Együttműködési ajánlat

HELYI KLÍMASTRATÉGIÁK KIDOLGOZÁSA,
VALAMINT A KLÍMATUDATOSSÁGOT ERŐSÍTŐ
SZEMLÉLETFORMÁLÁS
KEHOP-1.2.1.

Pályázati tervezet
2.0

(Forrás: www.palyazat.gov.hu)

Javasolt cselekvés:
Mihamarabbi személyes tárgyalást kezdeményezünk, hogy megtisztelő bizalma esetén
az együttműködés lehetőségéről egyeztessünk!

CREDO
A sort magunkon kell kezdenünk.
Először is ránk kell, hogy igaz legyen minden, amit
tanítunk, és amire tanácsot adunk. Magunknak szabjuk
a mércét, és mérce szeretnénk lenni a kedves Ügyfeleink
számára.
Ez a felelősség nagyszerű lehetőség minden
folyamatgazdánknak arra, hogy – az általunk szabott
mércének elsőként megfelelve – jót cselekedjenek az
Ügyfeleinkkel és jobban végezzék a munkájukat minden
áldott nap

Miért induljon a
pályázaton?
 Mert a klímaváltozás olyan, az egész lakosságot érintő globális folyamat, aminek elkerülhetetlen
hatásaival csak az képes hatékonyan szembeszállni, vagy akár saját hasznára fordítani azokat, aki
tudatosan felkészül azok kivédésére. Ismeri annak okait és gyakorlati ismeretei vannak arról,
hogy ő maga mivel járulhat hozzá a folyamat lelassításához.
 Mert a klímaváltozás már elkezdődött, tehát az ellene folytatott harc mellett, az általa okozott
problémákra, pld. a rendkívüli időjárási eseményekhez történő alkalmazkodásra is fel kell
készíteni a lakosságot, aki csak így védheti meg vagyontárgyait, testi épségét.
 Mert önkormányzatként szüksége van egy komplex klímastratégia megalkotására, amely a helyi
lakosság és vállalkozások energiafogyasztási szokásait figyelembe véve egyaránt tartalmazza a
széndioxid kibocsájtás csökkentésének lehetőségeit és a klímaváltozás hatásaira történő
felkészülés legfontosabb lépéseit.

Miért DFT-Hungáriával
működjön együtt?

 Mert a pályázatban a fejlesztés áll a központban.
DFT-Hungária nem egyszerűen engedélyezett felnőttképző intézmény, hanem teljeskörű
szolgáltatásokat nyújt a képzés, a rendezvények, a tanácsadás, a marketing és az innováció
területén: több mint 800 EU-projekt megvalósítása és sikeres zárása fűződik a nevéhez.
 Mert
DFT-Hungária
nem
pályázatírást,
projektmenedzsmentet vállal.

hanem

teljeskörű

Az Ügyfélnek nem egy nyerészkedő partnerre, hanem a szakmai program minél jobb
meghatározására és megvalósítására kell figyelnie.
 Mert DFT-Hungáriának kész, kipróbált
megvalósításra, az Ügyfél nem próbanyúl.

projektterve

van

a

A pályázók közel 70%-a győzelem után jön rá, hogy rossz a tervezés, és a megvalósításnál mintha
a vonat után kötötték volna, ami kontrollálhatatlanul robog a pályázat végéig. DFT-Hungária
gyakorlatból tudja, hogyan működik a pályázat úgy, hogy az Ügyfél arra a lényegre figyelhet,
amiért pályázott.
 Mert DFT-Hungária
sajátjával.

úgy

jár

el

minden

pályázattal,

mint

a

Minden forrást, amely a szervezetnél maradhat, betervezhet a pályázatba úgy, hogy pályázó a
szakmai előnyök mellett az egzisztenciális előnyöket is maradéktalanul kihasználhassa.
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Valódi szükséglet a fejlesztésre, a külső szakmai partnerre.
Indulni kíván a pályázaton.
DFT-Hungária-t hiteles partnernek tartja, akire szívesen bízza a megvalósítást.
Szeretné kidolgozni helyi, vagy térségi szintű klímastratégiáját.
Célja, hogy az általa képviselt településen és térségben csökkenjen az
üvegházhatású gázok kibocsájtásának mértéke.
Növelni szeretné a helyi lakosság tájékozottsági szintjét a klímaváltozással, annak okaival és
az egyéni teendőkkel kapcsolatban.
Fel szeretné készíteni a lakosságot a klímaváltozás által okozott szélsőséges időjárási
jelenségekkel kapcsolatos teendőkre.
Lásd a Szakmai ajánlat című fejezetben

Tartalom
Mennyiség,
helyszín

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
Települési önkormányzatok, KSH szerinti gazdálkodási forma kód alapján:
 321, Helyi önkormányzat
 327, Helyi önkormányzatok társulása
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van
lehetőség.
Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi
szervezetek:
Civil szervezetek
 517, Egyéb szövetség
 529, Egyéb egyesület
 561, Közalapítvány
 563, Egyéb alapítvány önálló intézménye
 569, Egyéb alapítvány
 599, Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet
A konzorciumi partnerek száma legfeljebb 2 lehet.
Egy támogatást igénylő egy támogatási kérelem benyújtására jogosult. Civil szervezet
konzorciumi partnerként legfeljebb 3 projektben vehet részt.
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A felhívás keretében 150 db támogatási igényt támogatnak.
A projektek megvalósítási területe Magyarország.
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Költségek

