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2. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI:

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2011.01.24 Záró dátum: 2011.07.23

A projekt megvalósításának

tényleges kezdete és várható

befejezése:

Tényleges kezdet dátuma:

Várható befejezés dátuma: 2012.02.29

A jelentés kitöltéséért felelős

személy:

Krsjákné Bodrog Csilla

Telefon, fax: +36 (30) 8466840,+36 (72) 511815

Email: nevhaz@t-online.hu

ADJON RÖVID, KÖZZÉTEHETŐ ÖSSZEFOGLALÓT A TELJES PROJEKT SZAKMAI

MEGVALÓSULÁSÁRÓL, KIEMELTEN A JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN ELÉRT EREDMÉNYEKRŐL!

I. A projekt előkészítő munkálatainak elkészítése, a Projektmenedzsment felállítása és működtetése.

2010. 07. 01-én a projekt menedzsment és a szakmai team felállításra kerül és működése folyamatos a

projekt megvalósítása során.

II. A tervezett szakmai tevékenységek megvalósulása:

1.KOMPONENS: MÓDSZERTANI FEJLESZTÉS ÉS ADAPTÁCIÓ: A projekt fő célja a módszertani fejlesztés és

adaptáció, melynek során 5 különböző témában szakmai programok megismerése történik, s a hazai

adaptáció előkészítését, kipróbálását, értékelését vállaltuk. Az elmúlt időszakban 5 alkalommal (téma

specifikusan) 2011. február-június között havonta tematikus szakmai napot szerveztünk, melynek

keretében a programok megismerése, a jó gyakorlatok átadása történt külföldi partnerek és a témák hazai

képviselőinek közreműködésével. A modell programok hazai adaptációjának érdekében módszertani

fejlesztés keretében módszertani tanulmányok készültek. A modellprogramok gyakorlat orientált

kipróbálása több típusú tevékenységen (pszichoszociális tanácsadás egyéni és csoportos módon,

munkaerő-piaci tanácsadás, tapasztalatcsere, projektgenerálás szakmai együttműködő partnerekkel, stb.)

keresztül történik téma és módszer specifikusan.

2. KOMPONENS: KÉPZÉS ÉS TANÁCSADÁS:

KÉPZÉS: az elmúlt fél évben munkáltatók számára hirdettünk meg és valósítottunk meg sikeresen

anti-diszkriminációs tréninget Pécsett. Másrészt számítástechnikai alapismeretek (60 órás) képzés zajlott a

célcsoport digitális írástudás fejlesztéséért Vajszlón.

TANÁCSADÁS: Az Álláskeresők teaháza önsegítő klub 2011. január hónaptól működik, eddig összesen 3

helyszínen (Mágocs, Sásd, Mohács) zajlott a program. 2010. november 01-től munkaerő-piaci tanácsadó

foglalkoztatására került sor, aki egyéni munkaerő-piaci tanácsadást nyújt álláskeresőknek 3 kistérségben, 3

településen: Mágocs, Mohács, Pécs. A pszicho-szociális tanácsadás (német modell) folyamatosan működik,

az eddigi tapasztalatokat összegeztük és kiértékelve világossá vált, hogy a siklósi és sásdi kistérségekben a

német pszichoszociális modell adaptációja nem folytatható. Ennek fő oka, hogy a szociális szféra várható

átszervezése keltette bizonytalanság miatt az alapszolgáltatók nem vállalják fel a célcsoporthoz kapcsolódó

szolgáltatások bővítését. Mindezek alapján módosítást igényelt a pszichoszociális tanácsadás célterülete, s

így új helyszín (Pécs) bevonásával folytatjuk tevékenységünket, s így összesen 3 kistérségben zajlik a

tanácsadás, ill. terveink szerint megyei szintű csoportmunkára, tapasztalat cserére ad lehetőséget a

projekt.

