
PMT_költségtábla

Támogatható 

tevékenység
Költségtípus Megnevezés/Költségelem

3.1.1.1. a) helyi 

klímastratégia 

kidolgozása

3.1.1.2. a) intézményi, 

települési illetve több 

településen átívelő, 

interaktív tematikus 

szemléletformálási 

programsorozatok 

szervezése és lebonyolítása

3.1.1.2. b) települési 

figyelemfelhívó akciók 

megvalósítása

3.1.1.2. c) helyi szereplők 

szemléletformálása, ennek keretében: 

tájékoztató 

előadások/workshopok/fórumok 

szervezése és lebonyolítása a 

projektben érintett intézmények 

munkavállalói számára

3.1.1.2. d) gyakorlatorientált 

ismereteket átadó, pozitív, a 

mindennapos tevékenységekbe 

integrálható, jól alkalmazható 

példákat közvetítő térségi és helyi 

tanulmányi versenyek szakmai 

előkészítése és lebonyolítása

3.1.2.2. a) gyakorlatban 

hasznosítható ismeretek 

és tudás átadására 

alkalmas szakkörök 

szervezése és 

lebonyolítása

Előzetes tanulmányok, engedélyezési 

dokumentumok költségei
Projekt megalapozó tanulmány készítése

Közbeszerzési költségek

Egyéb projektelőkészítéshez 

kapcsolódó költség
Helyzetfeltárás költsége

Nem elszámolható költség 

(Projektelőkészítés költségei)

összesen:

Eszközbeszerzés költségei

Immateriális javak beszerzése

Nem elszámolható költség 

(Beruházáshoz kapcsolódó költségek)

összesen: 0 0 0 0 0 0

Egyéb szakértői szolgáltatás költségei

Szakértői díj: Ferencvárosi Klímastratégia 

kidolgozása, szakmai lektorálása és online 

társadalmi egyeztetése

940 000

Egyéb szakértői szolgáltatás költségei

Helyi szereplőknek szóló szemléletformáló 

előadások szervezése, dokumentálása, 

szakmai tartalom egyeztetése az 

előadókkal

350 000

Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
Előadói díj: szemléletformáló előadások 

helyi szereplőknek
160 000

Egyéb szakértői szolgáltatás költségei

Szakértői díj: Vándortanösvény 

kivitelezése és a vándortanösvénnyel 

történő szemléletformáló programsorozat 

lebonyolítása

Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
Tréneri díj a vándortanösvény felkészítő 

műhelyén

Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
Szakértői díj: vándortanösvény 

bemutatása helyi rendezvényeken

Egyéb szakértői szolgáltatás költségei

Szakértői díj: iskolai szemléletformáló 

program kidolgozása, szakmai irányítása, 

valamint a fotópályázat megvalósítása

360 000 1 260 000

Projekt 

előkészítés

Beruházáshoz 

kapcsolódó 

költségek

Szakmai 

megvalósításhoz 

kapcsolódó 

szolgáltatások 

költségei
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Egyéb szakértői szolgáltatás költségei

Tréneri díj a klímatudatos iskolai projektek 

felkészítő műhelyén és az intézmények 

mentorálásának díja

505 000

Egyéb szakértői szolgáltatás költségei

Szakértői díj: klímaváltozási szakértő 

előadása a klímatudatos iskolai projektek 

felkészítő műhelyén, valamint előadás és 

személyes konzultáció a helyi klubbok 

előadásain 

275 000 60 000

Egyéb szakértői szolgáltatás költségei Zsűri díjazása (fotópályázat) 90 000

Egyéb szakértői szolgáltatás költségei

Lakossági előadások szervezése, szakmai 

tartalom egyeztetése az előadókkal, 

dokumentálás

300 000

Marketing, kommunikációs 

szolgáltatások költségei

Médiakampány megszervezése és 

lebonyolítása

Marketing, kommunikációs 

szolgáltatások költségei

Szakértői díj: Aloldal létrehozása és 

működtetése

Marketing, kommunikációs 

szolgáltatások költségei

Szervezői díj: helyi klímastratégia 

társadalmi egyeztetésének (4 alkalom, 20 

fő) és a klímaplatformnak (3 alkalom, 16 

fő) a szervezése, dokumentálása és ellátás 

biztosítása.

740 000

Marketing, kommunikációs 

szolgáltatások költségei
Kiadvány készítése

Marketing, kommunikációs 

szolgáltatások költségei

Szervezési díj: felkészítő 

műhelymunka szervezése a 

klímatudatos iskolai projektek 

tanárainak, ellátással

150 000

Marketing, kommunikációs 

szolgáltatások költségei

Catering az iskolai programok 

projektzáró eseményén
120 000

Marketing, kommunikációs 

szolgáltatások költségei

Vándortanösvény felkészítő műhely 

szervezése, ellátással

Kötelezően előírt nyilvánosság 

biztosításának költsége

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó 

bérleti díj

Egyéb szolgáltatási költségek

Nem elszámolható költség (Szakmai 

tevékenységekhez kapcsolódó 

szolgáltatások költségei)

