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Tisztelt Címzett!
Tájékoztatom, hogy a Fertő-táj Világörökség Magyar Tanácsa, mint Vezető Partner és a Verein
Welterbe Neusiedler See, mint Projektpartner által alkotott Partnerség támogatást nyert az
INTERREG
V-A
Ausztria-Magyarország
Program
keretében
benyújtott
pályázatának
megvalósításához. A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap finanszírozásával valósul meg. A
projekt címe: A Fertő-Neusiedler See világörökségi terület közös menedzsmentjének kialakítása
/ Etablierung einer gemeinsamen Verwaltung des grenzüberschreitenden Kulturerbes Welterbe
Fertő-Neusiedler See. A projekt rövid címe: Common Heritage, azonosító száma ATHU136.
A Fertő-Neusiedler See régió 2001 óta az UNESCO Világörökség része. Az osztrák-magyar határon
átnyúló terület azóta új kihívásokkal szembesül a napjainkban egyre inkább tapasztalható dinamikus
demográfiai és gazdasági változások révén. Elég, ha csak a nagyobb humánterhelést eredményező
turisztikai fejlesztéseket, szélerőműparkok építését vagy az újabb és újabb területek beépítését
említjük. A kihívások kezelése sokkal szorosabb együttműködést igényel a világörökségi terület
magyar és osztrák oldali menedzsment szervezetei és az összes többi érintett fél között, akik
érdekeltek a határon átnyúló világörökségi cím és a terület kiemelkedő egyetemes értékeinek hosszú
távú megőrzésében. Jelenleg nincs olyan határon átnyúló koordináló testület, amely átfogóan
foglalkozna a régió ügyeivel és együttműködési fórumként szolgálhatna. A projekt átfogó célja a
fenntartható, határon átnyúló, intézményesített együttműködés megteremtése a világörökségi régió
releváns szereplői között. A projektben életre hívandó testület a Fertő-Neusiedler See világörökségi
terület számára kidolgozott és értékelt, határon átnyúló hatásokkal bíró, bilaterálisan egyeztetett
kezelési terv alapján alakul meg, majd rendszeresen ülésezik és kidolgozza a konfliktusok kezelésére
alkalmas szabályokat. A testület munkáját táj obszervatórium fogja segíteni, mely alkalmasan
megválasztott indikátorokon keresztül monitorozza a táj változásait, s beavatkozásokat javasol a
kezelő grémium számára. A projekt újdonságértékét az adja, hogy a közös testület felállítása a
döntéshozók érzékenyítésén és a közös kezelési terven alapul, míg a fejlesztendő kezelési terv igazi
nóvumát az obszervatórium jelenti. A szervezeti integráció erősítése az egész régió számára előnyös:
elsősorban a 30 világörökségi település és minden olyan szervezet számára, melyek a
természetvédelem, a turizmus, a településtervezés és a közlekedés, a vízgazdálkodás és a gazdaság
érdekeit képviselik.
A projektmegvalósítás jelenlegi fázisában, a projektcélok elérése érdekében a Vezető Partner
fiataloknak szóló ötnapos kutatótábor keretfeltételeinek biztosításához keres alkalmas
ajánlatadókat.
Általános információk:
– a kutatótábor tervezett időpontja: 20212. szeptember 19-23.,
– a kutatótábor tervezett helyszíne: a Fertő-táj világörökségi terület magyar oldala,
– a kutatótáborban résztvevők tervezett létszáma: 30 fő magyar és osztrák egyetemi hallgató.
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A tábor célja, hogy élményszerzéssel és a tábori programokba integrált előadásokkal és
gyakorlatokkal (terepi munkavégzés, interjúkészítés, kisfilmek készítése) tartalmas és értékteremtő
szabadidős programokkal járuljon hozzá a világörökség tudat népszerűsítéséhez. A tábor résztvevői
környezetbarát közlekedési eszközök (kerékpár és e-bike) használatával a táj- és településimázs
reprezentációit, a fenntartható turizmus lehetőségeit tárják fel.
A kutatás tervezett földrajzi területe a Fertő-táj Világörökség hazai területe, a következő fertőparti
települések: Fertőrákos – Sopron-Balf – Fertőboz -Nagycenk – Hidegség – Fertőhomok – Hegykő –
Fertőszéplak – Fertőd (az Eszterházy kastély park teljes területével) – Sarród – Fertőújlak.
Kutatási témák (a választott feladatot a hallgatók csoportban dolgozzák ki):
1. A világörökségi települések társadalmi jellemzőinek változása (népesedés alakulása,
népmozgalom, munkahelyek, szolgáltatások, ingázás, hagyományőrzés, társadalmi
sokféleség, identitástudat, településkép). Mentális térkép a Fertő-tájról. Oktatás és a Fertő-táj.
2. A világörökségi terület imázs elemei a turisztikai kiadványok és online felületek képi világában