3.
Javasolt
cselekvés

A pályázatra való felkészülés megkezdése: azonnal.
A pályázatot 2017. szeptember 1-től 2019. szeptember 1-ig lehet benyújtani, az alábbi
határnapokkal:
 2017. október 1.
 2018. január 15.
 2018. július 15.
 2019. május 30.
A projekt fizikai befejezésének meg kell történnie legkésőbb a támogatási szerződés
aláírásától számított 24 hónapon belül.
Záró kifizetési igénylés benyújtása: az utolsó mérföldkő elérését követő 30. nap, legkésőbb
2020. december 31.
A pályázatokat egyszerűsített eljárásrendben bírálják.
A támogatás intenzitása: 100%
A támogatás mértéke: 5-20 millió Ft
Az egyes projektek esetén a támogatható összköltségtől függően kötelező minimum aktív
elérés számok a következők:
 5-10 M Ft: minimum 350 fő
 10-15 M Ft: minimum 750 fő
 15-20 M Ft: minimum 1.250 fő
 20 M Ft esetében: minimum 1.750 fő
A rendelkezésre álló keretösszeg 1,59 milliárd Ft.

100%-os az intenzitás, azaz a pályázathoz nem szükséges saját forrást bevonni, ezért
mihamarabbi személyes tárgyalást kezdeményezünk, hogy megtisztelő bizalma esetén az
együttműködés lehetőségéről egyeztessünk!
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Szolgáltatási koncepció

I.

Projekt előkészítése

A. Közvetetten, szállító bevonásával megvalósítandó projektelemek
Pályázatban foglalt tevékenység: Szakmai terv elkészítése.
B. Közvetlenül, szállító bevonása nélkül megvalósítandó projektelemek
Pályázatban foglalt tevékenység: Társadalmi partnerek, érintettek bevonása.
Pályázatban foglalt tevékenység: Közbeszerzési eljárások lefolytatása.
Pályázatban foglalt tevékenység: Előkészítéshez kapcsolódó egyéb szakértői tanácsadás.
Pályázatban foglalt tevékenység: Szükségletfelmérés, helyzetfeltárás.

II.

Projekt szakmai megvalósítása
Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek
B. Közvetlenül, szállító bevonása nélkül megvalósítandó projektelemek
Az alábbi tevékenység 5000 fő vagy annál magasabb lakos számú település önkormányzata esetén kötelező,
5000 fő alatti település önkormányzataként opcionális.
Azon települési önkormányzatok, amelyek számára a KEHOP-1.2.0-15-2016-00001 azonosító számú
„Klímastratégia kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás”
című projekt keretében klímastratégia kerül kidolgozásra, az alábbi pontban meghatározott tevékenységre nem
pályázhatnak.
Pályázatban foglalt tevékenység: Helyi klímastratégia kidolgozása települési önkormányzatok részére.
Kis települések esetén lehetséges több településnek közös klímastratégia kidolgozása (ebben az esetben az
elszámolható költség mértéke a települések összes lakos száma alapján határozandó meg). A stratégia
kidolgozásába beleértendő az adatgyűjtésen és felmérések elvégzésén kívül a települési stratégia
tervezetének kötelező, széleskörű helyi társadalmi véleményeztetése, valamint az elfogadott stratégia
megismertetése (ez utóbbi történhet a projekt más tevékenységének keretében is).

