket!)

Kommunikációs felület

(pl. honlap, fb oldal)

Kommunikáció

rövid tartalma:
Mérés módszere: Projekt végére

várt eredmények:

Eddig elért

eredmények:

(a rendszer automatikusan
kitölti)

(a rendszer
automatikusan
kitölti)

(a rendszer
automatikusan
kitölti)

8.2. Kaptak-e visszajelzést a tevékenységükkel kapcsolatban? Ha igen, ki(k)től (nem név szerint), s
mi volt a visszajelzés(ek) lényege? Kérjük, itt számoljon be arról is, ha pl. együttműködési
szándékkal vagy tapasztalatcsere céljából kereste meg Önöket valamilyen csoport, szervezet!
(maximum 1500 leütés)

8.3. Kérjük, összesítse a projekthez kapcsolódó média megjelenéseket (miről, milyen hír, hol,
mikor jelent meg, ezek hol érhetőek el stb.)! Csatoljon beszkennelt cikkeket, ha linket nem tud
megadni!

9. A következő időszakra vonatkozó tervek (maximum 2000 leütés)

Kérjük, röviden foglalja össze a következő beszámolási időszakra tervezett lépéseket! Jelezze
azokat a tevékenységeket, amelyek vélhetően változni fognak a jelen beszámolási időszakban
szerzett tapasztalatoknak köszönhetően. Kérjük, törekedjen a konkrét, tényszerű, számszerű
megfogalmazásra.

----------------------------------------------
Záró beszámoló esetén a részbeszámoló az alábbi kérdésekkel egészül ki:

10. A projekt során megvalósult események összegzése (maximum 3000 leütés)
10.1. Kérjük, hogy az egész projektre visszatekintve foglalja össze a lezajlott főbb eseményeket,
vázlatpontokba szedve!



Megvalósult tevékenységek,

események bemutatása

Megvalósítás ideje

(-tól -ig)

Megvalósításban részt

vevő személyek és

szervezetek

Kiegészítések,

hozzáfűznivalók

(időközi beszámolókból a

rendszer automatikusan

áthúzza)

(időközi beszámolókból

a rendszer

automatikusan áthúzza)

(időközi beszámolókból

a rendszer

automatikusan áthúzza)

10.2. Röviden foglalja össze, hogy a tervekhez képest miben volt eltérés, s ennek mi volt az oka.

11. A projekt értékelése (maximum 4000 leütés)
11.1. Kérjük, értékelje a projektet a kitűzött konkrét szakmai célok és elért eredmények
összevetésével! Mit sikerült elérni, mit nem, illetve milyen – előre nem várt – eredményeket hozott
a projekt? Mi az oka az esetleges eltéréseknek? Mik a legfőbb tanulságok, következtetések? Ezek
alapján mit csinálnának másképp? Kérjük, tömören, lényegre törően fogalmazzon!
11.2. Kérjük, értékelje a projektet a kitűzött konkrét szervezeti célok és elért eredmények
összevetésével! Mit sikerült elérni, mit nem, illetve milyen – előre nem várt – eredményeket hozott
a projekt? Mi az oka az esetleges eltéréseknek? Mik a legfőbb tanulságok, következtetések? Ezek
alapján mit csinálnának másképp? Kérjük, tömören, lényegre törően fogalmazzon!
11.3. Kérjük, értékelje a partnerrel/partnerekkel való közös munkát (amennyiben volt szerződéses
partner a projektben)!

12. Kapacitásfejlesztés (maximum 3000 leütés)
Összevetve a pályázatban megfogalmazott gyengeségekkel és fejlődési szükségletekkel, hol tart
most a szervezet? Mennyiben sikerült előrelépni a szervezeti működéshez szükséges készségek, a
közösségi, gazdasági és közpolitikai életbe való bevonás, a közösségi cselekvés terén? Minek
köszönhető ez, ki vagy mi ösztönözte a változásokat?
13. A projekt hatása (maximum 3000 leütés) (A projekt hatása és eredménye közti különbséget a
beszámolóról készült útmutatóban igyekeztünk megvilágítani. Kérjük, keresse meg az erre vonatkozó részt.)
12.1. Kérjük, röviden foglalja össze, hogy Ön szerint a projekt megvalósulása hogyan és
mennyiben segítette elő a pályázatban vázolt fő probléma megoldását!
12.2. Kérjük, röviden ismertesse, hogy az érintett célcsoportok illetve a szélesebb közösség
számára hogyan fogják elérhetővé/hasznosíthatóvá tenni a projekt eredményeit!

14. A projekt szakmai folytatása (maximum 2000 leütés)
13.1 Kérjük, néhány mondatban foglalja össze, hogy a projekt elért eredményeire támaszkodva
terveznek-e további lépéseket az adott témakörben, s ha igen, mik lennének ezek (nagy
vonalakban)!

15. A projekt rövid összefoglalása magyarul és angolul

15.1. Kérjük, foglalja össze a projekt lényegét magyarul! Kérjük, hogy ne a szervezet nevében
(tehát ne többes szám első személyben) fogalmazzon, hanem a szervezetről írjon (egyes szám
harmadik személyben)! Ez az összefoglaló kerül majd ki a www.kozosertekeink.hu magyar nyelvű
oldalára. (maximum 1500 leütés)

15.2. Kérjük, foglalja össze a projekt lényegét angolul, az alábbi kérdések mentén (maximum 1000
leütés! Ez az összefoglaló kerül majd ki a www.kozosertekeink.hu angol nyelvű oldalára:
- Why was the project needed?



- What was the objective, and to what extent was it reached?
- Which output(s) were delivered?
- What was the outcome, and to what extent was it reached?
- What was the impact?
- How were the beneficiaries involved? How did they benefit from the project?
- How will the results be sustained?


