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The aim is to valorize and secure the products & results,
realized in the project. This includes the spreading
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guaranteeing of sustainability of project outcomes & products
after the project period.
A cél kiértékelni és kezelhetővé tenni a projekt során létrejött terméket és
eredményt. Ez magában foglalja a projekt termékeinek és
eredményeinek terjesztését (disszeminációt) és tesztelését , valamint
biztosítani ezek fenntarthatóságát a projekt lezárását követően.

A kiértékelés fő célja
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• Content and design Tartalom és megjelenés
- Project Logo
- 1x portal with project results / products
Projekt logó
Honlap a projekt eredményeivel
eredményeivel, termékeivel
• Newsletters/publication Hírlevél / kiadvány
- 2 newsletters according to format created by Pro Work
and
d IKKE
- Project poster (and gadget for events)
- Information of project in articles
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Projekt-poszter (és szóró-ajándék az eseményekre)
Projektinformációk cikkekben
• Final conference Záró
Záró--konferencia

A kiértékelés tárgya

• Possibilities
• Lehetőségek
General information of the project
Publication on the portal
Interview with project partner and/of participant
Options regarding continuation
Attention to the upcoming event
Általános tájékoztató a projektről
Publikációk a honlapon
Interjú a projektpartnerekkel és a résztvevőkkel
A folytatás lehetőségei
Figyelemfelhívás
gy
következő eseményekre
y

Hírlevél tartalma

• Possibilities
• Lehetőségek
General information of the project
Logo
Partners
Attention to the upcoming event
Általános tájékoztató a projektről
Logó
P t
Partnerek
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Figyelemfelhívás következő eseményekre

Poszter tartalma

• Possibilities
• Lehetőségek
Article in professional literature in Dutch, Hungary,
German, British and EU channels
Project results (short summary)
Publication on other platforms (digital or nonnon-digital)
Cikkek a szakmai irodalomban holland, magyar, német angol és uniós
csatornákon
Projekt eredmények (rövid összegzés)
Más platformokon történő publikálás (digitális, vagy nem-digitális)

Cikkek tartalma

• Possibilities

Lehetőségek

Final conference in form of a Study day (event)
Presentations
Testimonials (participants & trainers)
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Speakers with expertise in the area
Planning: September 2014
L
Location?
ti ?
Záró-konferencia (esemény) Tanulmányi Nap formájában
Előadások
Támogató levelek (résztvevők & oktatók)
Párbeszédek
Szakterületen jártas előadók
Tervezet: 2014.
2014 szeptember
Helyszín?

Záró--konferencia
Záró

• Possibilities
• Lehetőségek
Sustainability of project (results)
Implementation of project products & results
Continuing collaboration with existing organizations &
networks
Project continuation
Securing developed materials
A projekt (eredmények) fenntarthatósága
A projekt termékeinek és eredményeinek alkalmazása
Együttműködés folytatása a meglévő szervezetekkel és hálózatokkal
A projekt folytatása
A kifejlesztett
f
anyagok megőrzése
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