
KÉRDŐÍV 
 
 

a magyar-szlovák határon 1999 óta megvalósított projektek adatbázisának 
elkészítéséhez 

 
Kérjük, az Ön által képviselt szervezet valamennyi befejezett magyar-szlovák projektjére 
vonatkozóan töltse ki az alábbi kérdőívet. Munkájával a következő programozási időszak 
tervezéséhez járul hozzá, mivel az adatbázis alapján a pályázók számára előnyösebb, 
hasznosabb pályázati rendszer kialakítására tehetünk javaslatokat. 
 
 

A) Megvalósítás 
 

 
1. Mi volt a pályázat címe?  

 
___________________________________________________________________________ 
 

2. Mikor került sor a projekt megvalósítására (évek)?  
 

____ - _____ 
 

3. Melyik intézkedéshez kapcsolódott a projekt (jelölje x-szel)? 
 
Vállalkozói együttműködés  

Kutatás-fejlesztés, innováció 
 

 

Turizmus  

Egészségügy 
 

 

Hálózatfejlesztés, kapacitásépítés  

Oktatási, képzési programok  

Munkaerő-piac  

Emberek közötti kapcsolatok építése  

Vízgazdálkodás  

Hulladékgazdálkodás  

Energetika  

Természetvédelem 
 

 

Közlekedési infrastruktúra fejlesztése 
 

 

Információs infrastruktúra fejlesztése   

Infrastruktúrafejlesztéshez kapcsolódó tervek készítése  

Egyéb (kérem, részletezze):___________________________________________________ 



 
4. A megvalósítás során észlelt olyan tényezőket vagy problémákat, melyek nehezítették 

a projekt megvalósítását? 
 

� Igen 

� Nem  
 

5. Ha IGEN, kérem, a lenti listából válasszon ki maximum 3 tényezőt, és a jobb oldali 
oszlopban fejtse ki bővebben annak jellegét: 

Lehetséges indok: Kérem, 
jelölje 
be! 

Jelölje 1-től 10-ig, hogy 
mekkora hatása volt a 
projekt sikerére. 

Kérem, fejtse ki bővebben! 

Természeti tényezők (pl. árvíz, vihar, stb.)    

A szállítókkal/szerződő 
cégekkel/szakértőkkel/előadókkal adódott 
problémák 

  

Pénzügyi nehézségek   

Jogi problémák   

Humán erőforrással kapcsolatos problémák   

A szerződésben foglalt időkeretek túllépése   

Előreláthatatlan tényezők, melyek akadályozták 
a pályázat hatályba megvalósítását (pl. 
építkezési tervezési vagy engedélyezéssel 
kapcsolódó gondok, környezeti akadályok) 

  

Partnerekkel való együttműködés   

Egyéb (kérem, részletezze):   

 
6. Hogy értékelné a pályázat megvalósítási szintjét? Értékelését jelölje egy tízfokozatú 

skálán, ahol 1 a legrosszabb, 10 a legerősebb szint. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

 
7. Megfogalmazódtak-e javaslatok a program és a kiírás javítására vonatkozóan, amik 

segítenék a sikeresebb megvalósítást? Ha igen, mik voltak ezek? 
 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 



 
B) A pályázat eredményei 

 
 

a) Társadalmi hasznosulás 
 

8. A pályázat keretében hány új munkahely létesült? (ha nem létesült új munkahely, 
kérem, folytassa a kérdőív kitöltését a 9. kérdéstől) 

 
Új munkahelyek száma: _____ db. 
 

9. A pályázat keretében létesített új munkahelyek kizárólag a pályázati támogatás 
időszakában léteztek? 

� Igen 

� Nem 
 

10. Amennyiben az előző kérdésre NEM a válasz, kérem, írja le, hogy a projekt befejezése 
után átlagosan mennyi ideig léteztek a munkahelyek? 

 
__________________________________________________________________________ 
 
 

11. Ha a munkahely/beosztás már megszűnt, kérem, írja le röviden, mi volt ennek az oka! 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 
12. Milyen változásokat idézett elő a közösségi életben vagy a célcsoport helyzetében az 

Önök által megvalósított pályázat? Mi volt a legfontosabb pozitív hozadéka a 
projektnek? 
 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

13. Érvényesülnek-e ma is ezek a hatások? Ha nem, mi ennek az oka? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 



 
b) Megvalósult beruházások 

 
14. Kérem, jelölje meg azon javakat/beruházásokat, melyek az Ön pályázatában 

keletkeztek és számszerűsítse is azokat.  
 

Megnevezés 
Megvalósult 

IGEN 
Mutató 

(km, db, m2) 

Ma ebből létezik, 
használatban 

van 

Út, bicikliút, híd, gát, töltés    

Felújított vagy újonnan emelt épület    

Kiépített egyéb infrastruktúra:___________________    

Egyéb létesítmény: __________________________    

Egyéb létesítmény: __________________________    

Egyéb létesítmény: __________________________    

 
 
 

15. Jellemezze a megjelölt javak/beruházások jelenlegi helyzetét: 

 
Beruházás 1 megnevezése: ____________ 
 

A Jelenleg is üzemel/működik, a pályázatban megjelölt feladatokat látja el. 