3. KOMPONENS: KAPACITÁSBŐVÍTÉS ÉS HÁLÓZATOSODÁS: A projekt során 5 esélyegyenlőségi végpont

kialakítására és működtetésére került sor Baranya megyében.  A helyi programok szervezését,

megvalósítását helyi önkéntesek segítik. Szakemberek számára hirdettünk meg és valósítottunk meg

sikeresen anti-diszkriminációs tréninget Pécsett.

4. KOMPONENS: HELYI AKCIÓK : 2010. november hónaptól indítottuk a �Projektmodellező klub�

megvalósítását az esélyegyenlőségi végpontokon. A projektmodellező klub keretében eddig 3 helyszínen

(Alsómocsolád, Mohács, Kémes) a helyi együttműködő partnerek bevonásával, az önkéntesek segítségével

csoportok jöttek létre, akik általában havonta egy alkalommal találkoznak, összesen 7 alkalommal a projekt

ideje alatt. A találkozások során először a partnerek bemutatkozása történt, tevékenységeik, szükségleteik,

igényeik alapján, majd mindezek alapján közös célok meghatározása zajlott. Ezután pedig projekt ötletek
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ADJON RÖVID, KÖZZÉTEHETŐ ÖSSZEFOGLALÓT A TELJES PROJEKT SZAKMAI

MEGVALÓSULÁSÁRÓL, KIEMELTEN A JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN ELÉRT EREDMÉNYEKRŐL!

felvázolása, egy közös program tervezetének elkészítésére törekednek a résztvevők, pályázati lehetőségek

felkutatásával a projektötletek hasznosítását s ezáltal az együttműködések fenntarthatóságát szeretnénk

elérni. 2011. június hónaptól az 5 kistérségben zajló esélyegyenlőségi napok előkészítése, tervezése,

szervezése zajlik az esélyegyenlőségi végpontok, a helyi szervezetek és az együttműködő partnerek

bevonásával. Az együttműködő partnerek száma folyamatosan bővül. Az esélyegyenlőségi napok

előkészítése során a helyi igények, szükségletek és a pályázatban megfogalmazott célok szem előtt

tartására, megvalósítására törekszünk.

DISSZEMINÁCIÓ: A �CIVIL KORZÓ� című folyóiratban havonta beszámolunk a projektről. A projekt

tájékoztatója www.civilhaz-pecs.hu, ill. www.ddrfk.hu honlapján tettük közzé. Az elmúlt félévben több

tájékoztatást is nyújtottunk különböző rádiókban a projekt tevékenységeiről, kiemelten a szakmai napok

programjairól, illetve a képzési, tanácsadási szolgáltatásainkról.
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3. KÉRJÜK, ISMERTESSE RÖVIDEN A PROJEKT PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉSÉT!

3. A PROJEKT PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉSE

Ütemezés 2010 2011 2012 2013 Összesen

I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV.

Összesen 0
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4. KÉRJÜK, ISMERTESSE RÖVIDEN A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LÉPÉSEIT A JELENTÉS TÁRGYÁT KÉPEZŐ IDŐSZAKBAN! 

A projekt tevékenységeinek ütemezése

2010 2011 2012 2013 A

megvalósí

tás záró

dátuma

I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV.

Projekt

menedzs

ment

költségei -

Tervezett

kezdet-be

fejezés

X X X X X X X 2012.02.2

9

Tényleges

kezdet-be

fejezés

X X X X X X X

Egyéb

szolgálatá

sok

költségei -

Tervezett

kezdet-be

fejezés

X X X X X X 2011.12.3

1

Tényleges

kezdet-be

fejezés

X X X X X X

Projekt

szakmai

megvalósí

tásával

összefügg

ő

költségek

-

Tervezett

kezdet-be

fejezés

X X X X X X X 2012.02.2

9

Tényleges

kezdet-be

fejezés

X X X X X X X

Egyéb, a

projekt

végrehajt

ásával

összefügg

ő

(általános

) költség -

Tervezett

kezdet-be

fejezés

X X X X X X X 2012.02.2

9
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A projekt tevékenységeinek ütemezése

2010 2011 2012 2013 A

megvalósí

tás záró

dátuma

I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV.