A. Közvetetten, szállító bevonásával megvalósítandó Projektelemek
Pályázatban foglalt tevékenység: Intézményi, települési illetve több településen átívelő, interaktív
tematikus szemléletformálási programsorozatok szervezése és lebonyolítása.
A tevékenységen előre meghatározott tematikára épülő, egy vagy több jól lehatárolt, egymással
összefüggő témát többféle megközelítésből bemutató, különböző célcsoportok bevonására és a
közösségek aktivizálására alkalmas, többféle programtípus megvalósítását értjük. A programok
kialakításánál alapkövetelmény a célcsoportok aktív, igazolható bevonása.
Javasolt megoldás:
 Interaktív előadássorozat szervezése a célcsoport, első sorban a felnőtt lakosság számára,
melynek segítségével első sorban a felnőtt helyi lakosok klímatudatossága fejleszthető.
Tervezett témakörök:
Az éghajlat – definiálás, globális és helyi tendenciák, tartós és időszaki változások és az általuk
generált természeti és társadalmi hatások,
Az üvegházhatás – ellenség vagy barát?
Az üvegházhatás fő okozói: elavult energiagazdálkodás, közlekedés, szállítás,
hulladékgazdálkodás,
Az üvegházgázok, első sorban a széndioxid kibocsájtás csökkentésének és megkötésének
helyi lehetőségei,
Klímaváltozást mérséklő, otthon is megvalósítható tevékenységek bemutatása
(komposztálás, esővíz-gyűjtés, szelektív hulladékgyűjtés, szürkevíz felhasználás, tudatos
energiafogyasztás, újrahasznosítás, épületkorszerűsítés),
A klímaváltozás által okozott szélsőséges időjárási jelenségek és a rájuk történő felkészülés
lehetőségei,
A klímaváltozás társadalmi, demográfiai hatásai,
A klímaadaptáció főbb kérdései a térségben, alkalmazkodási stratégiák bemutatása,
Ökofalvak és működésük.
 Rendezvények szervezése a célcsoport, első sorban az általános, illetve a középiskolás fiatalok
számára, az alábbi témakörökben:
Az éghajlat és az éghajlatot befolyásoló tényezők,
Az Európai és hazai klíma jellegzetességei és az elmúlt évek legfontosabb változásai,
Átmeneti és tartós éghajlati változások és az általuk okozott természeti jelenségek,
Az üvegházhatás fogalma, oka, az általa okozott problémák és csökkentésének lehetőségei,
A szélsőséges időjárási jelenségek és a rájuk történő felkészülés lehetőségei,
Az energiahordozók kategorizálása,
A megújuló energiaforrások megismerése,
Környezettudatosság a mindennapokban,
Szelektív hulladékgyűjtési ismeretek,
Újrahasznosítás,
Komposztáló készítése,
Az esővíz gyűjtése, mérése, újrahasznosítása,
Növények ültetése és megfigyelésük,
Házi meteorológiai állomás készítése és az időjárás megfigyelése.

 Klímatábor szervezése a célcsoport, első sorban az általános, illetve a középiskolás fiatalok
számára, melynek keretén belül a gyerekek több napon keresztül, intenzív módon szerezhetnek
ismereteket, tapasztalatokat az éghajlattal, a klímaváltozással, annak hatásaival kapcsolatban.
Lehetőségük nyílik megismerni a tábor helyszínéül szolgáló természeti környezetet, annak
éghajlatával, geológiai jellemzőivel, állat-, és növényvilágával együtt.
Pályázatban foglalt tevékenység: Települési figyelemfelhívó akciók megvalósítása.
A tevékenységen önállóan lebonyolított szemléletformálási rendezvényeket vagy más rendezvény
keretében, a klímatudatos magatartási formákat bemutató és népszerűsítő megjelenést, valamint
klímaváltozáshoz történő alkalmazkodással kapcsolatos tudásmegosztással összefüggő (pl. saját stand
önálló programokkal) értünk.
Javasolt megoldás:
 Figyelemfelkeltő kiállítás, bemutató a klímaváltozással kapcsolatban a jelentősebb térségi és
helyi rendezvényeken felállított standon.
Figyelemfelkeltő eszközök:
Klíma-kvíz – a lakosság klímaváltozással kapcsolatos ismereteinek tesztelése, a helyes
válaszok átbeszélése, ismeretátadás,
Klímaváltozási kisokos – a klímaváltozás okait, természeti- és társadalmi hatásait röviden
összefoglaló, az egyén felelősségét és a helyes cselekvési mintákat hangsúlyozó füzet,
A 4-8 éves korosztály számára a klímaváltozással kapcsolatos alapismeretek elsajátítását
segítő, matricákat is tartalmazó kreatív foglalkoztató füzet,
A klímaváltozással kapcsolatos rendezvényeket népszerűsítő szórólap.
Pályázatban foglalt tevékenység: Helyi szereplők szemléletformálása, ennek keretében: tájékoztató
előadások/workshopok/fórumok szervezése és lebonyolítása a projektben érintett intézmények
munkavállalói számára.
A tájékoztató előadások/workshopok/fórumok szervezése és lebonyolítása kizárólag a projekt keretében
megvalósuló szemléletformálással érintett település(ek) intézményeinek (polgármesteri hivatal, iskolák,
óvodák, stb.) döntéshozói és munkavállalói klímatudatos szemléletének formálását, terjesztését
szolgálhatja.
Javasolt megoldás:
 Workshopok szervezése a helyi vezetők számára, amelyek keretén belül tudatosításra kerül a
klímaváltozás, mint globális probléma jelentősége. A workshopok tematikájának fontosabb
elemei a következők:
Az éghajlat: definiálás, az éghajlatváltozások típusai, társadalmi-, és természeti
következményei.
Az üvegházhatás okai, működési mechanizmusa, negatív hatásai, csökkentésének lehetőségei.
Az üvegházgázok tipizálása, kibocsátóinak beazonosítása lakossági és szolgáltatói szinten.
A helyi energiagazdálkodás (lakossági, önkormányzati, szolgáltatói), közlekedés, szállítás,
hulladékgazdálkodás átvizsgálása környezetvédelmi szempontból és a szükséges cselekvések
meghatározása.
A fenntartható fejlődés helyi kérdései- a jelenlegi és tervezett helyi beruházások környezeti
fenntarthatóságának átvizsgálása.

