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közhasznú társadalmi szervezet
Postacím: 5420 Túrkeve, Postafiók: 33.
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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
Tisztelt Cím!
Ezúton kérjük árajánlatát az alábbi szolgáltatásra szervezetünk számára:
A projekt címe:
A projekt száma:
Az igényelt szolgáltatás:

Central Europe Eco-Tourism: tools for nature protection
CE926
Szakmai programkoordinációs munka elvégzése Interreg
pályázati programhoz kapcsolódóan ökoturisztikai témában

Az igényelt szolgáltatás leírása:
A megbízó, mint az Európai Unió Interreg programjának támogatással megvalósuló
CEETO (Central Europe Eco-Tourism: tools for nature protection) program
(https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CEETO.html)
magyarországi
képviselője angol nyelvű szakmai programkoordinációt ellátni képes partnert keres
2018. első félévére a pályázati program szakmai feladatainak végrehajtásához.
A megbízás elnyeréséhez előnyt jelent:
• az európai pályázati rendszerekben való jártasság és tapasztalat;
•
•
•
•

korábbi más hasonló pályázatokban szerzett menedzsment tapasztalat;
ökoturisztikai fejlesztésekkel és gyakorlattal rendelkező szervezetekkel való
meglévő munkakapcsolat;
hálózati munkaszervezésben való programmenedzsment-tapasztalat;
Előnyt jelent továbbá az alábbi szakmai iránymutatások ismerete, ezekben való
korábbi munka:
o European Commission: Sustainable tourism and Natura 2000: Guidelines,
o
o

initiatives and good practices in Europe
IUCN: World Commission on Protected Areas (WCPA): Sustainable Tourism
in Protected Areas Guidelines for Planning and Management
Convention on Biological Diversity’s (CBD): Managing Tourism &
Biodiversity (User’s Manual on the Cbd Guidelines on Biodiversity and
Tourism Development)

A munkavégzés során a megbízottnak végig együtt kell működnie a megbízón túl a program
T1 és T2 programok részeinek alvállalkozóival (ezekről bővebb tájékoztatást a megbízó ad,
vagy a pályázatai dokumentációból lehet tájékozódni), és ennek keretében konkrét
munkaszervezés része lesz:

•

•

•

a program kapcsán megszületendő kézikönyv koordinációjában való részvétel, és
ebben a megbízó érdekeinek képviselte a témára kiválasztott alvállalkozóval
kapcsolatban;
a program kapcsán elkészülő kérdőíves kutatások és azok elemzésével kapcsolatos
munkában való részvétel, és ebben a megbízó érdekeinek képviselte a témára
kiválasztott alvállalkozóval kapcsolatban;
a program kapcsán hazai hálózatépítési, munkacsoport-létrehozási munkák,
szervezési feladatok és koordináció, az ökoturisztikában érdekelt szereplők
„megszervezése“.

Ajánlattétel:
Az ajánlat benyújtásának határideje: 2017. december 31.
Az ajánlat benyújtásának helye: Nimfea Természetvédelmi Egyesület 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. december 15.

IGAZOLÁS
AJÁNLATTÉTEL ÁTVÉTELÉRŐL

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

Szakmai programkoordinációs munka elvégzése Interreg
pályázati programhoz kapcsolódóan ökoturisztikai témában

Az igényelt szolgáltatás leírása:

A megbízó, mint az Európai Unió Interreg programjának támogatással megvalósuló
CEETO (Central Europe Eco-Tourism: tools for nature protection) program
(https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CEETO.html) magyarországi
képviselője angol nyelvű szakmai programkoordinációt ellátni képes partnert keres
2018. első félévére a pályázati program szakmai feladatainak végrehajtásához.
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Cím:..................................................................................................
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