
Árajánlattételi felhívás 

konferencia, stakeholder wokshopok és előadások szervezésére 

 

Tisztelt Pályázó!  

Az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 2014-2020 keretében 

támogatásban részesülő RoutesToRoots c. HUHR/1901/2.1.3/0062 azonosító számú projektünk 

részeként  

• egy vidéki örökségturizmus konferencia megrendezésére 

• egy konferenciakötet összeállítására a vidéki örökségturizmus konferenciához kapcsolódóan 

• 6 alkalommal tudományos előadások/továbbképzések megrendezésére az örökségvédelem és a 

kulturális értékek megőrzésének témájában 

• 2 alkalommal stakeholder workshopok megrendezése a tematikus út fejlesztésének témájában  

a  HUHR/1901/2.1.3/0062 azonosító számú RoutesToRoots című projekt kapcsán ajánlattételi felhívást 

teszek közzé, melyre várjuk ajánlataikat az alábbi szempontok szerint. 

Feladat részletezése: 

• Vidéki örökségturizmus konferencia megrendezése 

- Egy napos, célcsoportra fókuszált vidéki örökségturisztikai konferencia megszervezése és 

lebonyolítása  

- Helyszín: 7677 Orfű (az Orfűi Turisztikai Egyesülettel egyeztetve) 

- A megrendezendő esemény időpontja: 2021. május 28. (Tartalék időpont: 2021. szeptember 

10.) 

- A konferencia infrastrukturális feltételeinek leszervezése, megfelelő eszközök biztosítása 

(laptop, projektor, vetítővászon) 

- 3 szekcióterem bérlése 

- 1 fő horvát-magyar tolmács biztosítása 

- Konferencia felhívás elkészítése, előadók felkérése: 4 plenáris előadó meghívása, 4-6 

szekció kialakítása (az Orfűi Turisztikai Egyesülettel egyeztetve), hostessek a 

regisztrációhoz, ajándékok az előadóknak, projekt arculati elemekkel ellátott névkitűzők 

készítése 

- Catering az alábbiak szerint:  

o ásványvíz, kávé, harapnivaló biztosítása a délelőtti és délutáni szünetekben 

(minimum 70, maximum 100 fő részére) 

o könnyű, helyi termékekből összeállított ebéd (minimum 70, maximum 100 fő 

részére) 

- Résztvevők száma: kb. 70 fő 

- Az esemény célja: A vidéki örökséggel való foglalkozás fő célja a megőrzés elősegítése, az 

örökségi értékek hordozó tevékenységnek és értékeknek a gazdasági célú hasznosítása és e 

tevékenységek piaci pozíciójának a javítása.  

- Célcsoportok: projekt partnerei, vidékfejlesztésben, vidéki turizmusban, vidékkutatásban 

érintett turisztikai szakemberek, projekt által érintett külsős partnerek 

Teljesítési határidő: 2021. május 28. ( Amennyiben a koronavírus miatt nem sikerül 

megrendezni tavasszal a konferenciát, a tartalék időpont: 2021. szeptember 21.) 

• Konferenciakötet összeállítása a vidéki örökségturizmus konferenciához kapcsolódóan 



- A kötetben szorosan a projekt tartalmához illeszkedően, a vidéki örökségturizmus 

konferenciához kapcsolódóan tudományos igényességgel megírt tanulmányok jelennek 

meg. A szekció előadók önálló könyvfejezetként megjelentetik munkáikat.  

- Nyomtatott és online ISBN számmal ellátott tudományos kötet, melyben minimum 6 

tanulmány jelenik meg.  