Pályázatban foglalt tevékenység: Gyakorlatorientált ismereteket átadó, pozitív, a mindennapos
tevékenységekbe integrálható, jól alkalmazható példákat közvetítő térségi és helyi tanulmányi versenyek
szakmai előkészítése és lebonyolítása.
A tevékenység során kisléptékű, intézményi, iskolai, települési vagy térségi versenyek, vetélkedők
támogathatók.
Javasolt megoldás:
 Több fordulós tanulmányi vetélkedő szervezése a korábban jelzett témák valamelyikében.
Egyaránt a verseny részét képezik: kvízkérdések, a gyakorlati feladatok (pld. papír- és
műanyaggyűjtés), a kutatómunka (pld. időjárással kapcsolatos megfigyelések készítése), és a
kreatív feladatok (pld. háztartási hulladékból használati tárgyak, díszek készítése és
plakátrajzoló verseny, klímavédelmi prezentációkészítés, nagyobbak esetén kisfilm készítése a
helyi környezetvédelemről) stb.
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek
A. Közvetetten, szállító bevonásával megvalósítandó projektelemek
Pályázatban foglalt tevékenység: A települési programsorozathoz és figyelemfelkeltő akcióhoz
kapcsolódó médiakampányok megszervezése és lebonyolítása.
Javasolt megoldás:
 Figyelemfelkeltő, erős érzelmi hatást kiváltó, a klímaváltozás negatívumait kihangsúlyozó
képekkel készülő kisfilm, amely a kollektív felelősségvállalásra hívja fel a lakosság figyelmét és
promotálja a szemléletformáló helyi programokat azok időpontjával együtt.
 Interjúk a helyi önkormányzati vezetőkkel, mint a helyiek véleményére legnagyobb hatással
lévő személyekkel, akik a saját szavaikkal beszélnek a klímaváltozásról, annak negatív
hatásairól és a szükséges cselekvésekről.
 Óriásplakátok (molinók) készítése a szemléletformáló rendezvények számára.
 Lehetőség szerint egyoldalas print, figyelemfelkeltő hirdetések készítése és megjelentetése.
Pályázatban foglalt tevékenység: Ismeretterjesztést célzó kiadványok kidolgozása, terjesztése.
A kiadványok csak a helyi települési klímaváltozás megelőzésével, mérséklésével kapcsolatos, illetve helyi
klímaváltozáshoz való alkalmazkodási ismereteket közvetíthetnek, konkrétan meghatározott települési
célcsoportokra specializáltan (pl. kisiskolások, nyugdíjasok, adott cégek munkavállalói stb.).
Javasolt cselekvés:
 Klímaváltozási kisokos – a klímaváltozás okait, természeti- és társadalmi hatásait – különös
tekintettel az érintett településen tapasztalható változásokra - röviden összefoglaló, a helyi
lehetőségeket számba vevő az egyén felelősségét és a helyes cselekvési mintákat hangsúlyozó,
az aktív felnőtt lakossághoz szóló füzet kidolgozása, terjesztése többek között a helyi
rendezvényeken felállított standokon.


A 4-8 éves korosztály számára a klímaváltozással kapcsolatos alapismeretek elsajátítását
segítő, a helyi viszonyokat részletező matricákat is tartalmazó kreatív foglalkoztató füzet
kidolgozása, terjesztése többek között a helyi rendezvényeken felállított standokon.

Pályázatban foglalt tevékenység: Térségi vagy helyi rendezvényeken a klímatudatos szemlélet
fontosságát népszerűsítő kreatív és játékos foglalkozások szervezése és lebonyolítása gyermekek
számára.
Javasolt cselekvés:
 Csináld magad! Kézműves workshop szervezése gyerekek számára helyi rendezvények
alkalmával. A foglalkozásokon csak olyan anyagokat használnak fel a gyerekek, amelyek a
háztartásban találhatóak és szelektív hulladékként gyűjthetőek. A készítendő tárgyak
mindig illeszkednek adott rendezvény tematikájához és az adott évszakhoz, ünnepkörhöz.
B. Közvetlenül, szállító bevonása nélkül megvalósítandó projektelemek
Pályázatban foglalt tevékenység: Gyakorlatban hasznosítható ismeretek és tudás átadására alkalmas
szakkörök szervezése és lebonyolítása. A szakkörök témája célzottan csak a klímatudatosság lehet.
Alapcél a környezetváltozással kapcsolatos összefüggések és problémák felismertetése, az ezeket a
hatásokat csökkentő megoldások feltárása és a mindennapi élet során hasznosítható jó gyakorlatok
megismertetése, a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodással kapcsolatos tudásmegosztás,
tapasztalatcsere, egyéni megoldások és saját ötletek megbeszélése, gyakorlatba való átültetése.
Pályázatban foglalt tevékenység: A felhívás fő céljához kapcsolódó szakirányú tanulmányi
kirándulások, szakmai tanulmányutak megszervezése és lebonyolítása, azokon való részvétel támogatása.
A pályázati felhívás 1.1. fejezetében meghatározott célokhoz egyértelműen kapcsolódó helyszínek
meglátogatása, megismertetése támogatható. Kizárólag a kedvezményezett település(ek) intézményeinek
döntéshozói és munkavállalói, valamint a közoktatásban résztvevők számára történő, belföldi
tanulmányút megszervezése és lebonyolítása támogatható.
Pályázatban foglalt tevékenység: A projektgazda honlapján belül a projekt számára aloldal létrehozása
és annak a projekt során elkészített tartalmakkal és szervezett eseményekkel való folyamatos feltöltése,
frissítése.
Pályázatban foglalt tevékenység: A gyakorlati tanulást elősegítő, a célcsoport aktivitására építő,
demonstrációs elemeket tartalmazó ismeretterjesztő bemutatóhely kialakítása.A bemutatóhely
kialakítható szabadtéri vagy beltéri környezetben, a bemutató témájának célzottan a klímavédelemhez
kell kapcsolódnia.
Kiegészítés:
5000 fő, vagy annál magasabb lakos számú település esetén minimum egy tevékenységet a Választható
önállóan támogatható tevékenységek közül., valamint minimum egy tevékenységet a Választható, önállóan
nem támogatható tevékenységek közül megvalósítani szükséges, a kidolgozott klímastratégiával összhangban.
5 000 főnél kisebb lakos számú település önkormányzata esetén a Kötelezően elvégzendő minimum egy
tevékenység a Választható önállóan támogatható tevékenységek közül, valamint minimum egy tevékenység a
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek közül.

