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1. Disszemináció és jelentısége
Disszemináció olyan ígéretes befektetés, mely kulcsa a project késıbbi évekbeli sikerének
és lehetıség a további elınyökre Magyarországon, megfelelıen átgondolt tervezéssel nem
csupán kötelezettségként hanem anyagi forrásként is funkcionálhat.

A jelen project célja egy 10 európai országot képviselı konzorcium által kidolgozott
tananyag magyarországi adaptációja. A disszeminációs tevékenység célja ennek
megfelelıen, hogy a project eredményeit hozzáférhetıvé tegye mindazok számára
Magyarországon és a partnerek országaiban, akik nem közvetlen résztvevıi a project
fejlesztési munkájának. Egyúttal szintén lehetıvé teszi, hogy a project eredményei
beépüljenek

a projectet megvalósítók munkájába és hozzájáruljanak jövıbeni

innovációkhoz, fejlesztési folyamatok elindulásához a magyarországi oktatási horizonton.
Koncentrált disszeminációs tevékenység megvalósítása a célszektorra Magyarországon
(energetikai döntéshozók, irányítók, tervezık, energiaellátásban dolgozó mérnökök, és
helyi, regionális energia szervek mőszaki személyzete) várhatóan jelentısen hozzájárul a
project céljának eléréséhez: szakmailag kimagasló és átfogó e-learning képzési rendszer
megvalósításához.
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1. Nyomtatott és elektronikus anyagok
A Partnerek információs anyagokat, elektronikus és nyomtatott hírlevelek, szóróanyagok,
nyomtatott anyagok, brosúrák, weboldal és kör-emailek együttes disszeminációját végzik.

1. 1. Egységes megjelenés
Minden nyomtatott és elektronikus anyaga a HUN-HYPOS projectnek egységes
megjelenéssel bír. Az alábbi kötelezı elemeket kell minden nyomtatott és elektronikus
anyagnak tartalmaznia:

- A LdV LLP logot:

- a HUN-HYPOS logot

A nyomtatott disszeminációs anyagok Garamond, vagy a weboldalnak megfelelıen
Verdana betőtípusát hordozzák.

1. 2. Project Szórólap
A4 mérető szöveges és grafikai prezentációs anyag alapján Koordinátor szórólapot
készít. A szórólap célja hogy a project eredmények ismertségét növelje ezáltal azok
értékét növelve hozzájáruljon és elısegítse jövıbeni hasznosulását.
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A szórólapok 16. hónapra készülnek és a megcélzott szakemberek, oktatási
intézmények, és érdeklıdık között kerülnek terjesztésre elektronikus és online
formában.
A

partnerek

a

szórólapokat

különbözı

rendezvényeken,

workshopokon,

szemináriumokon, kiállításokon, találkozók során osztják.
A szórólap magyar és angol nyelven készül. Minimum 3 x 200 darab magyar nyelvő és
2 x 200 darab angol nyelvő szórólap készül, összesen 1000 darab. A pontos
tartalmának meghatározására vonatkozóan a 4. megbeszélés során került sor.

1. 3. Project Hírlevél
Összesen 5 project hírlevél (kb. 1 oldal, A4 méret) készül, illetve küldik ki a partnerek,
fıként elektronikus de nyomtatott formában is.
A célcsoport oktatókból, elıadókból, tutorokból, trainerekbıl, és más oktatást
végzıkbıl, képzésben résztvevıkbıl, érintett szakemberekbıl, szervezetek, szervek,
intézmények dolgozóiból áll. A hírlevelek magyar és angol nyelven készülnek.
Hírlevél

Felelıs

Angol

nyelvő Magyar

változat elkészül

nyelvő Terjesztés

változat elkészül

kezdıdik

(anyagok elérhetık a
nyilvánosság számára)

Hírlevél 1

HNI

2009. február 19. 2009. február 19.

Hírlevél 2

BME, SZIE

2009.

2009. szeptember 2009. szeptember 20.

szeptember 15.

15.

Hírlevél 3

HNI, BME, 2010. február 1.

2010. február 1.

2009. március 1.

2010. február 15.

SZIE
Hírlevél 4
Hírlevél 5

HNI, SZIE, 2010.

2010. szeptember 2010. szeptember 16.

BME

szeptember 15.

