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AJÁNLAT TÉTELI FELHÍVÁS
Tisztelt Cím!
Ezúton kérjük árajánlatát az alábbi szolgáltatásra szervezetünk számára:
A projekt címe:
Central Europe Eco-Tourism: tools for nature protection
A projekt száma:
CE926
Az igényelt szolgáltatás:
Szakértői tevékenység
Az igényelt szolgáltatás leírása:
Szakértői tevékenység biztosítása és szervezése a fenntartható- és ökoturizmus
társadalmi
és
környezeti
előnyeinek
erősítését
elősegítő
ajánlások
megfogalmazásához nemzetközi kitekintéssel (alaptanulmányok értékelése, kérdőívek
összeállítása hálózati munkában, azok feldolgozása és értékelése és azok szerkesztése kézikönyv
létrehozásához)
A megbízás fő területei:
- a vonatkozó természetvédelmi és ökoturisztikai szakpolitikák összegyűjtése:
- hazai viszonylatban (Magyarország),
- a „Central Europe Eco-Tourism: tools for nature protection“ pályázatai program partnereinek
országában kérdőíves módszerrel,
- további EU-s tagállamokban
- EU országain kívüi nemzetközi kitekintéssel.
- a „Central Europe Eco-Tourism: tools for nature protection“ pályázatai program partnereinek bejövő partnerek
véleményének feldolgozása, értékeése, elemzése
- jó gyakorlatok bemutatása:
- hazai viszonylatban (Magyarország),
- a „Central Europe Eco-Tourism: tools for nature protection“ pályázatai program partnereinek
országában kérdőíves módszerrel,
- további EU-s tagállamokban
- EU országain kívüi nemzetközi kitekintéssel.
Mindezen feladatokkal, a „Central Europe Eco-Tourism: tools for nature protection“ c. program megbízó részére
feladatként „T1.1.1Analysis on current sustainability policies applied to tourism management inside PAs in Europe“
és „T.1.2.1Inventory of planning/management/ monitoring tools and success stories for sustainable tourism in
Pas“ akciójának megbízóval történő együttes komplex teljesítése.
Megbízott feladata négy vonatkozásban:
1. teljes hazai viszonylatban (Magyarország) vizsgálni:
§ Fenntartható turizmus és ökoturizmus szabályozása, szakmai háttere, megvalósításának gyakorlata
jelenleg;

2.

3.

4.

§ jelenlegi tendenciák, folyamatok az ökoturizmus vonatkozásában
§ negatív és pozitív tapasztalatok;
§ társadalmi érintettség az ökoturizmus érintettsége során;
§ lehetőségek és szükséges intézkedések feltárása az ökoturizmus fejlesztése során.
a „Central Europe Eco-Tourism: tools for nature protection“ pályázatai program
partnereinek
országában kérdőíves módszerrel;
§ Fenntartható turizmus és ökoturizmus szabályozása, szakmai háttere, megvalósításának gyakorlata
jelenleg;
§ jelenlegi tendenciák, folyamatok az ökoturizmus vonatkozásában
§ negatív és pozitív tapasztalatok;
§ társadalmi érintettség az ökoturizmus érintettsége során;
§ lehetőségek és szükséges intézkedések feltárása az ökoturizmus fejlesztése során.
további EU-s tagállamokban, valamint
§ Fenntartható turizmus és ökoturizmus szabályozása, szakmai háttere, megvalósításának gyakorlata
jelenleg;
§ jelenlegi tendenciák, folyamatok az ökoturizmus vonatkozásában
§ negatív és pozitív tapasztalatok;
§ társadalmi érintettség az ökoturizmus érintettsége során;
§ lehetőségek és szükséges intézkedések feltárása az ökoturizmus fejlesztése során.
EU országain kívüi nemzetközi kitekintéssel
§ Fenntartható turizmus és ökoturizmus szabályozása, szakmai háttere, megvalósításának gyakorlata
jelenleg;
§ jelenlegi tendenciák, folyamatok az ökoturizmus vonatkozásában
§ negatív és pozitív tapasztalatok;
§ társadalmi érintettség az ökoturizmus érintettsége során;
§ lehetőségek és szükséges intézkedések feltárása az ökoturizmus fejlesztése során.