III.

Projektmenedzsment és szakmai vezetés

A. Közvetetten, szállító bevonásával megvalósítandó projektelemek
Pályázatban foglalt tevékenység: Projektmenedzsment uralása, szakmai vezető bérének elszámolása.
B. Közvetlenül, szállító bevonása nélkül megvalósítandó projektelemek
Pályázatban foglalt tevékenység: Projektmenedzsment, szakmai vezető és pénzügyi vezető
alkalmazása. (lehet egy személyben mindhárom)

IV.

Eszközök és immateriális javak beszerzése
A. Közvetetten, szállító bevonásával megvalósítandó projektelemek
Pályázatban foglalt tevékenység: Eszközök és immateriális javak beszerzésének uralása.
B. Közvetlenül, szállító bevonása nélkül megvalósítandó projektelemek
Pályázatban foglalt tevékenység: A projekt céljai eléréséhez szükséges, a megvalósításhoz közvetlenül
kapcsolódó és a szakmai megvalósítók részére nélkülözhetetlen eszközök beszerzése (pl: nyomtató,
projektor, telefon, szék, asztal stb.)
Pályázatban foglalt tevékenység: Immateriális javak beszerzése. Szoftver bekerülési értéke.

V.

Kommunikáció
A. Közvetetten, szállító bevonásával megvalósítandó projektelemek
Pályázatban foglalt tevékenység: Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása a Tájékoztatási
Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” szerint.

Pályázati projektmenedzsment

Nem pályázatírás, hanem teljeskörű pályázati projektmenedzsment:
projektötlettől a záró elszámolás elfogadásáig, kockázatvállalással


A projekt megvalósíthatóságának biztosítása



Hatóság által elvárt akkreditációs és engedélyezési feltételek közvetett biztosítása



Projektterv készítése: képzési terv, megvalósítási terv, költségterv



Szerződéskötés támogatása a Hatósággal



Pályázati megvalósítás közvetett támogatása: képzési terv véglegesítése, képzések
megszervezése, képzések megtartása



Pályázat teljeskörű dokumentálása az elvárásoknak megfelelően



Pályázati jelentések készítése a Hatóságnak



Előleglehívás támogatása, pénzügyi elszámolás biztosítása

Tegyen próbára minket kockázat nélkül
Igényelje ingyenes, próba tréningnapunkat
Érthető, ha szeretne megbizonyosodni arról, hogy a pályázaton való indulásra a legjobbakat
választotta ki. Ha úgy dönt, indul ezen a pályázaton, igényelje ingyenes, próba
tréningnapunkat!
Az alábbi tréningnapjaink egyikét ajánljuk. Ön dönt, hogy melyiket tartsuk meg
munkaszervezetében munkatársainak (4 órában):
A munkavégzés 12 alaptörvénye / Milyen folyamatokat ural a vezető? / Ügyfélszolgálat:
munkafilozófia, nem részleg! / Szervezeti SWOT elemzés / Hibaokok elemzése a
munkaszervezetben / A megállapodáskötés koncepciói / Szabályozott kreatív gondolkodási technikák
gyakorlata
További információkért keresse
Pablényi Attilát
az info@dft.hu email címen vagy a +36-20/852-73-96-os telefonszámon.
Az aktuális pályázati kiírásokról további információkat talál a
www.ginop.hu és a www.efop-palyazat.hu oldalakon.