összesen: 1 680 000 0 1 025 000 510 000 2 095 000 0

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó 

személyi jellegű ráfordítás

Szervezői díj: klímatudatos iskolai 

projektek adminisztrációja, 

adminisztratív kapcsolattartás, 

eszközbeszerzés, projektzáró 

rendezvény szervezése

500 000

Szerkesztői díj: Ferencvárosi 

Klímastratégia kidolgozása és a stratégia 

társadalmi egyeztetése (online kérdőív)

1 320 000

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó 

személyi jellegű ráfordítás

Szakértői díj: klímatudatos iskolai 

projekteket lebonyolító tanárok 

megbízási díja

1 500 000

Szakmai 

megvalósításhoz 

kapcsolódó 

szolgáltatások 

költségei

Szakmai 

megvalósításban 

közreműködő 

munkatársak 

költségei
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Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó 

személyi jellegű ráfordítás

Vándortanösvény iskolai bemutatásának 

és rendezvényeken történő 

bemutatásának szervezése, 

dokumentálása

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó 

személyi jellegű ráfordítás

Szakértői díj: vándortanösvény 

bemutatása iskolai rendezvényeken

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó 

útiköltség, kiküldetési költség

Nem elszámolható költség (Szakmai 

megvalósításban közreműködő 

munkatársak költségei)

összesen: 1 320 000 0 0 0 2 000 000 0

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó 

anyagköltség

Ajándékok beszerzése: eszközcsomag 

iskoláknak a klímatudatos projektek 

megvalósításához és a fotópályázat 

nyereményei

100 000 400 000

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó 

szállítási, tárolási, raktározási költségek

Nem elszámolható költség (Szakmai 

megvalósításához kapcsolódó egyéb 

költségek)

összesen: 0 0 100 000 0 400 000 0

Projektmenedzsment személyi jellegű 

ráfordítása

Projektmenedzsment személyi jellegű 

ráfordítása

Projektmenedzsmenthez kapcsolódó 

útiköltség, kiküldetési költség

Projektmenedzsmenthez kapcsolódó 

útiköltség, kiküldetési költség

Projektmenedzsmenthez igénybevett 

szakértői szolgáltatás díja

Projektmenedzsmenthez igénybevett 

szakértői szolgáltatás díja

Egyéb projektmenedzsment költség Egyéb projektmenedzsment költség

Nem elszámolható költség 

(Projektmenedzsment költség)

Nem elszámolható költség 

(Projektmenedzsment költség)

összesen: 0 0 0 0 0 0

Általános (rezsi) költség Általános (rezsi) költség

Nem elszámolható költség (Általános 

rezsi költség)

Nem elszámolható költség (Általános rezsi 

költség)

összesen: 0 0 0 0 0 0

Horizontális célok 

megvalósításának 

költségei

Horizontális célok megvalósításának 

költségei

Horizontális célok megvalósításának 

költségei

Nem 

elszámolható 

költség

Nem elszámolható költség Nem elszámolható költség

Projektmenedzs

ment

Általános (rezsi) 

költség

összesen:

Szakmai 

megvalósításban 

közreműködő 

munkatársak 

költségei

Szakmai 

megvalósításhoz 

kapcsolódó 

egyéb költségek
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3.1.2.2. b) települési 

programsorozathoz és 

figyelemfelkeltő 

akcióhoz kapcsolódó 

médiakampányok 

megszervezése és 

lebonyolítása

3.1.2.2. c) 

ismeretterjesztést célzó 

kiadványok kidolgozása, 

terjesztése

3.1.2.2. d) a felhívás fő 

céljához kapcsolódó 

szakirányú tanulmányi 

kirándulások, szakmai 

tanulmányutak 

megszervezése és 

lebonyolítása, azokon 

való részvétel 

támogatása

3.1.2.2. e) a projektgazda 

honlapján belül a projekt 

számára aloldal létrehozása és 

annak a projekt során 

elkészített tartalmakkal és 

szervezett eseményekkel való 

folyamatos feltöltése, 

frissítése

3.1.2.2. f) térségi vagy helyi 

rendezvényeken a 

klímatudatos szemlélet 

fontosságát népszerűsítő 

kreatív és játékos 

foglalkozások szervezése és 

lebonyolítása gyermekek 

számára

3.1.2.2. g) a gyakorlati tanulást 

elősegítő, a célcsoport 

aktivitására építő, 

demonstrációs elemeket 

tartalmazó ismeretterjesztő 

bemutatóhely kialakítása

Projekt előkészítés
Projektmenedzs

ment

Kötelezően 

előírt 

nyilvánosság 

biztosításának 

költsége

Általános (rezsi) 

költség

Horizontális célok 

megvalósításának 

költségei

Elszámolható 

költség (bruttó Ft)

200 000

300 000

500 000 500 000

0 0 0 0 0 0 0

4 080 000

100 000

320 000
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2 400 000

600 000

1 000 000

210 000

100 000

2 400 000 1 000 000 0 600 000 4 710 000 0 0 100 000 0 0 14 120 000
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540 000

520 000

0 0 0 0 1 060 000 0 0 0 0 0 4 380 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 000

370 000

130 000

0 0 0 0 0 0 500 000 0 0 0 500 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 000 000összesen:
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Önerővel biztosított 

nem elszámolható 

költség

(bruttó Ft)

0

0

Oldal 7



PMT_költségtábla

0
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0

0

0

0

0
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