AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. a SENSES Strengthening Social
Entrepreneurial Landscape through involving socially responsible corporate Practices
in EntrepreNeurial CompetenceS and Skills enhancement in the DANUBE region c.
projekthez kapcsolódó oktatási program szellemi tulajdonjogi moduljának
kialakítására az alábbi ajánlattételi felhívást teszi közzé

I.

A projekt bemutatása

SENSES Társadalmi vállalkozásfejlesztés „társadalmi felelősségvállalási elvek”
ötvözésével a Duna régióban
A társadalmi vállalkozások fontos hajtóerőt képviselnek a jelenlegi gazdasági, környezeti és
társadalmi problémák megoldásában. Valamennyi Duna-régiós országot egyaránt
érintenek a szakpolitikák, jogi-szabályozási keretfeltételek, társadalmi hasznosságú befektetői
piacok és társadalmi vállalkozásfejlesztési oktatás hiányosságai.
A kihívásokra adandó újszerű megoldásokat fogalmaz meg a SENSES partnerség, amely célja
a társadalmi vállalkozások, a társadalmi felelősségvállalás jegyében működő vállalkozások,
(társadalmi hasznosságú) befektetők, politikai döntéshozók, felsőoktatási intézmények és civil
szervezetek 600-800 tagot számláló transznacionális hálózatba szervezése az innovatív
társadalmi vállalkozások és társadalmi innováció előmozdítására a Duna régióban.
A 8 partnerrégió és 5 stratégiai társult partner közreműködésével megvalósuló együttműködés
közös megoldásokat fogalmaz meg a társadalmi vállalkozások életképességének,
fenntartható üzleti modellek, gyenge pénzügyi-befektetési kultúra és a főként, probono
szakértői hálózatra épülő társadalmi vállalkozásfejlesztési ún. „katalizátor” szervezetek
szolgáltatás portfóliójának fejlesztésére.
A projekt legfőbb eredménye a társadalmi vállalkozásokra szabott 60 órás kombinált
tananyag kialakítása hagyományos és online tanulási formákat ötvözve. A közgazdasági,
vállalatgazdasági (vállalatirányítási), marketing, humánerőforrás gazdálkodási és értékesítési
ismereteket tartalmazó moduláris tananyagot személyre szabott mentori tevékenységek
egészítik ki. A képzési anyag kialakításában a társadalmi felelősségvállalás terén élenjáró
nagyvállalatok tudásanyagára támaszkodunk a Duna-régiós társadalmi vállalkozási
ökoszisztéma fejlesztése, és a „társadalmilag felelős” (beszállítói) partnerkapcsolatok
erősítése reményében.
A projekt a Duna Transznacionális Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap
támogatásával, az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.
A projekt hivatalos oldala itt található.
II.

Az ajánlattétel témája és feladatai

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. a SENSES projekt vezető partnereként fogja
össze a projekt megvalósításához kapcsolódó projektszintű szakmai feladatok
megvalósítását. A projekt megvalósításának részeként a társadalmi vállalkozásokra szabott
60 órás kombinált tananyag kialakítására kerül sor, amely hagyományos és online tanulási
formákat ötvözve járul hozzá a Duna régióbeli társadalmi vállalkozások üzleti

partnerkapcsolatainak erősítéséhez. A közgazdasági, vállalatgazdasági (vállalatirányítási),
marketing, humánerőforrás gazdálkodási és értékesítési ismereteket tartalmazó moduláris
tananyag mellett külön modul foglalkozik a társadalmi vállalkozásokat érintő szellemi
tulajdonjogi kérdésekkel.
A társadalmi vállalkozásokban megtalálható vállalati tudás, know-how, üzleti titkok és a szerzői
jog alá tartozó alkotások értékes szellemi tulajdont képeznek, amelyek a vállalkozások
fejlődésének és az ehhez szorosan kapcsolódó termék- és szolgáltatásfejlesztési
tevékenységnek is kulcsfontosságú sikerkritériumai. A szellemi termékek védelmét
bemutató modul célja, hogy a társadalmi vállalkozások számára is hozzáférhetővé és
alkalmazhatóvá tegye a tevekénységük során keletkező szellemi tevékenység erkölcsi
és jogi védelmét, anyagi elismerését. Az oktatási modul két részből épül fel: egy online
hozzáférhető elméleti áttekintőből, valamint egy, az oktatási anyag tartalmához szorosan
kapcsolódó gyakorlati foglalkozásból. A modul nyelve: angol
Az oktatás modul az alábbi részekből épül fel:
Online képzés felépítése:







legfeljebb 45 perces szakmai előadás a társadalmi vállalkozásokat érintő főbb szellemi
tulajdonjogi szabályozásról (ppt formátumban);
2 szakértői interjú lebonyolításához szükséges kérdéssor kidolgozása a szellemi
tulajdonjog hazai és/vagy külföldi szakértőivel (a szakértők személyét az ajánlattétel
kiírója határozza meg és gondoskodik az interjú lebonyolításáról);
10 kérdésből álló kvíz összeállítása a szakmai előadás során elsajátított tudásszint
ellenőrzésére;
olvasmányok, publikációk és multimédia tartalom megjelölése a téma iránt mélyebb
érdeklődést tanúsító hallgatók számára;
kapcsolódó rövid szakmai gyakorlat és/vagy esettanulmány kidolgozása;
kapcsolódó multimédia tartalmak.

Gyakorlati workshop felépítése:



III.

szerződésmintákkal, esettanulmányokkal és feladatokkal bővített tanterv kialakítása;
a kidolgozott oktatási program oktatása hazai társadalmi vállalkozások számára
legfeljebb 4 óra időtartamban.
Az ajánlattevővel szemben támasztott követelmények

Az ajánlattételi felhívásra beérkező ajánlatok értékelésének legfőbb szempontja a szakmai
tapasztalatok, hozzáértés bemutatása és igazolása. Az értékelése során előnyt jelentenek az
alábbi szempontok teljesülései:
 igazolható angol nyelvű posztgraduális jogi továbbképzésben megszerzett EU szellemi
tulajdonjogra vonatkozó 5+ év oktatói tapasztalat;
 igazolható tapasztalat nemzetközi szellemi tulajdont érintő kutatási projektekben;
 Magyarországon kívüli, EU-n belüli másik országban szerzett posztgraduális jogi
diploma;
 tárgyalóképes angol nyelvtudás írásban és szóban.
Kérjük tételes, illetve az ajánlattétel tárgyát képező szolgáltatások teljes nettóban és
bruttóban értendő összegének feltüntetését!

Határidők
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Ajánlattételi határidő: 2018. július 16.
Értesítés a döntésről: 2018. július 18.
Szerződéskötés dátuma: 2018. július 20.
Szolgáltatás kezdetének dátuma: 2018. július 20.
Szolgáltatás végének dátuma: 2018. július 31.
Az ajánlatok benyújtásának módja
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