Pályázati referencialista
TÁMOP-3.1.4-12: Avasi Gimnázium / Dér István Általános Iskola Napsugár Óvoda és Bölcsőde
Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény / Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola és
Kollégium A Magyar Képzőművészeti Egyetem Gyakorlóiskolája / Klebelsberg Intézmény
Fenntartó Központ / Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai
Szakközépiskola / Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola / Óbudai Nagy László Általános
Iskola / Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola / Poroszló-Újlőrincfalva-Sarud
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája és Óvodája / Szent Tamás
Görögkatolikus Általános Iskola és Óvoda / Szigetbecse-Makád Közös Igazgatású Közoktatási
Intézmény Fenntartó Társulás / Tompa Mihály Református Általános Iskola
TÁMOP-3.3.10-12: Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola / Bonyhádi Petőfi
Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium / Fáy András Görögkatolikus Közgazdasági
Szakközépiskola / Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola (Makói Oktatási Központ
Szakképző Iskola és Kollégium) / Kontawig Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola /
Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola / Premier
Művészeti Szakközépiskola és Szakiskola / Szent János Görögkatolikus Gimnázium és Szakképző
Iskola / Wigner Jenő Műszaki Informatikai Középiskola és Kollégium
TÁMOP-5.5.1/B: "Add a kezed" Püspökladányi Nagycsaládosok Egyesülete / Alba Sansz
Kulturális Alapítvány / Bocs – Bokor Öko Csoport Alapítvány / Debreceni Zsidó Hitközség / Dr.
Baly Hermina Mentálhigiénés Alapítvány / Filadelfia Evangélikus Egyházközség / HIT
Gyülekezete / Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola / Keresztyén
Szeretetszolgálat Alapítvány / Körös-Sárréti Civil Szervezetek Szövetsége / Küldetés Alapítvány /
Magyar Cserkészszövetség / Magyar Népfőiskolai Társaság / Magyar Vöröskereszt Baranya
Megyei Szervezete / Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete / Magyar Vöröskereszt
Komárom-Esztergom Megyei Szervezete / Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete /
Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete / Magyar Vöröskereszt Tolna
Megyei Szervezet / Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség / Újszövetség Gyülekezet /
Miskolci Autonóm Orthodox Zsidó Hitközség / Nagyalföldi Környezetvédő és Térségfejlesztő
Egyesület / Nagycsaládosok Országos Egyesülete / Pápai Református Egyházközség / Polgárdi
Református Egyházközség / Sátoraljaújhelyi Ifjúsági Egyesület / Segítő Szeretet Alapítvány /
Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon / Szabad Tér Egyesület /
Szegedi Speciális Szükségletű Gyermekek Családját Támogató Szivárvány Szülő Alapítvány /
Szeged-Kálvin Téri Református Egyházközség / Székesfehérvár-Öreghegyi Római Katolikus
Egyházközség / Tiszáninneni Református Egyházkerület / Vanyarci Evangélikus Egyházközség /
XVI. kerületi Közművelődési Tanács Egyesület

TÁMOP-3.2.12-12: Kecskeméti Ifjúsági Otthon / Kecskeméti Kulturális és Konferencia
Központ Nonprofit Kft. / Országos Idegennyelvű Könyvtár / Petőfi Irodalmi Múzeum
TÁMOP-5.6.1/A: Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
TÁMOP-6.1.2/A: Add a kezed Nagycsaládosok Püspökladányi Egyesülete / Algyői Sport Kör /
Bocs Alapítvány / Fény Felé Alapítvány / Fiatal Civil Kurázsi Egyesület / Fiatalok a Fiatalokért
Egyesület / Gyermekkert Alapítvány Óvoda / KERÉKKÖTŐ Sport- Kulturális- és Szociális
Egyesület / Megyei Népfőiskolai Egyesület Debrecen / Mezőföld Népfőiskolai Társaság / PécsEgyházmegyei Katolikus Caritas Alapítvány / RIKAIZEN Angyalkert Sport- és Kulturális
Egyesület / Sárszentmihály Községi Önkormányzat / Sclerosis Multiplexes Betegek Jász-NagykunSzolnok megyei Egyesülete / Szandaszőlősért Egyesület
TÁMOP-6.1.2/B: BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Kft. / Bólem
Kft. / Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft. / Kaposvári Önkormányzati
Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. / Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. / Kaposvári Víz- és
Csatornamű Kft. / Kapos Volán Zrt. / KUKA ROBOTICS HUNGÁRIA Ipari Kft. / PÉTÁV
Pécsi Távfűtő Kft. / Rak-Trans Kft. / Schiedel Kéménygyár Kft. / Tettye Forrásház Zrt. /
Tűzállótechnikai Szolgáltató Gyártó és Kereskedelmi Kft.
ÁROP-1.A.5/3.A.2: Gyömrő Város Önkormányzata / Budapest Főváros VI. kerület Terézváros
Önkormányzata / Debrecen MJV Önkormányzata / Siklós Város Önkormányzata / Tamási Város
Önkormányzata / Komló Város Önkormányzata / Pécs MJV Önkormányzata / Miskolc MJV
Önkormányzata / Püspökladány Város Önkormányzata / Budapest VIII. kerület Józsefváros
Önkormányzata / Kecskemét MJV Önkormányzata / Nyíregyháza MJV Önkormányzata
ÁROP-1.A.6: Miskolc MJV Önkormányzata
ÁROP-1.A.2/3.A.1: Cece Nagyközség Önkormányzata / Belváros-Lipótváros Budapest Főváros
V. kerület Önkormányzata / Dunaszeg Község Önkormányzata / Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzata / Mohács Város Önkormányzata / Mór Város Önkormányzata /
Rákóczifalva Város Önkormányzata / Somogyvár Község Önkormányzata / Szentes Város
Önkormányzata / Szentlőrinc Város Önkormányzata / Tolna Város Önkormányzata / Vecsés
Város Önkormányzata