Tényleges

kezdet-be

fejezés

X X X X X X X

Célcsopor

t számára

biztosított

egyéb

támogatá

sok

költségei -

Tervezett

kezdet-be

fejezés

X X X X 2011.12.3

1

Tényleges

kezdet-be

fejezés

X X X X

Építés,

felújítás,

bővítés,

eszközbes

zerzés  -

Tervezett

kezdet-be

fejezés

X X 2011.09.3

0

Tényleges

kezdet-be

fejezés

X X X X

Projekt

megvalósí

tásához

igénybeve

tt

szolgáltat

ások -

Tervezett

kezdet-be

fejezés

X X X X X X X 2012.02.2

9

Tényleges

kezdet-be

fejezés

X X X X X X X

MEGJEGYZÉS

A projekt a tervezetteknek megfelelõen 2010.július 1-én indult.
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A projekt esélyegyenlõségi végpontjaival a tervezett idõben kialakultak az együttmûködések, amely keretében végpontjainkon ügyfélszolgálatot is
 biztosítunk. A végpontokkal való közös munka megvalósítására együttmûködési megállapodásokat kötöttünk. A szükségletfelmérés, illetve a partnerekkel való
 egyeztetések alapján meghatároztuk a végpontokon is nyújtandó szolgáltatások körét.
Eszerint munkaerõ-piaci szolgáltatást Pécsett, Mohácson és Mágocson nyújtunk (a programba vont ügyfelek száma 75 fõ).
Pszichoszociális tanácsadás csoportos formában történt Mohácson, Siklóson és Sásdon. A következõ részidõszakban e tevékenységet a tapasztalatok alaján
 átszervezzükk, a tanácsadás egyéni formában Mohácson, csoportos tanácsadásként Sellyén és Pécsett fog mûködni. A változást jeleztük az ESZA felé.
Projektmodellezõ klub havi rendszerességgel mûködik Kémesen, Mohácson, Alsómocsoládon, jelenleg elõkészítettük Sellyén is, ahol szeptembertõl valósítjuk
 meg.
Az Álláskeresõk Teaháza önsegítõ csoport Mohácson, Mágocson, Sásdon és Alsómocsoládon mûködik havi egy alkalommal, augusztus elejétõl Sellyén is
 elindítjuk,elõkészíületei jelenleg folynak.
A projektben tervezett, jó gyakorlatok átadását célzó tematikus szakmai napok a részidõszakban rendben lezajlottak a tervezetteknek megfeleleõen, a
 következõ témakörökben: flexicurity, pszichoszociális tanácsadás, környezettudatos, intelligens erõforrások, akadálymentes turizmus, illetve börtönbõl
 szabadultak reintegrációja. Megkezdõdött a projekt öt végpontján megrendezendõ esélyegyenlõségi napok szervezése, valamint a novemberben megvalósítndó
 spanyolországi tanulmányút szervezése, mely költséghatékonyság miatt 1 hónappal késõbb fog lezajlani.
A projekt részidõszakban megvalósított képzései: 2 db antidiszkriminációs képzés, Pécsett, számítástechnikai alapismeretek képzés Vajszlón a célcsoport
 számára. A "Kézenfogott családok" akkreditált képzési program megvalósítását Kémesre terveztük, mely a részidõszakban nem valósult meg, ennek oka a
 kistelepülésen élõ célcsoport felhalmozódott nyári mezõgazdasági munkái miatti csúszás. A tevékenységet a következõ részidõszakban valósítjuk meg. A
 "fiatalok aktivizáló tréningje" képzést júliusban terveztük megvalósítani, mely két hetet csúszva,  augusztus 15-17 között fog megvalósulni.
A projekt más tevékenységeiben a részidõszakban idõbeli eltérés nem volt.
A projekt kommunikációs tevékenységei folyamatosan zajlanak.