15.

HNI, BW

2010. október 30 2010. október 30.

2010. október 30.

30.
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Hírlevél 1 – a project elindulásáról és meghívás részvételre a magyarországi képzési
szükségletfelmérésben
Hírlevél 2 – a magyarországi képzési szükségletfelmérés eredménye
Hírlevél 3 – az e–learninges képzési anyagról
Hírlevél 4 – a tesztkurzus eredményérıl
Hírlevél 5 – a project végsı eredményeinek értékelésérıl

1.4. Project Weboldala
A disszemináció szempontjának megfelelıen a weboldal elvárásai:
-

könnyő elérhetıség keresıkben és partner linkekkel

-

jól strukturált

-

felhasználóbarát

-

elısegíti interaktivitást és a visszajelzést

-

hirdetve bannereken vagy vonatkozó oldalakon linkekkel

Minden project partner/szervezet weboldal tartalmaz legalább egy linket

a project

weboldalára és leírást a projectrıl.
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A project weboldala az alábbi domain címen található: http://www.ecocenter.hu
győjtıoldalon az oldal jövıbeni fenntarthatósága miatt, a www.hun-hypos.net, a
project számára fenntartott domain név alatt elérhetı.

A project weboldala közvetlen linket tartalmaz a kurzusokhoz.
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2. Adatbázis
2.1. Potenciális felhasználók és terjesztık, tesztképzés résztvevık
Partnerek saját adatbázisukat használják, melyek tanárok, oktatók, tutorok, mentorok, elıadók és
más szakemberek, tanfolyam résztvevıi, a partnerek munkaadói, helyi és országos, és nemzetközi
szinten, oktatási szervezetek, intézmények, vállalatok, hatóságok, az energetikai szervezetek,
szakemberek, hatóságok, szervezetek, Rektorok konferenciája, a képzési intézmények, képzési
központok, a KKV-k, munkaügyi központok, a szociális partnerek, vezetı szervezetek, a
kérdıívek és interjúk válaszadóinak valamint a kapcsolódó projektek (projekteket az energetika,
az oktatás, az e-learning) nevét, pozícióját és elérhetıségét tartalmazzák.

Az adatbázisban szereplık elektronikus szórólapokat, Hírleveleket kapnak, melyben
anyagaink további terjesztésére kérjük ıket a potenciális célcsoportok körében.
Nem az elemek mennyisége, hanem minısége a lényeg: a partnerek elsısorban azon
személyeket célozzák meg, akik rendelkeznek anyagi és emberi erıforrással a további,
"második szintő" terjesztése.
Az adatbázis tartalmazni fogja a magyarországi potenciális-végfelhasználókat is, akik a
kísérleti idıszak résztvevıi lesznek, melynek során képzési anyagunk tesztelıi lesznek. Be
kell tartaniuk a szükséges, meghatározott elıfeltételeket, hogy részt vehessenek a próba
kurzusban.
A projekt honlapja is lehetıvé teszi a felhasználók számára, hogy feliratkozzon a projekt
Hírlevelére, elérhetıségüket egy külön adatbázisban tároljuk.
A célcsoportok elérését szolgáló stratégiák és az oktatók toborzását célzó általános
iránymutatások kidolgozása valamint a magyarországi kísérleti kurzusok kivitelezése a
Szent István Egyetem feladata lesz, a Budapesti Mőszaki Egyetem és a HNI koordinator
közremőködésével.
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2.2. Adatbázis a terjesztés helyszíneirıl
Egy másik adatbázist is összeállítottunk szakmai konferenciákról, workshopokról,
szemináriumokról,

kiállításokról,

vásárokról

és

találkozókról,

ahol

terjesztjük

szórólapjainkat.
Minden partner a saját országáért felelıs a szakmai rendezvények összegyőjtésében, ahol a
lehetıség van szórólapot osztani vagy prezentációt tartani a projectrıl annak sikeréért
A nyomtatott szórólapok számára vonatkozóan a magyar partnerektıl 200 szórólapot
terjesztését vártuk. A meglátogatott események száma az esemény résztvevıinek számától
függ. (pl. két 50 fıs konferencia és egy 100 fıs kiállítás). Javasoltuk, hogy a partnerek több
mint egy eseményen vegyenek részt.
A partnerek a záró beszámoló elkészítéséhez elküldték esemény-adatbázisukat a
koordinátornak.

