
MEGHÍVÓ
Fenntartható erdőgazdálkodás és fahasználat 

c. szakmai továbbképzésre

Célcsoport: kis- és középvállalkozások, erdészeti gazdálkodók, faipari termékeket előállítók
Időpont: 2013. április 18. (csütörtök), 9-13 óra
Helyszín: Miskolc, City Hotel, 3529 Miskolc, Csabai kapu 6-8. 
(Parkolási lehetőség a Szabadságharc u. felől)
 
PROGRAM

9.00-9.20 Köszöntés, a projekt bemutatása

9.20-9.40 Fából készült termékek és az állami szektor

9.40-12.00 Fenntartható erdőgazdálkodás
A fenntarthatatlan erdőgazdálkodás és következményei
Előadás: környezetvédelmi, társadalmi és gazdasági következmények – illegális és fenntarthatatlan 
erdőgazdálkodás 

11.00-11.15 KÁVÉSZÜNET

Fenntartható erdőgazdálkodás
Előadás: Mi az a EUTR és FLEGT?
Honnan tudom, hogy fenntartható forrásból származó terméket vásárolok?
SFM minősítési rendszerek: FSC & PEFC

12.00 – 13.00 Fair Trade a faiparban
Kérdés a Fair Trade védjegyről
Prezentáció: a Fair Trade meghatározása
Fair trade termékeket használó szektorok
Értékelés

13.00-13.30 SZENDVICS EBÉD

A résztvevők számára nyomtatott képzési anyagot, szakirodalmat, szakirodalom listát,  
szakértői listát biztosítunk.

A képzésen való részvétel ingyenes, a program az Európai Unió EuropAid programja által  
finanszírozott “Sustainable Timber Action in Europe” – STA projektje keretében, Miskolc  

Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatásával valósul meg.

JELENTKEZÉS
Fenntartható erdőgazdálkodás és fahasználat

Név:
Intézmény/gazdálkodó szervezet
Cím:
Telefon:
E-mail:

Kérjük, hogy részvételi szándékát legkésőbb 2013. április 15-ig szíveskedjen jelezni 
az alábbi elérhetőségeken:

info@zoldkapcsolat.hu, Spisák Edina: 30/899-5004

mailto:info@zoldkapcsolat.hu


MEGHÍVÓ
Bevezetés a fenntartható közbeszerzésbe 

c. szakmai továbbképzésre

Célcsoport: önkormányzati munkatársak, közbeszerzési szakértők
Időpont: 2013. április 18. (csütörtök), 13-17 óra
Helyszín: Miskolc, City Hotel, 3529 Miskolc, Csabai kapu 6-8. 
(Parkolási lehetőség a Szabadságharc u. felől)
 
PROGRAM

12.30-13.00 SZENDVICS EBÉD

13.00-14.00 Bevezetés a fenntartható közbeszerzésbe
Bemutató: A fenntartható közbeszerzés definíciója
Miért is fontos?
Nemzetközi és nemzeti tevékenységek, helyi faipari termékek 

14.00 – 14.30 Jó példák 

14.30-15.30 Faipari termékek közbeszerzése
A kézikönyv bemutatása
Hogyan építsük be fenntarthatósági elvárásainkat a közbeszerzési kiírásainkba?
Hogyan feleljünk meg a szociális követelményeknek?
A Folprint Zöld Nyomda - FSC minősített termékek: jó példa; nehézségek-kihívások

15.30-15.45 KÁVÉSZÜNET

15.45-17.00 Faipari termékek közbeszerzése
15.45 – 16.15 Tender kiírás készítése
Padlózás, kerti bútor, iskola bútor, fából készült termékek készítése, ablakok és ajtók, energia fa, 
papírtermékek

16.30-17.00 Értékelés

A résztvevők számára nyomtatott képzési anyagot, szakirodalmat, szakirodalom listát,  
szakértői listát biztosítunk.

A képzésen való részvétel ingyenes, a program az Európai Unió EuropAid programja által  
finanszírozott “Sustainable Timber Action in Europe” – STA projektje keretében, Miskolc  

Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatásával valósul meg.

JELENTKEZÉS
Bevezetés a fenntartható közbeszerzésbe 

Név:
Intézmény/gazdálkodó szervezet
Cím:
Telefon:
E-mail:

Kérjük, hogy részvételi szándékát legkésőbb 2013. április 15-ig szíveskedjen jelezni 
az alábbi elérhetőségeken:

info@zoldkapcsolat.hu, Spisák Edina: 30/899-5004

mailto:info@zoldkapcsolat.hu