A projekt tárgyidõszakra esõ megvalósítása során a vállalt feladatokat részarányosan teljesítettük, a fent jelzett 1-2 tevékenység esetében megtörtént kis
 mértékû (általában 1 hónapos) csúszás a projekt sikeres megvalósítását nem befolyásolja.
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4.1 Amennyiben az ütemtervtől eltérés tapasztalható kérjük, foglalja össze röviden az eltérés lényegét, okát és a kialakult helyzet megoldására

tett, tervezett lépéseket! 

Tevékenyég száma, és megnevezése Eltérés oka Tervezett/megtett lépések

Építés, felújítás, bõvítés, eszközbeszerzés  - A gesztornál tervezett videokamera, fényképezőgép

és üvegpoharak megvásárlása még nem történt meg,

az eszközöket a szeptember-október hónapokban

szervezett jelentősebb, nagyobb tömeget

megmozgató projektesemény, az esélynapok

megrendezésére szeretnénk megvásárolni.

A konzorciumi partner által tervezett beszerzések (1

db flipchart tábla kivételével) már az előző

jelentéstételi időszakban megtörténtek.

A gesztornál tervezett eszközök beszerzésére

legkésőbb szeptember első hetében sor kerül, a

konzorciumi partner által tervezett flipchart táblát a

következő képzés indulása előtt, augusztus hónapban

beszerezzük.
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5. Kérjük, ismertesse röviden a projekt támogatási szerződésben vállalt számszerűsíthető

eredményeit (indikátorait)!

Monitoring mutató

megnevezése

Mutató

mérték

egysége

Kiinduló érték A

jelentést

ételt

megelőz

ő

időszak

kumulált

értéke

A

jelentést

ételi

időszakr

a

vonatkoz

ó értéke

A

jelentést

ételi

időszaki

g

számítot

t

kumulált

értéke

Szerződésben

vállalt célérték

(adott évre)

Akciókba bevont

személyek száma

fő 0.00 17 17 0

Az akciók által elért

lakosság aránya

% 0.00 0 0 0

Bevont célcsoport

tagok száma

fő 0.00 75 75 30

Képzésbe bevont

célcsoport tagok

száma

fő 0.00 11 11 20

Képzésbe bevont

szakemberek

száma

fő 0.00 12 12 12

Képzettséget

szerzett célcsoport

tagok száma

fő 0.00 11 11

Képzettséget

szerzett

szakemberek

száma

fő 0.00 12 12

Kialakított

kapcsolatok száma

db 4.00 4 4 4

Kifejlesztett

módszerek száma

db 0.00 0 0 0

Megszervezett

akciók száma

db 0.00 17 17 0

Megvalósított

programok száma

db 6.00 6 6 2

Szakmai

rendezvények

száma

db 0.00 6 6 5

Szakmai

rendezvényeken

részt vevők száma

fő 0.00 227 227 100

MEGJEGYZÉS

Akcióba bevont személyek száma: a Projektmodellezõ klubok résztvevõinek száma összesen 115 fõ.

A bevont célcsoport tagok száma: a munkaerõ-piaci szolgáltatásban részesült álláskeresõk száma 75 fõ.

A képzésbe bevont célcsoport száma 11 fõ, (a Vajszlón megtartott számítástechnikai alapismeretek képzés

résztvevõi), a képzés tanúsítvány átvételével zárult.

A képzésbe bevont szakemberek száma 12 fõ, júliusban 3 napos antidiszkriminációs tréninget tartottunk

Pécsett, mely tanúsítvány átvételével zárult.

A program elején végpontjainkkal (Alsómocsolád, Kémes, Mohács, Sellye) együttmûködési megállapodást

kötöttünk.

A megszervezett akcióknál szerepeltettük az eddig megtartott 17 db Projektmodellezõ klubot.
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Megvalósíított programok száma: az önkéntesek felkészítése 5 helyszínen zajlott végpontjainkon, továbbá 1

db antidiszkriminációs képzést is szerveztünk számukra Pécsett.