- Terjedelem: 150 oldal 

- Formátum: B/5 

- Nyelv: külön magyar és külön horvát könyv, azonos szakmai tartalommal 

- Darabszám: 250-250 példány, részben a konferencia résztvevői között kerül szétosztásra, 

részben a partnereken keresztül kerül terjesztésre 

- A feladatok közé tartozik a szöveg nyomdai előkészítése, szövegszerkesztése, a teljes 

szöveg szakmai lektoráltatása, könyvborító grafikai tervezése, nyomdai kivitelezés, fordítás 

Teljesítési határidő: 2021. május 28. (magyar kötet) és 2021. augusztus 31. (horvát kötet) 

• 2 alkalommal stakeholder workshopok megrendezése a tematikus út fejlesztésének 

témájában  

- Két alkalommal, alkalmanként két napos esemény a tematikus út fejlesztésének témájában, 

az attrakció üzemeltetők bevonásával  

- Helyszín: 7677 Orfű (az Orfűi Turisztikai Egyesülettel egyeztetve) 

- A megrendezendő események időpontja: 

o  2021. május 27-28. (Amennyiben a koronavírus miatt nem sikerül megrendezni 

tavasszal, tartalék időpont egyeztetése az Orfűi Turisztikai Egyesülettel) 

o 2021. szeptember (az Orfűi Turisztikai Egyesülettel egyeztetve) 

- Az események infrastrukturális feltételeinek leszervezése, megfelelő eszközök (projektor, 

laptop, vetítővászon) biztosítása 

- 1 fő horvát-magyar tolmács biztosítása 

- 1 fő tréner biztosítása 

- Előadók felkérése: 6x45 perc professzionális előadó meghívása 

- Szállás biztosítása 20 fő részére/alkalom (igény esetén) 

- Catering: teljes panzió biztosítása 20 fő részére/alkalom 

- Az esemény célja: A tematikus útvonal résztvevőivel közösen szakmai továbbképzéseket 

tartunk az örökségvédelem és a kulturális értékek megőrzése témájában. A cél, hogy a jól 

bevált módszerek megosztásával még hatékonyabbá tesszük tevékenységünket.  

- Célcsoportok: projekt partnerei, projekt által érintett külső partnerek, a tematikus útvonal 

résztvevői 

Teljesítési határidő: 2021. szeptember (Amennyiben a koronavírus miatt nem sikerül a tavaszi 

eseményt, tartalék időpont egyeztetése az Orfűi Turisztikai Egyesülettel) 

• 6 alkalommal tudományos előadások/továbbképzések megrendezése 

- Hat alkalommal szeminárium az örökségvédelem és a kulturális értékek megőrzésének 

témájában 

- Helyszín: 7677 Orfű (az Orfűi Turisztikai Egyesülettel egyeztetve) 

- A megrendezendő események időpontja (a szeminárium témája és pontos időpontja az Orfűi 

Turisztikai Egyesülettel egyeztetve): májustól októberig  

- Az események infrastrukturális feltételeinek leszervezése, megfelelő eszközök (projektor, 

laptop, vetítővászon) biztosítása 

- Előadók felkérése: szakértő előadók meghívása, csoportszervező felkérése 

- Catering: ásványvíz, kávé, harapnivaló biztosítása a szünetekben 

- Résztvevők száma: kb. 10 fő/alkalom 



- Az esemény célja: Közös ötletfejlesztés az örökségvédelem és a kulturális értékek még 

hatékonyabb megőrzése érdekében.  

- Célcsoportok: a tematikus útvonal résztvevői, projekt által érintettek köre 

Teljesítési határidő: 2021. október (Amennyiben a koronavírus miatt nem sikerül megrendezni 

valamelyik alkalmat, tartalék időpont egyeztetése az Orfűi Turisztikai Egyesülettel) 

Az árajánlatot a 7677 Orfű, Széchenyi tér 1. címen legkésőbb 2021. március 26-ig várjuk.  

Árajánlatában legyen kedves nyilatkozni, hogy tevékenységi köre alapján jogosult az ajánlatkérésben 

szereplő feladat ellátására és egyúttal árajánlat benyújtására is.  

A feladat megvalósításával kapcsolatos esetleges kérdések tisztázására és további egyeztetésre keresse 

Murányi Zoltán projektmenedzsert a muranyi.zoltan@orfu.hu / murzoltan@gmail.com e-mail címeken 

vagy a +3670/882-0577-ess telefonszámon.  

 

Ajánlatát előre is megköszönve, üdvözlettel: 

 

             

         Murányi Zoltán  

                   projektmenedzser 

            Orfűi Turisztikai Egyesület  

Orfű, 2021. március 19. 
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