(turisztikai arculat és annak változása). A Fertő-táj attrakciói.
3. A helyi kulturális és történeti értékek megjelenése az imázsképben (vonzerő leltár készítés:
értékek és helyi hagyományőrző események, gasztronómia).
4. A természeti értékek megjelenése az imázsképben (vonzerő leltár készítés: értékek és az
ökoturizmus kereslet és kínálati jellemzőinek vizsgálata).
A Fertő-táj településein élők számára jelentőséggel bíró természeti, kulturális, szellemi örökségi
elemek összegyűjtése változatos módszerekkel történik, a hallgatók a feladatokhoz előadások
keretében útmutatásokat kapnak, a feldolgozás és kivitelezés a különböző képzési profilú, magyar ás
osztrák hallgatók együttműködésével csoportokban történik. A hallgatói csoportok munkáját oktatók,
szakértők mentorálják.
Kérem, hogy az alábbiakban részletezett feladatok ellátására a mellékelt árazótábla használatával
árajánlatot adni szíveskedjen.
Feladat-meghatározás:
Fiataloknak szóló ötnapos kutatótábor keretfeltételeinek biztosítása a Common Heritage rövid című,
ATHU136 azonosító számú projekt keretében:
– kutatótábor végleges programjának kialakítása az Ajánlatkérővel közösen,
– szállás biztosítása 30 fő részére 4 éjszakára a világörökségi terület magyar oldalán,
– napi háromszori étkezés biztosítása 30 fő számára 5 napra (első nap ebédtől utolsó nap
ebédig),
– buszos transzfer biztosítása: Sopronból a tábor helyszínére az első napon, a tábor
helyszínéről Sopronba az utolsó napon,
– egy alkalommal buszos kirándulás a tábor helyszínéről Fertőrákosra és vissza,
– kerékpárbérlés 2 napra, 30 főre,
– előadók, illetve a csoportfeladatok megvalósítását segítő tábori közreműködő/mentorok
biztosítása, összesen 6 fő 5 napon keresztül a turizmus, környezet- és tájvédelem, illetve
pedagógia szakterületeiről,
– két alkalommal nagyjából 2 órás élményprogram (kenuzás és traktorozás) vezetéssel a Fertőtájon,
– projektlogóval ellátott tornazsák biztosítása minden résztvevő számára,
– egy legfeljebb 8 A4 oldalas digitális kiadvány készítése (a kiadvány alapanyagául a hallgatók
és mentorok által készített blog-, kép és videóanyagok szolgálnak).
Ajánlatkérő biztosítja:
– a részletes programot, transzferek időpontját és helyét,
– résztvevők pontos létszámát, szobabeosztását,
– résztvevők esetleges ételallergiáját,
– a tornazsák elkészítéséhez szükséges projekt logót.
Teljesítés tervezett határideje: 2022. október 31.
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Az ajánlattételi határidő: 2022. 07. 29.
A szerződés meghatározása: Fiataloknak szóló ötnapos kutatótábor keretfeltételeinek biztosítása
vállalkozási szerződés keretében.
A teljesítés megkezdésének várható ideje: 2021. augusztus
Az ajánlat benyújtásának módja: az ajánlatot a csatolt excel fájl (Árazótábla Common Heritage
ATHU136 Kutatótábor) egyes munkalapjai sárga színnel kiemelt celláinak kitöltésével, szerkeszthető
xlsx, továbbá aláírva pdf formátumban, e-mailen legyenek szívesek eljuttatni a
fertotaj@vilagorokseg.hu elektronikus postacímre. Felhívom figyelmet, hogy az excel fájl egyéb cellái
nem szerkeszthető, védett cellák, tehát kizárólag a sárgával kiemelt cellák kitöltése szükséges!
Az ajánlat kötelező tartalmi elemei:
- "Árazótábla Common Heritage ATHU136 Kutatótábor.xlsx" excel fájl szerkeszthető formátumban
- "Árazótábla Common Heritage ATHU136 Kutatótábor.xlsx" excel fájl aláírt, pdf formátumban
Kizáró okok:
Az Ajánlatkérő előírja, hogy jelen eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó és alkalmasság
igazolásában nem vehet részt olyan gazdasági szereplő, akivel szemben az alábbi kizáró okok
bármelyike fennáll:
1. végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági
végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy
ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki
személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
2. tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét, adószámát felfüggesztették;
3. egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy az Ajánlatkérő székhelye szerinti
ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
4. az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot
szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti.

Mellékletek:
1. számú melléklet: Árazótábla Common Heritage ATHU136 Kutatótábor

Kelt: Fertőszéplak, 2022. 07. 19.

Tisztelettel:

Ivanics Ferenc
s.k.
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