Szakmai rendezvények: 1 külföldi tanulmányút és 5 db tematikus szakmai nap lebonyolítását tartalmazza.

Oldal 9/21



 A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.5.1/A-10/1-2010-0011

 A (fő)kedvezményezett neve: Nevelõk Háza Egyesület

6. KÉRJÜK, MUTASSA BE A KÖZBESZERZÉSI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSÉT! 

TEVÉKENYSÉG VÉGREHAJTÁSA ÉRDEKÉBEN KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK

KÖTELEZETTSÉGE

1.Tevékenység 2.Közbeszerzés

köteles? (igen/nem)

3.Ha nem közbeszerzés köteles, miért

nem?

Projekt menedzsment költségei - Nem A beszerzés nem éri el a közbeszerzési

értékhatárt

Egyéb szolgálatások költségei - Nem A beszerzés nem éri el a közbeszerzési

értékhatárt

Projekt szakmai megvalósításával

összefüggõ költségek -

Nem A beszerzés nem éri el a közbeszerzési

értékhatárt

Egyéb, a projekt végrehajtásával

összefüggõ (általános) költség -

Nem A beszerzés nem éri el a közbeszerzési

értékhatárt

Célcsoport számára biztosított egyéb

támogatások költségei -

Nem A beszerzés nem éri el a közbeszerzési

értékhatárt

Építés, felújítás, bõvítés, eszközbeszerzés 

-

Nem A beszerzés nem éri el a közbeszerzési

értékhatárt

Projekt megvalósításához igénybevett

szolgáltatások -

Nem A beszerzés nem éri el a közbeszerzési

értékhatárt

Oldal 10/21



 A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.5.1/A-10/1-2010-0011

 A (fő)kedvezményezett neve: Nevelõk Háza Egyesület

6.2 SZERZŐDÉSKÖTÉS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK KÖTELEZETTSÉGE ESETÉN:

1.Tevékenység 2.Közbeszerzés

tárgya

3.Milyen

értékhatár

szerint

közbeszerzés

köteles?

4.Ajánlati (részvételi,

ajánlattételi) felhívás

megjelenése

(tervezett) dátuma

5.Indult

jogorvoslati

eljárás?

(igen/nem)

6.Ha indult, született

elmarasztaló döntés?

(igen/nem)

7.Szerződ

éskötés

(tervezett

) dátuma

8.Szerződés összege 9.Szerződ

ésben

vállalt

utolsó

teljesítési

határidő

10.A

teljesítési

határidő

összhang

ban van a

támogatá

si

szerződés

határidejé

vel?

(igen/nem

)
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6.3 SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS:

1.Tevékenység 2.Közbeszerzés tárgya 3.Szerződésmódosítás tartalma 4.Módosítással

szerződés összege

nőtt? (igen/nem)

5.Ha nőtt, indult

kiegészítő

közbeszerzési eljárás?

(igen/nem)

6.Ha nem indult, miért nem?
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7. TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG

A tájékoztatás során használt publikációs eszközök Célérték

(db)

Előző jelentés

időpontjában

érvényes érték

A jelentés

készítésének

időpontjában

érvényes érték

Határidő Eredményt

igazoló

dokumentum

Igen Nem Tervezet

t

Valós

A �Kedvezményezettek

tájékoztatási kötelezettségei�

című dokumentumban foglalt

kommunikációs csomagok

közül melyiket valósítja meg?

