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1. Tanácsadási, mentorálási módszer bemutatása 

A fejezetnek a műszaki leírásban elvárt tevékenységek módszertanának bemutatását kell tartalmaznia. 

Legalább 5 módszer bemutatása szükséges.  

Továbbá tartalmaznia kell az esélyegyenlőség biztosításának módszereit (legalább 5 módszer 

bemutatása szükséges). 

Ezen felül külön-külön mutassa be az alkalmazandó tanácsadási, mentorálási módszereket, amelyeket 

egy alapfokú iskolai végzettséggel rendelkező célcsoporttag, illetve egy felsőfokú végzettségű, 

közgazdasági ismeretekkel rendelkező célcsoporttag esetében alkalmazni kíván. 

Legalább 3000 karakter 

 

2. A szolgáltatások koncepciójának bemutatása 

A fejezetnek tartalmaznia kell a műszaki leírásban felsorolt szolgáltatások vonatkozásában, hogy az 

Ajánlattevő pontosan milyen tematika mentén kívánja biztosítani az elvárt tartalmat a projekt 

időszakában.  

Legalább 2500 karakter 

 

3. Részletes feladat- és ütemterv 

A fejezet célja az egyes tevékenységek ütemezésének bemutatása. Kérjük, mutassa be 100 fő olyan 

célcsoporttag esetén a szolgáltatás ütemezését, akik még a vállalkozás megalapítása előtt állnak. A 

bemutatás során legalább havi részletezettség szükséges.  

 

4. Költségek részletes bemutatása 

Mutassa be részletesen a megvalósítás költségvetését, térjen ki minden olyan tételre, amely a 

szolgáltatás árát meghatározza, figyelemmel a Beszerzési Dokumentációban meghatározott 

ajánlatkérői előírásokra.  

 

5. Kockázatelemzés 

A fejezet keretében a megvalósítás kockázatelemzését szükséges elvégezni, különös tekintettel az GINOP 

5.1.9 konstrukció felhívásában foglalt indikátorok rész- és célértékeinek teljesülésére vonatkozóan. A 

kockázatokat szövegesen bemutatva kell meghatározni és részletesen le kell írni a kockázat kezelésének 

módját. Minimum 8 releváns kockázat azonosítása szükséges. 

Legalább 2000 karakter 

 


