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FELHÍVÁS 
 

 

Cím 

 

Titkársági feladatok ellátása a ’TOOL FAIR X.’ elnevezésű 

nemzetközi találkozóhoz kapcsolódóan 

 

Kiíró NCSSZI – Erasmus+ Ifjúsági Programiroda 

Határidő 2015. március 16. éjfél 

 

 

I. A TEVÉKENYSÉG LEÍRÁSA 

  

I.1. A tevékenység típusa:  

Titkársági feladatok ellátása a ’TOOL FAIR X.’ elnevezésű nemzetközi találkozóhoz 

kapcsolódóan 

 

I.2. A projekt célja:  

A TOOL FAIR X. egy nemzetközi találkozó, amely az NCSSZI - Erasmus+ Ifjúsági Programiroda 

szervezésében valósul meg. A projekt az ifjúsági szektor éves nemzetközi módszervására, melynek 

célja az új, innovatív módszerek és eszközök bemutatása, megosztása és multiplikálása. 

A találkozó előkészítéséhez, technikai lebonyolításához és utómunkálatainak elvégzéséhez 

keresünk egy olyan számlaképes szervezetet/egyéni vállalkozót, amely/aki titkárságként ellátja a 

szervezői feladatokat és támogatja a nemzeti iroda munkáját a projekt megvalósítása során. 

 

1.3.  Résztvevők várható létszáma: összesen kb. 110 fő (résztvevők kb. 90 fő + egyéb 

közreműködők kb. 20 fő) 

 

1.4.  A program várható időpontja: 2015. december 8-12. 

 

1.5.  A program várható helyszíne:  Budapest, Magyarország 

 

1.6.  A program nyelve: angol 

 

 

II. A TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK     

    

 

1. A projekt előkészítő szakasza        
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1.1 Kommunikációs feladatok 

- On-line kommunikációs felületekhez tartalom készítése: hírlevél, Facebook oldal, valamint 

ezek legalább heti rendszerességű frissítése; 

- A találkozó hivatalos honlapjáért felelős munkatárs részére az aktuálisan elkészült 

dokumentumok továbbítása, a munkatárssal folyamatos kapcsolattartás; 

- Felhívás készítése a leendő résztvevők számára; a felhívás kiküldése a lehetséges 

célcsoportok számára; a felhívás elhelyezése on-line felületeken; 

- A kiválasztott közreműködők (előadó, facilitátor, workshop vezető, stb.) felkérése; 

- Kapcsolattartás a résztvevőkkel és az előadókkal, valamint egyéb közreműködőkkel; 

- A találkozó résztvevőinek promóciós és információs csomag összeállítása a magyar nemzeti 

iroda által biztosított anyagokból; 

- A találkozóhoz önkéntesek toborzása, velük kapcsolattartás, részükre 

információszolgáltatás, valamint kapcsolattartás a helyszínnel. 

 

1.2 Logisztika, adminisztráció 

- A teljes projekt időbeli ütemezésének meghatározása a nemzeti iroda útmutatása alapján, a 

határidők folyamatos nyomon követése, betartása, részletes ütemterv és megvalósítási terv 

elkészítése, heti haladási jelentés készítése és küldése a nemzeti iroda részére; 

- Hetente legalább egy projektmegbeszélésen való részvétel (a projekt igényeihez igazodva ez 

változhat) a nemzeti iroda képviselőjével; 

- A találkozó teljes logisztikai hátterének megszervezése: résztvevők regisztrációja; 

szállásfoglalás előkészítése, étkeztetés megszervezése, megrendelések előkészítése a 

nemzeti iroda számára és az ehhez kapcsolódó adminisztratív feladatok (szándékbejelentő 

nyilatkozatok, megrendelők, dokumentációk, teljesítés igazolások). 

 

1.3 Előkészítő látogatás        

- 1 db budapesti helyszínű előkészítő látogatás (15-17 fős nemzetközi team részvételével) 

teljes körű dokumentálása 2015. április 23-24-én: előzetes dokumentáció elkészítése a 

nemzeti iroda utasításai alapján, jegyzőkönyv-vezetés a megbeszélés alatt, riport 

összeállítása és kiküldése a résztvevők számára. 

