
 

 

OTP Bank Helyi Gazdaságfejlesztési Pályázat 2022-23 

Pályázati adatlap 

 

A pályázat benyújtása online módon történik az alábbi adatok megadásával: 

  

Pályázó azonosító adatai 

A pályázatot benyújtó önkormányzat megnevezése 

A pályázatot benyújtó önkormányzat címe, Irányítószám 

Település 

Közterület megnevezése 

Házszám 

Egyéb jelzés 

Statisztikai száma 

Adószáma 

Törzskönyvi azonosító száma 

Képviseletében eljáró személy neve 1. 

Képviseletében eljáró személy munkaköre, tisztsége 1 

Képviseletében eljáró személy neve 2 

Képviseletében eljáró személy munkaköre, tisztsége 2 

Kapcsolattartó személy neve 1 

Kapcsolattartó személy munkaköre, tisztsége 1 

Kapcsolattartó személy telefonszáma 1 

Kapcsolattartó személy telefonszáma e-mail címe 

A pályázatot benyújtó önkormányzat bankszámlaszáma 

Számlavezető bank neve 

A pályázatban érintett vállalkozás(ok) neve 

A pályázatban érintett vállalkozás(ok) címe 

A pályázatban érintett vállalkozás(ok) adószáma 

A pályázatban érintett vállalkozás(ok) képviseletére jogosult 

A pályázatban érintett vállalkozás(ok) kapcsolattartója 

A kapcsolattartó telefonszáma 

A kapcsolattartó e-mail címe 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

A pályázat bemutatása 

A projekt megnevezése (rövid elnevezés) 

A projekt megnevezése (a tartalomra utaló megnevezés) 

Pályázati kategória (megfelelőt húzza alá) 

A pályázat szakmai tartalma (2000 karakter)  

A pályázatot magába foglaló tervdokumentum címe 

A dokumentumot elfogadó testületi döntés, határozat 

Az elvárt üzleti eredmény leírása (szöveges kifejtés) 

A pályázat költségvetési hatása a bevétlekre (számszaki kifejtés) 

A pályázat költségvetési hatása a kiadásokra (számszaki kifejtés) 

A leírt eredményhatásokkal előálló eredmény felhasználási terve (mire költik, ha van ilyen 

lehetőség) 

A projekt támogatás nélkül is megvalósítható 

A projektben érintett helyi vállalkozások száma, db 

Érintett helyi vállalkozások 2021. évi kumulált árbevétele 

A várható kumulált árbevétel növekedés, helyi 

A projektben érintett helyi vállalkozások munkavállalói, fő 

A helyi munkavállalók számának várható változása, fő 

A pályázat segítségével megvalósítható beruházás(ok) leírása 

A pályázat várható hatása a helyi lakosság lélekszámára 

Lakosságszám változása 2021-ig 

Lakosságszám várható változása 2021-től 

Óvodai, bölcsődei elhelyezésre várók száma, fő (2022) 

Általános iskolai tanulmányikat megkezdik, fő (2022) 

Más településre eljáró tanulók száma, fő (2022) 

A pályázott projektben együttműködő települések száma 

Az együttműködésben érintett idegen vállalkozások, db 

A projekt hatására betelepülő új vállalkozások száma 

A pályázat mely fenntarthatósági célokat támogatja? 

A pályázat várható hatása: 

a lakosság szociális körülményeiben, egészségi állapotában 

a helyi oktatás minőségében, kapacitásában 

a helyi közműszolgáltatásokban 

a helyi energiahasználatban 

a helyi intézményi, közlekedési, egyéb infrastruktúrában 

a zöldfelületekben 

a helyi mikroklímára gyakorolt hatásokban 

felszíni és felszín alatti vizekben 

a helyi lakosság ellátásában (alapvető szükségleti cikkek) 

A benyújtott projekt, terv már bemutatásra került-e? 

A helyi közönség a tervet ismeri-e? Fejtse ki! 

Tervezik-e a projekt helyi bemutatását? Fejtse ki! 

 

 

 

 



 

Források-költségek 

Forrás megnevezése 

I. önerő 

 I/1. a pályázó hozzájárulása 

 I/2. partnerek hozzájárulása 

 I/3. bankhitel 

 I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás 

II. egyéb támogatás 

III. a pályázat  keretében igényelt támogatás 

 

Költségek megnevezése 

 

I. A pályázat keretében elvégzendő tevékenység(ek) megnevezése 

1. 

2. 

3. 

A tevékenység(ek)hez kapcsolódó költség típus 

  1. 

  2. 

  3. 

Teljes költség, összesen 

Ebből a saját forrással finanszírozott rész összege 

Ebből a pályázati forrással finanszírozott rész összege 

Megvalósítási helyszín (Pontos cím) 

Teljes költség, összesen 

Ütemterv 

 


