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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
Szerkesztői szakértői tevékenység, lektorálási munka

Az igényelt szolgáltatás leírása:
Szakértői, szerkesztői tevékenység nemzetközi együttműködéssel létrejövő kézikönyv
összeállításában az Interreg CEETO (https://www.interregcentral.eu/Content.Node/CEETO.html) program ökoturisztikai kézikönyvének összeállítása
során, a pályázat "T.1.2.3 Concept of the Handbook on successful /innovative practices in
Europe" című akciójához kapcsolódva.
A munkavégzés során a megbízottnak végig együtt kell működnie a megbízón túl a program T1.2.3
akcióban a megbízó által megbízott más írói, szakértői csoporttal az alábbi munkatevékenység
ellátása során:
A megbízás elsősorban kiterjed a egy kb. 100 oldal terjedelmű, angol nyelvű szakmai
ökoturisztikai kézikönyv tervezet ellenőrzésére, elsősorban az European Commission:
Sustainable tourism and Natura 2000: Guidelines, initiatives and good practices in Europe,
az IUCN: World Commission on Protected Areas (WCPA): Sustainable Tourism in Protected
Areas Guidelines for Planning and Management c. művének és a Convention on Biological
Diversity’s (CBD): Managing Tourism & Biodiversity (User’s Manual on the Cbd Guidelines
on Biodiversity and Tourism Development) alapelveinek való megfelelés jelenléte a
kiadványban.
Másodsorban:
• Szakmai javaslatokra szóbeli konzultációkkal a „ Concept of the Handbook on successful
/innovative practices in Europe“ elkészítése vonatkozóan.
• Elfogadott nemzetközi szakirodalomnak való megfelelés
• A kiadvány nyelvi egységének ellenőrzése, konzekvens terminológia alkalmazásának
ellenőrzése
• Az esettanulmányok struktúrájának egységessége, szakmai következetességének
ellenőrzése
• Nyelvi stílus és nyelvi egységességének ellenőrzése
• Szakmai javaslatok megfogalmazása ahol az indokolt
• Nyelvi javítások megvalósítása

Ajánlattétel:
Az ajánlat benyújtásának határideje: 2018. március 20.
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, 2018. március 7.
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A Nimfea Természetvédelmi Egyesület (5420 Túrkeve, Erdőszél u. 1.; adószám:
18372348-1-16) alábbi ajánlattételi felhívását átvettem:
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A projekt száma:
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Az igényelt szolgáltatás:

Szerkesztői szakértői tevékenység, lektorálási munka

Az igényelt szolgáltatás leírása:
Szakértői, szerkesztői tevékenység nemzetközi együttműködéssel létrejövő kézikönyv
összeállításában az Interreg CEETO (https://www.interregcentral.eu/Content.Node/CEETO.html) program ökoturisztikai kézikönyvének összeállítása
során, a pályázat "T.1.2.3 Concept of the Handbook on successful /innovative practices in
Europe" című akciójához kapcsolódva.
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