3. Terjesztési feladatok
A partnerek kötelesek egy forgatókönyvet készíteni, amely tartalmazza, hogy kinek, hol és
miért küld / küldött információs anyagokat, a képzési csomagot, valamint a pontos
menetrendet.
A tananyag fenntarthatósága érdekében a HNI és Bluewaters egy fenntarthatósági
stratégiai tervet alakít ki.
Kiosztás határideje:
Szórólapok terjesztése folyamatos és fontos eseményekre összpontosít.
A találkozók alkalmával kerültnek meghatározásra a hírlevelek eloszálásnak idıpontjai.
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4. Prezentációk, Workshopok, Szimpóziumok
4.1. Partnerek prezentációja
Minden HUN-HYPOS partnernek tartott elıadást az eredmények és a projektrıl. A
helyszín is, hogy egy szakmailag releváns konferencia / találkozó ahol olyan résztvevık
jelennek meg, akik kapcsolatba hozhatók a projecttel, vagy érdekli ıket a végtermék.

4.2. Szakmai konferencia és Workshop
A projekt zárásával megrendezésre kerül egy nagyszabású nemzetközi konferencia, és
workshop hibrid energetika és a szabályozási és támogatási rendszer iránt érdeklıdı
szakmabeliek, cégek, szervezetek képviselıi, önkormányzati tisztviselık, és képviselık
illetve diákok részvételével az ágazat, és a potenciális végfelhasználók jelenlétével
Magyarországon szakmai konferencia sorozat részeként megrendezett rendezvényünkön
A résztvevık regisztrációs díjat fizettek.. A konferencia lehetıséget biztosított a HunHypos project eredményének bemutatására és más szakmabelieknek hogy bemutassák a
területen elért eredményeiket. A prezentációk a konferenciát követıen megtalálhatóak
voltak a konferencia internetes oldalán is letölthetı verzióban.
A konferencia végén a végfelhasználók és érdeklıdıt eszmét cserélhettek az
elhangzottakról és felmerült kérdéseikre is választ kaphattak.
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Disszeminációs Forgatókönyv
5.1. Hírlevelek

HUN-HYPOS Hírlevelek összeállítása
Hírlevél
Hírlevél 1

Összeállítja Határidı
HNI
2009. február 15.

Fordítja
BME

Határidı
2009. február 19.

Hírlevél 2

HNI

2009. szeptember 10.

BME

2009. szeptember 15.

Hírlevél 3

HNI

2010. január 25.

BME

2010. február 1.

Hírlevél 4

HNI

2010. szeptember 0.

SZIE

2010. szeptember 15.

Hírlevél 5

HNI

2010. október 30 25.

BME

2010. október 27.

HUN-HYPOS elektronikus Hírlevelek terjesztése
Felelıs
Feladat
Hírlevél 1 egységesítése és felöltése a weboldalra
Hírlevél 2 egységesítése és felöltése a weboldalra
Hírlevél 3 egységesítése és felöltése a weboldalra
Hírlevél 4 egységesítése és felöltése a weboldalra
Hírlevél 5 egységesítése és felöltése a weboldalra
Feladat
Tájékoztató email küldése : Hírlevél
elérhetı (link a feliratkozáshoz)
Tájékoztató email küldése : Hírlevél
elérhetı (link a feliratkozáshoz)
Tájékoztató email küldése : Hírlevél
elérhetı (link a feliratkozáshoz)
Tájékoztató email küldése : Hírlevél
elérhetı (link a feliratkozáshoz)
Tájékoztató email küldése : Hírlevél
elérhetı (link a feliratkozáshoz)

1
2
3
4
5

Felelıs
Minden
partner
Minden
partner
Minden
partner
Minden
partner
Minden
partner

HNI
HNI
HNI
HNI
HNI

Határidı
2009. február 15.
2009. szeptember 15.
2010. február 15.
2010. szeptember 15.
2010. október 30.

Határidı
2009. február 15.
2009. szeptember 15.
2010. február 15.
2010. szeptember 15.
2010. október 30.