TÁMOP-2.1.5: ÁBP ÁPISZ-BudaPiért Kereskedelmi Zrt. / Index.hu Zrt. / Kapitális
Nyomdaipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. / Korall Csempe Kft. / "Mould-Tech" Mérnöki
Iroda Kft. / Papír-Ász Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. / Starcopy Fénymásológép-javító,
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
HEFOP-3.4.1/08: Autó Sós Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. / Autocarma Zrt. / Biomi
Biotechnológiai Szolgáltató Kft. / Budapesti Közlekedési Zrt. / Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. /
Dun and Bradstreet Hungária Információ Szolgáltató Kft./ Dunai Kavicsüzemek Kft. / ElektroMetall Paks Kft. / Excluzív-Bau Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. / FoodMicro
Minőségellenőrző, termékfejlesztő és Kutató-Mérnöki Szolgáltató Kft. / Fornetti Fagyasztott
Pékáru-termelő és Kereskedelmi Kft. / Frontsoft Információtechnológiai Kft. / Ganz
Transelektro Villamossági Zrt. / Grabowski Kiadó Kft. / Gyomai Kner Nyomda Zrt. / Kis
Műanyagtechnika 2003 Kft. / KovacsBau.hu Építőipari Vállalkozó Kft. / Masped-Railog Vasúti
Szállítmányozási Kft. / Milton Finanszírozási Zrt. / Net Média Kiadó és Internet
Tartalomszolgáltató Zrt. / Olympus Hungary Kft. / Sky Marketing Communications Kft. / STS
GROUP Mérnöki Iroda Zrt. / TBG Hungária-Beton Kft. / Totalcar.hu Informatikai Kft. /
Tranz-Org Rendezvénytechnika Kft. / Wessling Hungary Kft.
TÁMOP-2.3.3/A: Anda Kereskedelmi Kft. / Adverticum Zrt. / Canter Kft. / Cecei-Kéhli
Vendéglátóipari és Szolgáltató Kft. / Cirkont Zrt. / Club Azúr Kft. / Digbuild Kft. / Dologidő
Kft. / Dorog-Hús Kft. / Éden-Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. / Egyetértés-Coop Zrt. /
ÉHG Kft. / Factory Creative Studio Grafikai Tervező, Kiadó és Szolgáltató Kft. / Falusi Bolt
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. / Fazekasné Kft. / Foltin-Globe Kft. / Geofor Kft. / Grót-Coop
Zrt. / G.T.SZ. Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Kft. / Hoffmann Hotel és Rendezvény Kft. /
Human Service Agency Kft. / Járműszerelvényt Gyártó Zrt. / Jüllich Glas Zrt. / Kandó Kálmán
Műszaki Főiskola Multi Job Iskolaszövetkezet / Kaposvári Nyomdaipari Szolgáltató Kft. / KopKa Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. / Korda Filmstúdió Kft. / Közlekedés Fővárosi Tervező Iroda
Kft. / Lachús Kft. / Linea Bútor Kft. / "M.B.Travel Service" Utazási Kft. / Marketbau-Remeha
Kft. / Meló-Diák Alföld Kft. / Meló-Diák Kecskemét Kft. / Meló-Diák Kft. / Mérték Építészeti
Stúdió Kft. / Mese Kft. / Miskolci Likőrgyár Kft. / Nefelejts! Kereskedelmi Kft. / Netrix Kft. /
Norpan Sütőipari Kft. / Óbuda-Újlak Beruházásszervező és Fővállalkozó Zrt. / OHG Kft. / Piac és
Profit Kft. / Sajó-Hús Vágó és Feldolgozó Kft. / Shortcut Communication Kft. / TRACONBudapest Ipari, Közvetítő Képviselő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. / Universitas
Iskolaszövetkezet / V-Metálbau Gyártó és Szerelő, Kereskedő Kft.
TÁMOP-2.3.3/B: COOP Szeged Kereskedelmi Regionális Zrt. / CO-OP Star Zrt. / Csaba Metál
Öntödei Zrt. / Inotal Alumíniumfeldolgozó Zrt. / Vértes Volán Autóbuszközlekedési Zrt. /
McDonald’s Kft.