I. Kommunikációs

csomag

 X

II. Kommunikációs

csomag

 X

III. Kommunikációs

csomag

 X

IV. Kommunikációs

csomag

 X

V. Kommunikációs

csomag

 X

"A" típusú hirdetőtábla  X

"B" típusú hirdetőtábla  X

Tájékoztatási tábla "C" típus  X 2010.07.3

1

2010.07.3

1

előző PEJ-ben

csatolva

Nyomtatott sajtó (cikkek, interjúk)  X 4 4 9 2010.07.0

1

2012.02.2

9

5 db

megjelenés Civil

Korzóban, a

többi cikkek az

előző PEJ-ben

csatolva

Televízió  X 2 0 2010.07.0

1

2012.02.2

9

nem releváns

Rádió  X 2 1 4 2010.07.0

1

2012.02.2

9

1 db rádióriport

Rádió Aktív; 1

db rádióriport

MR4, 2 db

rádióriport MR6

Internet  X

Nyitórendezvény  X 1 1 1 2010.09.0

1

2010.10.2

8

előző PEJ-ben

csatolva

Zárórendezvény  X 1 0 0 2012.02.2

9

2012.02.2

9

nem releváns
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Egyéb rendezvény, konferencia  X 15 2 7 2010.07.0

1

2012.02.2

9

tematikus

szakmai napok:

5 db jelenléti ív,

5 db fotó

Sajtótájékoztató  X 2 0 2 2012.02.2

9

2012.02.2

9

nem releváns

Sajtóközlemény  X 4 1 1 2012.02.2

9

2012.02.2

9

előző PEJ-ben

csatolva

Szórólap, vagy egyéb nyomdai kiadvány  X 5000 5000 5000 2010.07.0

1

2012.02.2

9

előző PEJ-ben

csatolva

PR-film  X 1 0 1 2012.02.2

9

2012.02.2

9

még nem

releváns

Önálló internetes honlap  X

Zöld szám, információs központ (ügyfélszolgálat)  X 2011.06.0

1

2011.06.0

1

együttmûködési

megállapodások

DM-levélkampány  X

Telemarketing  X

Közvélemyény-kutatás  X

Reklámtárgy  X 1000 0 0 2011.09.3

0

2011.09.3

0

még nem

releváns

Egyéb: (  )  X
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8. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA

Terület megnevezése Szempont megnevezése

és száma

Kiindulás

i érték

A

jelentés

tételi

időszakr

a

vonatkoz

ó érték

A projekt

befejezé

sekor

várható

érték

A projekt

fenntartá

s végéig

várható

átlagos

érték
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9. A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA

Terület megnevezése Szempont megnevezése és száma Mértéke

gység

Kiindulás

i érték

A

jelentés

tételi

időszakr

a

vonatkoz

ó érték

A projekt

befejezé

sekor

várható

érték

A projekt

fenntartá

s végéig

várható

átlagos

érték

Kötelezően megadandó

szempontok

a) Fajlagos vízfelhasználás mértéke teljes

vízfelhasználás (m3)

132 229

Kötelezően megadandó

szempontok

Fajlagos vízfelhasználás mértéke termelés v.

szolgáltatás egysége

fő 84 269

Kötelezően megadandó

szempontok

b) Fajlagos energiafelhasználás mértéke teljes

energiafelhasználás (kWh)

12188 18736

Kötelezően megadandó

szempontok

Fajlagos energiafelhasználás mértéke termelés v.

szolgáltatás egysége

fő 84 269

Kötelezően megadandó

szempontok

c) Üvegházhatású anyagok kibocsátásának mértéke

(CO2e) (t)

11.7 4.1

Kötelezően megadandó

szempontok

d1) Ártalmatlanításra kerülő hulladék arányának

mértéke ártalmatlanításra kerülő hulladék (t)

0 0

Kötelezően megadandó

szempontok

Ártalmatlanításra kerülő hulladék arányának mértéke

összes hulladék mennyisége (t)

0 0

Kötelezően megadandó

szempontok

d2) Újrahasznosított papír használat aránya

újrahasznosított papírcsomag (500 lapos) (db)

31 103

Kötelezően megadandó

szempontok

Újrahasznosított papír használat aránya összes

felhasznált papírcsomag (500 lapos) (db)