Célcsoport
Partnerek
adatbázisa
Partnerek
adatbázisa
Partnerek
adatbázisa
Partnerek
adatbázisa
Partnerek
adatbázisa

Tájékoztató a Hírlevélrıl kerül terjesztésre legfıképpen végfelhasználók körében.
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HUN-HYPOS nyomtatott Hírlevelek terjesztése Magyarországon
Helyszín

Célcsoport
Dátum
2009. 01.23

Educatio kiállítás 2009
Construma
2009/Hungarotherm 2009
Educatio 2010

2009. 04. 01

Construma 2010
RENEXPO 2010
Ökotech /Industria 2010
Passive House expo

2010. 04. 16
2010. 04. 16
2010. 05.05
2010. 10. 28

2010. 01.22

Oktatási intézmények, képzés iránt érdeklıdı
végfelhasználók
Képzés iránt érdeklıdı végfelhasználók
Oktatási intézmények, képzés iránt érdeklıdı
végfelhasználók
Képzés iránt érdeklıdı végfelhasználók
Képzés iránt érdeklıdı végfelhasználók
Képzés iránt érdeklıdı végfelhasználók
Képzés iránt érdeklıdı végfelhasználók

HUN-HYPOS nyomtatott Hírlevelek terjesztése Európában
A partner intézmények elküldték az érdeklıdık részére a hírleveleket a project folyamán.
Az

érdekelt

felek

elérhetıségei

folyamatosan

bıvültek

minden

partnernél.

Visszajelzéseket, kérdéseket folyamatosan győjtöttük és megválaszoltuk. A folyamatosan
elkészülı HUN-HYPOS tájékoztató dokumentumokból az érdeklıdık választ kaphattak
a kérdésekre, amelyek az ilyen események során felmerültek.
5.2. Nyomtatott szórólapok
Helyszín
Educatio kiállítás 2009

Dátum
2009. 01. 23.

Construma
2009/Hungarotherm
2009
Educatio 2010

2009. 04. 01

Construma 2010
RENEXPO 2010
Ökotech /Industria 2010
Passive House expo

2010. 04. 16
2010. 04. 16
2010. 05.05
2010. 10. 28

2010. 01.22

Célcsoport
Oktatási intézmények, képzés iránt érdeklıdı
végfelhasználók
Képzés iránt érdeklıdı végfelhasználók
Oktatási intézmények, képzés iránt érdeklıdı
végfelhasználók
Képzés iránt érdeklıdı végfelhasználók
Képzés iránt érdeklıdı végfelhasználók
Képzés iránt érdeklıdı végfelhasználók
Képzés iránt érdeklıdı végfelhasználók
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5.3

E-mailek

A projekt koordinátor által összeállított hírleveleket a partnereknek határidı elıtt
megkapták és azt terjesztették . A Partnerek megváltoztathatták a tartalmát, ha úgy ítélték
meg hogy adott konkrét esetben a változtatások az e-mailben hatékonyabbá tették a
kommunikációt.
Partnerek adatbázisa az érintett ágazatok, a kapcsolódó média-, az érdekelt cégek
képviselıit, szervezeteket és magánszemélyeket is tartalmazza.
Internetes honlap is lehetıvé teszi, hogy a project hírlevélre feliratkozókat külön
adatbázisban kezeljük.
5.4

Postázott disszeminációs anyagok

Hivatalos levelek összeállítása
A rendelkezésre álló érdekelt felek adatbázisa folyamatosan győlt.
A projected záró szakmai konferenciára meghívót kaptak azok az érdeklıdık, akik
részvételére a megrendezésre kerülı eseményen számítottunk. Az összeálíltott Meghívót a
partnerek is megkapták koordinátortól, hogy elküldjék adatbázisukra, a Meghvíó
formátumát nem változtatva.

Hivatalos levelek terjesztése
Tárgy

Felelıs

Határidı

Meghívólevél a Szakmai Konferenciára

HNI

2010. október 15.

5.5

Reklám

5.5.2. Reklámok az elektronikus médiában
A Koordinátor számos média partnerrel áll kapcsolatban Magyarországon. A projektrıl
szóló tájékoztatás és elérhetı eredményekrıl tájékoztatást elküldtük ezeknek a médiapartnereknek:
Barter megállapodás keretében kerestünk lehetıséget az anyagok megjelentetésére
fennálló hosszú szakmai kapcsolatunk révén.
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A médium címe
www.zoldtech.hu

www.greenfo.hu

www.edupress.hu

4.2.