 

1.4 Nemzeti szintű találkozó 

 - Egy egynapos nemzeti szintű találkozó teljes körű szervezése és a hozzá kapcsolódó   

adminisztratív feladatok elvégzése. 

  Várható időpont: 2015. június 

 

2. A találkozó megvalósítási szakasza   

 

2.1 Logisztika az esemény alatt 

- Regisztrációs feladatok ellátása; 

- A program egyes szekcióiról riport készítése az önkéntesek bevonásával; 

- A projekt teljes körű dokumentációjának és adminisztrációjának elkészítése szoros 

együttműködésben a team tagjaival, a nemzeti iroda munkatársaival és az önkéntesekkel. 
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3. A találkozó utómunkálatai 

 

3.1 Riport 

- Teljes körű riport elkészítése és átadása a nemzeti iroda számára, és elküldése a projektben 

részt vevőknek – a későbbiekben meghatározott határidőre. 

 

 

III. A NEMZETI IRODA ÁLTAL ELLÁTANDÓ FELADATOK 

 

- A nemzeti irodák hálózatával és a nemzeti hatósággal való teljes körű kommunikáció a 

projekt kapcsán; 

-  Kötelezettségvállalások, szerződéskötések teljes körű lebonyolítása; 

-  A rendezvény költségvetésének elkészítése, frissítése; 

-  Részvétel a heti egy projektmegbeszélésen a pályázóval; 

-  A projekt koncepciójának kialakítása. 

 

 

IV. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK 

 

1. Elvárások a titkárságot ellátó szervezettel szemben 

 

- Tapasztalat nemzetközi rendezvények lebonyolításában; 

- A megvalósítási szakaszban legalább heti 20 óra rendelkezésre állás, az érkező emailek 

napi szintű feldolgozása; 

- C1 szintű angol nyelvtudás mind az írásos, mind pedig a szóbeli kommunikációban; 

- Az eseményre legalább 6 fő biztosítása a szekciók dokumentálásához; 

- Megfelelő irodával és infrastruktúrával rendelkezés (telefon, fax, színes nyomtató, 

internet); 

- Terhelhetőség. 

 

2. A pályázathoz benyújtandó dokumentumok 

 

- A pályázó szándéknyilatkozata a feladat megpályázására, valamint árajánlat a 

tevékenységek elvégzésére; 

- A szervezet/egyéni vállalkozó működésének, tapasztalatának bemutatása; 

-  1 db referencia-projekt bemutatása legfeljebb 1 oldal terjedelemben (lehetőség szerint 

hivatkozással a projekt internetes oldalára); 

- A bevont személyek Europass típusú önéletrajza és motivációs levele. 

 

 

V. SZERZŐDÉSKÖTÉS  

 

1. A szerződés várható időtartama 

 

 2015. március 20 – 2016. január 31. 
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VI. RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ KERETÖSSZEG, A FIZETÉS ÜTEMEZÉSE 

 

 

A rendelkezésre álló keretösszeg: 1.200.000 Ft (bruttó).  

 

A kifizetés 3 részletben kerül teljesítésre az alábbiak szerint: 

 

    1. részteljesítés (előkészítő látogatás): 

    Előkészítő szakasz 1.: 2015. márc. 20- máj. 15.           180.000Ft 

 

2. részteljesítés (hazai esemény): 

          Előkészítő szakasz 2.: 2015. máj. 16- szept. 30.                   360.000Ft 

 

          3. részteljesítés (nemzetközi esemény): 

          Megvalósítási szakasz 2015. okt. 1- 2015. dec. 15.              420.000Ft 

          Utómunkálatok 2015. dec. 16- 2016. jan. 31.            240.000Ft  

 

 

VII. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE 

 

A pályázatokat elektronikusan kérjük benyújtani.  

 

A pályázatok benyújtási határideje: 2015. március 16. éjfél. 

 

A pályázatokat az alábbi két e-mail címre kérjük benyújtani:  

gergely.mate@ncsszi.hu 

ildiko.gulacsi@ncsszi.hu 

 

További információ kérhető: 

 

Gulácsi Ildikó 

NCSSZI – Erasmus+ Ifjúsági Programiroda,  

ildiko.gulacsi@ncsszi.hu 

06 (1) 237 6763  
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