155 192

Kötelezően megadandó

szempontok

e) A kistérségben élők foglalkoztatottságának mértéke

saját foglalkoztatottak közül helyben (kistérségben)

lakik (fő)

49 71
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Terület megnevezése Szempont megnevezése és száma Mértéke

gység

Kiindulás

i érték

A

jelentés

tételi

időszakr

a

vonatkoz

ó érték

A projekt

befejezé

sekor

várható

érték

A projekt

fenntartá

s végéig

várható

átlagos

érték

Kötelezően megadandó

szempontok

A kistérségben élők foglalkoztatottságának mértéke

saját foglalkoztatottak száma (fő)

84 104

Kötelezően megadandó

szempontok

f) A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson

részt vett munkavállalók aránya tudásmegosztásban

résztvevők száma (fő)

32 8

Kötelezően megadandó

szempontok

A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson

részt vett munkavállalók aránya össz munkavállalói

létszám (fő)

84 8

I. Környezettudatos

menedzsment és tervezés

(Választható)

3.f A fenntarthatósággal kapcsolatos

tudásmegosztáson részt vett munkavállalók aránya

tudásmegosztásban résztvevők száma (fő)

32 1 40 45

I. Környezettudatos

menedzsment és tervezés

(Választható)

A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson

részt vett munkavállalók aránya össz munkavállalói

létszám (fő)

84 104 84 84

I. Környezettudatos

menedzsment és tervezés

(Választható)

6. A fejlesztés időszakában az ökohatékonyságra,

környezetegészségügyi, környezettudatosságot erősítő

feladatokra fordított kiadások aránya projekt

környezeti célokra fordított költsége (eFt)

0 0

I. Környezettudatos

menedzsment és tervezés

(Választható)

A fejlesztés időszakában az ökohatékonyságra,

környezetegészségügyi, környezettudatosságot erősítő

feladatokra fordított kiadások aránya projekt

összköltsége (eFt)

0 42423

I. Környezettudatos

menedzsment és tervezés

(Választható)

8. A projekt kiterjed a környezeti, természeti,

fenntarthatósági ismeretek bővítésére (I/N)

I I

I. Környezettudatos

menedzsment és tervezés

(Választható)

9. A tudásmegosztás (képzések, mûhelyek,

konferenciák, megbeszélések stb) választott

körülményei környezettudatosságot tükröznek (I/N)

N I I
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Terület megnevezése Szempont megnevezése és száma Mértéke

gység

Kiindulás

i érték

A

jelentés

tételi

időszakr

a

vonatkoz

ó érték

A projekt

befejezé

sekor

várható

érték

A projekt

fenntartá

s végéig

várható

átlagos

érték

I. Környezettudatos

menedzsment és tervezés

(Választható)

11. Környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök,

termékek, alapanyagok, szolgáltatások beszerzésénél

(I/N)

N I N

I. Környezettudatos

menedzsment és tervezés

(Választható)

12. Környezeti menedzsment rendszerrel rendelkező

beszállítóktól rendeli eszközeit, vagy a tanácsadó,

oktató szolgáltatásokat (ezen beszállítók száma) (db)

0 0 0

I. Környezettudatos

menedzsment és tervezés

(Választható)

13. Alacsony természeti erőforrás használattal járó

beszállítók igénybevétele (I/N)

N I N

I. Környezettudatos

menedzsment és tervezés

(Választható)

14. Az igénybe vett tanácsadás, képzés, emberi

erőforrás fejlesztés kiterjed a környezeti,

fenntarthatósági ismeretek bővítésére (I/N)

I N

I. Környezettudatos

menedzsment és tervezés

(Választható)

16. Partnerség építés a projekttervezés és végrehajtás

során  (I/N)

N I N

I. Környezettudatos

menedzsment és tervezés

(Választható)

24. Helyszínválasztáskor környezetbarát közlekedési

(elérhetőségi) szempontok érvényesítése  (I/N)

N N N

II. Fenntartható fejlődést

szolgáló megvalósítás és

fenntartás (Választható)

