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 Az akcióterv egy olyan dokumentum, amely bemutatja, hogy 
az együttműködés során elsajátított ismeretek hogyan 
ültethetőek át a helyi gyakorlatba különböző konkrét 
akciókon keresztül az érintett régióban megcélzott 
szakpolitikai intézkedés javítása érdekében. Minden partner 
helyi tervvel rendelkezik. 

 A dokumentum kitér az akciók típusára, azok időzítésére, 
az érintett szereplők bevonására, és (ha van) a 
költségekre és (ha van) a forrásokra.  

 A helyi akciótervek a projekt 1 fázisa alatt kerülnek 
kidolgozásra, a partnerek közötti tapasztalatcsere 
folyamat alapján. Megvalósításuk főként a projekt 2. 
fázisában történik.  

Mi az Akcióterv? 
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 Az akció részletei: 

1 Akció 

1. Az akció háttere (kérem írja le azokat a tanulságokat, 
amelyek az alapját képezik jelen akcióterv kidolgozásának) 

Itt lehet bemutatni, hogy az interregionális együttműködés 
hasznos volt és minden partner tanult valamit a többi 
régiótól, ezért a következő szempontokat fontos figyelembe 
venni:  

• KI(K)TŐL tanultunk és MIÉRT 

• MELYEK azok a más régiókban elért eredmények amelyek 
meggyőztek minket, hogy az AKCIÓ(K)-nak van értelme 

• MIBEN tér(nek) el a mi akció(i)nk attól, amit tanultunk 
(hogyan adaptáljuk azokat a helyi viszonyokhoz) 

Mi fontos? 
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Két részből áll, amely megfelel a projekt két 
fázisának: 

 
 

Hogyan néz ki az akcióterv? 

VÁZLAT/MUNKAANYAG IE program által előírt 
formátum/végső változat 
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 2018. május végéig az 1. rész első változatának 
elkészítése,  

 A munka folytatódik az 5. félév végéig (2018 szeptember).  
 Az első rész egy egyszerűsített verzió, amely részletezi a 

szakpolitikai intézkedésekkel kapcsolatos javasolt 
javításokat, módosításokat, amelyeket később a REBUS 
projekt ideje alatt még alaposabban ki kell dolgozni.  

 Egy munkatervet is kell tartalmaznia, amelyet a projekt ideje 
alatt szükséges megvalósítani és amely lehetővé teszi a 
partnerek számára a javasolt javítás megvalósíthatóságának 
tesztelését. 

 

TÖBB AKCIÓ tervezése is lehetséges, de legalább egynek a 
TOP 3 2 1-hez kell kapcsolódnia!!! 

 

 

Akcióterv: 1 rész 
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 2018 októbertől a projekt első fázisának végéig (2019 
március) a partnerek elkészíti az akcióterv 2. rész első 
változatát  

 Az a verzió, amely részletezi, hogy a szakpolitikai 
intézkedések javítását konkrétan hogyan hajtják végre a 
partnerek a 2. fázisban (4-5. év).  

 Számos kitöltendő mező ugyanaz, mint az 1. változatban, 
így a partnereknek nem kell megismételniük a kitöltést. 
Inkább frissíteni és megerősíteni szükséges a 
tevékenységeket és javaslatot tenni a projekt 2. fázisának 
munkatervére és a nyomonkövetést biztosító 
rendszerre.  
 

Akcióterv: 2. rész 
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