B Jelenleg is üzemel/működik, de nem a pályázatban megjelölt feladatokat látja el. Az új  

funkció megnevezése:_____________________________ 

C Nem üzemel/nem működik, mivel a pályázat befejezése után nem volt elegendő 
pénzügyi kapacitásunk, hogy működtessük. 

D Nem üzemel/nem működik más ok miatt. 

 Ennek megnevezése:____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 
 

Beruházás 2 megnevezése: ____________ 
 

A Jelenleg is üzemel/működik, a pályázatban megjelölt feladatokat látja el. 

B Jelenleg is üzemel/működik, de nem a pályázatban megjelölt feladatokat látja el. Az új  

funkció megnevezése:_____________________________ 

C Nem üzemel/nem működik, mivel a pályázat befejezése után nem volt elegendő 
pénzügyi kapacitásunk, hogy működtessük. 

D Nem üzemel/nem működik más ok miatt. 

 Ennek megnevezése:____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 



 
 

16. Ha az előbb az A vagy B választ jelölte, kérem, írja le, milyen bevételi forrásokból 
tartja fenn az épületet/beruházást. 

 

� EU-s források 

� Nemzeti források 

� Adományok 

� Tagi támogatások 

� Más (kérem, részletezze): 

________________________________________________________________________   

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

c) Beszerzett eszközök 

 

17. Kérjük, jelölje be, hogy a pályázati támogatásból milyen eszközöket és milyen 

mennyiségben tudtak beszerezni! 

Megnevezés 
Mutató 

 (km, db, m2) 

Ma ebből 
használatban 

van 

Asztali számítógép   

Laptop   

Nyomtató   

Fénymásoló   

Projektor   

Videokamera   

Telefon, fax   

Szoftver    

Irodabútor   

Műszerek   

 
 

Más eszköz: ___________________________ 
 

  

 
 

Más eszköz: ___________________________ 
 

  

 
 

Más eszköz: ___________________________ 
 

  



18. Amennyiben az adott eszköz már nincs használatban, kérjük, írja le ennek okát! 
 

________________________________________________________________________   

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
 

d) Szolgáltatások, rendezvények, kiadványok 
 

19. Nevezze meg azt a szolgáltatást, amelyet a projekt eredményeként sikerült létrehozni: 
 
 
  
A szolgáltatás nyújtására új intézményt hoztak-e létre, vagy egy régit fejlesztettek? 
 

� Új intézményt hoztunk létre 

� Egy meglévőt fejlesztettünk 
 
 
Amennyiben a szolgáltatás ma már nem elérhető, kérjük, indokolja meg, miért nem: 
 
 
  

20. Létezik-e adat arra vonatkozóan, hogy a projekt zárása óta hányan vették igénybe a 
létrehozott szolgáltatást? Ha igen, kérjük, adja meg ezt az adatot! Ha nem, becsülje 
meg. 

 
______________ 

 
 

21. Kérjük, jelölje, hogy az alábbi kiadványok közül melyik szerepelt az Önök 
projektjének eredménylistáján. 

 

Megnevezés 
Mutató 

 (db) 
Készült-e új 

kiadás? 

Tananyag   

Stratégia   

Tanulmány   

Projekttájékoztató kiadvány   

Szórólap   

Kézikönyv   

Jegyzetfüzet   

Honlap   

Rendszeresen megjelenő újság   

Más kiadványok: 
 
 

  

 
Kérjük, adja meg a fejlesztett honlap, portál elmúlt egyéves látogatottsági adatát:__________ 



22. Keletkezett-e a projekt eredményeként új éves rendszerességű rendezvény? (Tehát 
nem a projekt benyújtása előtt már létezett rendezvényekre gondolunk.) 

 

� Igen 

� Nem  
 
 

23. Amennyiben IGEN, hány alkalommal rendezték meg a projekt zárása óta? 
 

______________ 
 
Léteznek-e látogatottsági adatok, becslések? 

 
______________ 

 
e) Partnerség 

 
 

24. Kérjük, jellemezze, milyen volt az együttműködés az szlovák/magyar partnerrel?  
(1- nagyon rossz � 10 - nagyon jó) 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
 

25. A pályázat lezárása után hogyan folytatódott az együttműködés az szlovák/magyar 
partnerrel? (Kérjük, válaszát jelölje x-szel!) 

Kijelentés Igen Nem 

Volt 1-3 munkatalálkozónk    

Volt 4-8 munkatalálkozónk   

Folytattuk a lezárt pályázatot saját forrásokból és közösen 
dolgoztunk az eredmények fenntartásán   

Új közös pályázatot készítettünk és kaptunk támogatást   

Új közös pályázatot készítettünk és nem kaptunk támogatást   

Jelenleg is tarjuk a kapcsolatot, de nem pályázunk közösen   

Kapcsolataink azóta más területre is kiterjedtek   

Kapcsolataink intézményes formát öltöttek, éspedig:  

_________________________________________________   

 

 



Válaszadó adatai 

 
 
Név*:  
Település: 
Megye:  
Kitöltő: (intézmény/hálózat/szervezet/helyi közösség megnevezése) 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Szervezet tevékenységi területe: 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Kitöltő beosztása______________ 
 
 
 
*név megadása nem kötelező, ebben az esetben a kitöltő 
intézményt/hálózatot/szervezetet/települést szíveskedjen megnevezni 
 

 
Válaszát köszönjük! 

 
 

 
 
 


