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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
korábban, más alvállalkozó által megkezdett szakértői
tevékenység befejezése ökoturisztikai programban „Technical
superviser“ feladatkör ellátása

Az igényelt szolgáltatás leírása:
Szakértői, konzultánsi tevékenység ellátása és a pályázati program „Technical superviser –
sustainable tourism“ szerpének ellátása az Interreg CEETO (Central Europe Eco-Tourism: tools for
nature protection) program (https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CEETO.html) T1.1.1
Analysis on current sustainability policies applied to tourism management inside PAs in Europe akció
és T.1.2.1 Inventory of planning/management/ monitoring tools and success stories for sustainable
tourism in Pas vonatkozásában korábban megkezdett szakmai kérdőíves programba való
bekapcsolódás külső szakértői, ellenőri, tanácsadói szereppel.

A megbízás fő területei:
1.

A megbízottnak végig együtt kell működnie a megbízón túl a program T111 és T121 akcióban a
megbízó által megbízott más szakértői csoporttal az alábbi munkatevékenység ellátása során:
teljes kutatás viszonylatban a kérdőíves analízis alkalmazása során vizsgálni:
• Fenntartható turizmus és ökoturizmus szabályozása, szakmai háttere, megvalósításának
gyakorlata jelenleg;
• jelenlegi tendenciák, folyamatok az ökoturizmus vonatkozásában
• társadalmi érintettség az ökoturizmus érintettsége során;

2.
3.
4.
5.
6.

• lehetőségek és szükséges intézkedések feltárása az ökoturizmus fejlesztése során.
A „Central Europe Eco-Tourism: tools for nature protection“ pályázatai program partnereinek
országában kérdőíves módszerrel végzett kutatások eredményeinek analizálásában való részvétel;
Az analízist készítő megbízó által más megbízott alvállalkozók rendelkezésére állni, személyes és emailes konzultációban részt venni
Segíteni a hazai partner megbízót a szakmai tevékenységek ellenőrzésében, és a CEETO T1.3 és
T1.4 kérdőíves kutatás megalapozásában.
Szakértői konzultáció a CEETO T1.3 és T1.4 kérdőíves kutatás elemzésében.
Minden elemzés és kutatás során az alábbi alapelvek következetes megjelenésének vizsgálata és
ellenőrzése a munkavégzésben, és a befejező fázisban az elemző analízis során:
• European Commission: Sustainable tourism and Natura 2000: Guidelines, 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)

Ajánlattétel:
Az ajánlat benyújtásának határideje: 2018. január 10.
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 20.
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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:

korábban, más alvállalkozó által megkezdett szakértői
tevékenység befejezése ökoturisztikai programban „Technical
superviser“ feladatkör ellátása

Az igényelt szolgáltatás leírása:
Szakértői, konzultánsi tevékenység ellátása és a pályázati program „Technical superviser –
sustainable tourism“ szerpének ellátása az Interreg CEETO (Central Europe Eco-Tourism: tools for
nature protection) program (https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CEETO.html) T1.1.1
Analysis on current sustainability policies applied to tourism management inside PAs in Europe akció
és T.1.2.1 Inventory of planning/management/ monitoring tools and success stories for sustainable
tourism in Pas vonatkozásában korábban megkezdett szakmai kérdőíves programba való
bekapcsolódás külső szakértői, ellenőri, tanácsadói szereppel.

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

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

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

