POZIV ZA PONUDBE ZA IZDELAVO ČEZMEJNEGA POROČILA O UGOTAVLJANJU DEJSTEV
(DISPOZICIJA)
Opis projekta:
Z željo po usklajenih rezultatih projekta in usklajene komunikacije na različnih ravneh kot tudi skupnem
načrtovanju nadaljnjega razvoja za prihodnost na področju trajnostnega turizma, se projekt SI-HU PRO
osredotoča na vzpostavitev skupne čezmejne mreže za razvoj na področju trajnostnega turizma
čezmejnega območja Slovenije in Madžarske, ki bo povezovala projekte s področja trajnostnega
turizma, odobrene v programu čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska v obdobju
2014-2020. Na začetku projekta bomo raziskali vso razpoložljivo znanje, informacije, dosežke in
rezultate vseh ciljnih projektov ter jih analizirali z aktivno udeležbo predstavnikov vseh ciljnih
projektov. Po tej začetni fazi bodo projektni partnerji določili skupne rešitve za ohranjanje,
komuniciranje in razvoj projektov v tekočem obdobju. Med drugim bomo oblikovali priporočilo glede
politik na področju čezmejnega usklajenega razvoja turizma. Pri tem bo projekt s pomočjo bilateralne
(čezmejne) mreže za sodelovanje – z njeno delovno skupino in skupno interno platformo - ustvaril
obsežno bazo znanja in proces strateškega načrtovanja, ki temelji na sinergijah in skupni kapitalizaciji,
kar koristi vsem relevantnim akterjem obmejne regije.
Naslov:
Izdelava čezmejnega poročila o ugotavljanju dejstev
V okviru SI-HU PRO projekta bodo izvedeni poglobljeni intervjuji projektov. Izvedba bo temeljila na
sestavljenem SI-HU PRO vzorcu poglobljenega intervjuja za preverjanje realnega stanja. Po opravljenih
intervjujih sledi Izdelava čezmejnega poročila o ugotavljanju dejstev.
Naloga:
Izvajalec mora naročniku nuditi pomoč pri izdelavi čezmejnega poročila o ugotavljanju dejstev. Pri tem
mora upoštevati sledeče:
• Pomoč pri izvedbi osebnih poglobljenih intervjujev s predstavniki projektov (min. 7 intervjujev
predstavnikov slovenskih organizacij):
o Intervju se izvede na podlagi pred pripravljenega obrazca za poglobljeni intervju
o Sam intervju obsega približno 40 vprašanj in traja cca. 2 uri
o 7 projektov je bilo skupno definiranih s strani obeh partnerjev projekta, pri čemer so
bile izbrane organizacije/projektni partnerji, ki bodo vključeni v intervjuje
• Strokovna pomoč in sodelovanje pri pripravi dvojezičnega čezmejnega poročila o ugotavljanju
dejstev in s tem povezana posvetovanja:
o Poročilo mora vključevati povzetek poglobljenih intervjujev za ugotavljanje dejstev s
predstavniki projektov, ustrezne povezave s strategijami na nacionalni ravni, vire, ki
vsebujejo politične cilje in analizo čezmejnih projektov, vizualni prikaz (zemljevid),
opisno analizo ciljnih sinergij in medsebojnih povezav.

o

•

V poročilo morajo biti vključeni predlogi za učinkovitejšo kapitalizacijo čezmejnih
projektov v prihodnosti.
o Poročilo mora biti dvojezično (SI-HU), s povzetkom v angleškem jeziku (ca. 50-60 strani
na jezik)
Sodelovanje na sestankih delovne skupine, ki bodo organizirani bodisi preko konferenčnih
orodij, ali pa osebno v prostorih naročnika.

Vsebinski pogoji: Kot dokazilo o opravljeni storitvi mora izvajalec predložiti dokument z opisom
opravljenega dela in predstavitvijo rezultatov.
ROK ZA IZVEDBO: Aktivnosti morajo biti dokončane najkasneje do 28. 02. 2020.