A megbízási munka fenti feladatainak ellátása során:
§ Szakmai munka előkészítse, belső műhelymunka beindítása;
§ A pályázati program elemeinek megismerése és a program célkitűzéseink megbízóval közösen
történő értékelése, a hatékonyság érdekében a leginkább eredménnyel kecsegtető megoldások
megkeresése;
§ Megfelelő szakértők felkeresése és bevonása a megbízott részéről;
§ Belső munkacsoport létrehozása megbízó és megbízott és bevont szakértők részére szakmai
feladatok kezelésére és műhelymunkában;
§ a belső szakmai munka munkacsoport által egy ökoturizmus európai és nemzetközi helyzetét
feltárandó kérdőív összeállítása
§ A nemzetközi partnerek részére a készített kérdőív első változatának programpartnerek részére
történő bemutatása
§ A beérkező észrevételek értékelése, bedolgozása a kérdőívbe
§ A kérdőív végleges változatának elkészítése
§ Megfelelő online kérdőíves rendszer megkeresése és elkészítése, szerkesztés és tipográfiai
munkavégzéssel együtt
§ Minden szakmai folyamatban az angol munkanyelv biztosítása
§ A partnerekről beérkező válaszok összegyűjtése és a belső munkacsoport részére történő értékelése és
feldolgozása
§ Az eredmények bemutatásában való részvétel, ehhez prezentációk készítése
§ Külső szakértői csoport létrehozása a munkacsoport kibővítésével
§ A kérdőív hazai tapasztalatokkal kapcsolatos kitöltésében való részvétel
§ A pályázati programban nem érintett EU-s tagállamok vonatkozásában: a nemzetközi irodalom
áttekintése, pozitív és negatív esettanulmányok keresése, azok összefoglalása
§ EU-n kívüli országok vonatkozásában: a nemzetközi irodalom áttekintése, pozitív és negatív
esettanulmányok keresése, azok összefoglalása

§
§

Magyarország vonatkozásában: a nemzetközi irodalom áttekintése, pozitív és negatív
esettanulmányok keresése, azok összefoglalása
Minden eredmény szövegszerű szerkesztése, hogy azok kézikönyvként való szerkesztése elősegített
legyen

A munka végzése során kötelezendően figyelembe veendő szakirodalom:
1. European Commission: Sustainable tourism and Natura 2000: Guidelines, initiatives and good practices in
Europe
2. IUCN: World Commission on Protected Areas (WCPA): Sustainable Tourism in Protected Areas Guidelines for
Planning and Management
3. Convention on Biological Diversity’s (CBD): Managing Tourism & Biodiversity (User’s Manual on the Cbd
Guidelines on Biodiversity and Tourism Development)
Kötelező bevonni a munka végzésébe:
§ természetvédelmi szakembert
§ turisztikai szakembert
§ tájökológiai szakembert
§ vidékfejlesztési szakembert
§ ökoturusztikai szakembert

Ajánlattétel:
Az ajánlat benyújtásának határideje: 2017. július 20.
Az ajánlat benyújtásának helye: Nimfea Természetvédelmi Ehyesület irodája (5420 Túrkeve,
Erdőszél u. 1.)
Amennyiben érdekli felhívásunk, kérjük árajánlatát legkésőbb a megadott határidőig juttassa el a
megadott címre. Kérjük ajánlattételi felhívásunkra akkor is válaszoljon, ha nem kíván ajánlatot adni!
Fizetési feltételek: megegyezés szerinti rendszerben, magyar forintban igazolt teljesítés után a
szerződésben rögzített ár alapján.

Sallai R. Benedek
Ügyvezető

Túrkeve, 2017. július 1.

IGAZOLÁS
AJÁNLATTÉTEL ÁTVÉTELÉRŐL

A Nimfea Természetvédelmi Egyesület (5420 Túrkeve, Erdőszél u. 1.; adószám:
18372348-1-16) alábbi ajánlattételi felhívását átvettem:

A projekt címe:

Central Europe Eco-Tourism: tools for nature protection

A projekt száma:

CE926

Az igényelt szolgáltatás:

Szakértői tevékenység

Az igényelt szolgáltatás leírása:
Szakértői tevékenység biztosítása és szervezése a fenntartható- és ökoturizmus
társadalmi

és

környezeti

előnyeinek

erősítését

elősegítő

ajánlások

megfogalmazásához nemzetközi kitekintéssel (alaptanulmányok értékelése, kérdőívek
összeállítása hálózati munkában, azok feldolgozása és értékelése és azok szerkesztése kézikönyv
létrehozásához)

Ajánlattevő:
Név:..................................................................................................
Cím:..................................................................................................
Adószám:...........................................................................................

.................................
aláírás

Kelt.: ...........................................