TÁMOP-2.1.3-11/A: Büki Kft. / Észak Tolna Megyei Takarékszövetkezet / EuroRaptor Kft. /
Fábafém Bt. / Foltin-Globe Kft. / GIGA 2003 Kft. / Gyegép Kft. / Kögáz Kanizsa Regionális
Építő-Szerelő Kft. / Meló-Diák Iskolaszövetkezet Szolnok / Mould Tech Kft. / Nelson
Flottalízing Kft. / Pannon Szoftver Kft. / Proko Travel Kft. / SATRAX Elektronic
Telekommunikációs Kft. / T-Dental Kft. / Vesz-Mont 2000 Kft. / Webshark Kft.
TÁMOP-2.1.3-11/B: Aditus Zrt. / Baranyi Sütőipari Kft. / Bólem Építőipari Kft. / Coop-Halas
Zrt. / Egyetértés Coop Zrt. / Gala-Kerzen Hungária Kft. / Grót Coop Kereskedelmi És
Szolgáltató Zrt. / Kop-ka Zrt. / Kunszöv Textilruházati Kft. / MAS 2003 Kft. / Miskolci
Likőrgyár Zrt. / MOM Faktor Gépipari Kft. / Pedró Pékség Kft. / Rakamaz és Vidéke
Takarékszövetkezet / Sajóhús Kft. / Tabi Coop Zrt. / Taugép Gumiipari Gépgyártó és
Kereskedelmi Kft. / Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet / Uhrin Transzport Kft.
TÁMOP-2.1.3-12/A: Abaúj Takarék Takarékszövetkezet / BOSKO-HIDRAULIKA
Szolgáltató Kft. / Cellplast Műanyagipari Kft. / Csaba Talk Távközléstechnikai Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. / Deka Kereskedelmi Kft. / Dental-Soft Kft. / Family Friss Kft. / Flex-Tex Bt. /
Grand Pharma Kft. / Hertelendy Kastélyszálló Kft. / Hotel Korona Eger / IS DEKA Bt. /
KEVIKO Prevenció Védőnői Szolgáltató Kft. / Kovács Tüzép Kft. / MasterClean Kft. /
MEDCENTER Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. / Meister-Holz Kft. /
Mikolasek Kft. / Orangeways Dél-Alföld Kft. / Plastic-Form Szerszámgyártó Kft. / RAKTRANS Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. / Regionális Pszichiátria Egészségügyi Szolgáltató Kft. /
Rochlitz Gyógytornász és Szolgáltató Bt. / Shark Ipari Megoldások Kft. / Szinflex Plus Kft. / Vass
& Ko Építőipari Kft. / Votec Kft. / West-Szeg 2001 Kft. / Wetwipe Kft. / X-Meditor Lapkiadó,
Oktatás-és Rendezvényszervező Kft. / Zsoldos Kft.

Cégsztenderd
Márka
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Alapítás éve
Cégforma
Vezérigazgató
Székhely
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filozófiánk
kulcsfogalmai
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DFT-Hungária
Jót és jobban
2001
Oktatási, Tanácsadó és Kommunikációs Ügynökség Zrt.
Pablényi Attila
1052 Budapest, Semmelweis u. 25.
www.dft.hu
Project Process Controlling
Vizionális működés: jövőkép és felelősség / Misszió: elkötelezettség és örök
ügyfél / Teljességre törekvés: maximalizmus / Pozitivitás: cselekvés és megoldás /
Transzparencia: láthatóság és érthetőség / Teljesítménykultúra: eredmény és
érték / Minőség: megelőzés és proaktivitás / Sztenderdizálás: a jobbítás
állandósítása / Kozmosz: rend és egyszerűség / Együttműködés: közösségi
szinergia / Konszenzus: egyetértés és azonosulás / Egység: közösségi
felelősségvállalás
MSZ EN ISO 9001 9001:2001
Engedélyezett felnőttképző intézmény: E-000073/2013

Víziónk

Ötletünk és jövőképünk előremutató fejlesztési szolgáltatások és projektek
működtetése, melyekben hiszünk, és amelyekhez megvan a szakmai
hozzáértésünk; ésszel tesszük, de a szívügyünk is. Eredeti ötletekre épülő
értékteremtő folyamatokat valósítunk meg, proaktív munkavégzési rendszerben.
Nem nagy halak, hanem gyors halak vagyunk. Gondolattal, szóval, cselekedettel
a jelenben is a hosszútávú jövőt szolgáljuk.

Missziónk

Mindig és mindenkor a Jobb Szállító szerepének felvételére törekszünk, aki
szándéka szerint jobban tudja, hogy mire van szüksége a kedves Ügyfélnek, mint
az Ügyfél saját maga. Hiszünk abban, hogy Ügyfeleink céljainak megvalósításán
keresztül társadalmi közösségünk érdekeit is mindig előremutatóan kell
szolgálnunk. Jót akarunk cselekedni, és jobban végezni a munkánkat minden nap.

Tevékenységeink

Teljeskörű fejlesztési szolgáltatások, projektek és pályázati források /
Működésfejlesztés, szervezetfejlesztés és értékteremtés fejlesztése /
Munkaszervezetek, munkatársak és vezetők fejlesztése / Kommunikációs,
marketing és disszeminációs projektek / Engedélyezett felnőttképző intézmény

Profiljaink

Fejlesztési ötletek, pályázati lehetőségek, teljeskörű projektmegvalósítás /
Korszerű gyakorlat képzések, Mesterkurzusok, vezetői coaching /
Kommunikáció, marketing, disszemináció / Elemzés, tanácsadás, audit /
Workshop, rendezvény, konferencia / Kutatás + Fejlesztés + Innováció