28. Energiatakarékos fényforrásokkal, valamint A vagy

A+ energiahatékonysági minősítéssel bíró eszközökkel

elért megtakarítás  (kWh)

0 0 0 0

II. Fenntartható fejlődést

szolgáló megvalósítás és

fenntartás (Választható)

35. Újrahasznosított papír használat az irodai és

nyomdai munkák során (I/N)

I I I I

II. Fenntartható fejlődést

szolgáló megvalósítás és

fenntartás (Választható)

37. Gépkocsi használat csökkentése  (db) 1 1 1 1

II. Fenntartható fejlődést

szolgáló megvalósítás és

fenntartás (Választható)

49. Egészséges, helyi- vagy bio-élelmiszerek

alkalmazása az étkeztetésben (I/N)

N I N N
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Terület megnevezése Szempont megnevezése és száma Mértéke

gység

Kiindulás

i érték

A

jelentés

tételi

időszakr

a

vonatkoz

ó érték

A projekt

befejezé

sekor

várható

érték

A projekt

fenntartá

s végéig

várható

átlagos

érték

II. Fenntartható fejlődést

szolgáló megvalósítás és

fenntartás (Választható)

51. Egészségmegőrző munkahelyi feltételek javítása

(világítás, ergonómia, beltéri levegőminőség stb.)

érdekében  vagy a jogszabályi előírásokon felül

munkaegészségügyi és -biztonsági tárgyi eszköz

beszerzés (eFt/fő)

0 0 0 0

II. Fenntartható fejlődést

szolgáló megvalósítás és

fenntartás (Választható)

53. Többletszolgáltatások, kedvezmények nyújtása a

helyi lakosságnak (I/N)

I I I

II. Fenntartható fejlődést

szolgáló megvalósítás és

fenntartás (Választható)

56. Önkéntes gondnokság: mûködési területen a

kulturált, tiszta környezet fenntartásának segítése

(ellátott terület nagysága) (m2)

0 900 0 0

II. Fenntartható fejlődést

szolgáló megvalósítás és

fenntartás (Választható)

58. A társadalmi bizalom szintjének növekedését

szolgáló megoldások száma (db)

0 2 0

II. Fenntartható fejlődést

szolgáló megvalósítás és

fenntartás (Választható)

59. Környezeti szponzorálások (eFt) 0 0 0

II. Fenntartható fejlődést

szolgáló megvalósítás és

fenntartás (Választható)

60. Partnerei vagy társadalmi környezete számára

szervezett környezettudatos vagy fenntarthatóság

tanulásával kapcsolatos akciók, események  száma

(db)

0 0 0
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10. KÉRJÜK ISMERTESSE A HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSEK ALAPJÁN MEGTETT INTÉZKEDÉSEKET!

Ellenőrzés időpontja Ellenőrző szervezet A megtett intézkedések
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11. AZ ELŐREHALADÁST IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK Igen  (db) Nem

A közbeszerzési kötelezettségek jelentését igazoló

dokumentumok (amennyiben vonatkozik Önre)

X

Közbeszerzési ajánlati felhívások X

Közbeszerzési jogorvoslati eljárások indításáról

értesítés

X

Közbeszerzési jogorvoslati eljárások lezárásáról

határozat

X

Közbeszerzési eljárások összegezése X

Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevételének

igazolása

X

A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos

kötelezettségek jelentését igazoló dokumentumok

38

A helyszíni ellenőrzés során tett megállapítások

alapján készített intézkedési terv (amennyiben

vonatkozik Önre)

X

Építsd magad nyilatkozat X

12. NYILATKOZAT

Alulírott, mint a projektet megvalósító (fő)kedvezményezett, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom:

    -    a jelentésben megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő;

    -    a másolatok és az elektronikus adathordozón szereplő adatok az eredeti példányokkal mindenben

         megegyeznek;

    -    a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkülönítetten vannak nyilvántartva.

Kelt: ............................................................
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