A cikk paraméterei
Anyag tartalma (hossz, szerzı, típus, Felelıs
egyéb)
HUN-HYPOS típus: hírlevél
HNI
project
és szerzı: HNI
eredményeinek
bemutatása
HUN-HYPOS típus: hírlevél
HNI
project
és szerzı: HNI
eredményeinek
bemutatása
HUN-HYPOS típus: hírlevél
HNI
project
és szerzı: HNI
eredményeinek
bemutatása

Célszegmens
Zöld
szervezetek,
téma
iránt
érdeklıdık
Zöld
szervezetek,
téma
iránt
érdeklıdık
Oktatási
intézmények
és
oktatás
iránt
érdeklıdık

Linkek a HUN-HYPOS projekt weboldalára

Weboldal neve
www.hataroknelkul.hu
www.cres.gr
www.bluewaters.at
www.rgvi.gtk.szie.hu
www.nyi.bme.hu

Feltöltés (felelıs)
HNI
CRES
Bluewaters
SZIE
BME

Feltöltés dátuma
March 2009
July 2009
July 2009
July 2009
July 2009
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Melléklet
A megújuló és fosszilis energiák kapcsolódása és leghatékonyabb felhasználási
módjai
Szakmai konferencia
Idıpont: 2010. október 27. (szerda) 10.00 órai kezdettel
Helyszín: Miskolc Megyeháza - BAZ Megye Önkormányzat Hivatala - Díszterem
(3525 Miskolc, Városháza tér 1.)
Program
10.00 – 10.20 Dr. Kovács János fıjegyzı, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat:
Megnyitó és bevezetı
10.20 – 10.40 Bíró Tamás fıosztályvezetı-helyettes, Nemzetgazdasági Minisztérium: A
magyar energiastratégia 2030
10.40 – 11.00 A Vidékfejlesztési Minisztérium delegáltja: Fenntartható energiagazdálkodás
és a green economy
Kérdések – válaszok
11.20 – 11.40 Dr. Bacskó Mihály stratégiai osztályvezetı, MVM: Megújuló energiák a
Nemzeti Energetikai Társaság szemszögébıl
11.40 – 12.00 Dr. Balogh László elnök, Magyar Megújuló Energia Szövetség: Hogyan
segítené az EU a megújuló energiákkal a magyar gazdaság fejlıdését
12.00 – 12.20 Molnár László ügyvezetı, EconoConsult Kft.: Energiaracionalizálási
projektek, mint az önkormányzatok költségmegtakarítási lehetıségei
Konzultáció, ebédszünet
13.00 – 13.20 Dr. Nagy József ügyvezetı igazgató, BÜKK-MAK LEADER Nonprofit
Kft.: A Bükk - Miskolc térség megújuló, decentralizált energiatermelési integrációja
13.20 – 13.40 Dr. Csőrök Tibor elnök, MMK Energetikai Tagozat: A napenergia mint
tökéletesen illeszkedı megújuló megoldás
13.40 – 14.00 Prof. Dr. Kovács Kornél elnök, Magyar Biogáz Egyesület: A biogáz
alkalmazásának környezetvédelmi és gazdaságossági aspektusai
14.00 – 14.20 Pénzes Ágnes vezetı projektmenedzser, OTP Hungaro-Projekt Kft.:
Finanszírozás; támogatás, hitel, vagy kockázati tıke
Hun-Hypos Konzultáció
Kérdések – válaszok
Szakmai partner szervezetek
(Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége, Magyar Szélenergia Társaság,
Magyar Megújuló Energia Szövetség, Magyar Biogáz Egyesület, Magyar Mérnöki Kamara
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PROJECT No.:
LLP-LdV-TOI-2008-HU-007

Szakmai védnök
Prof. Dr. habil Dinya László tudományos rektorhelyettes, Károly Róbert Fıiskola,
Gyöngyös
Szakmai partnerek
www.kszgysz.hu
www.mmesz.hu
www.mszet.hu
www.mmk.hu
www.biogas.hu
Médiapartnerek
www.alternativenergia.hu
www.zoldtech.hu
www.hulladeksors.hu
www.greenfo.hu
www.ipari.hu
www.mikm.hu
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