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RÖVID ÚTMUTATÓ AZ ONLINE TEVÉKENYSÉGEK/ESEMÉNYEK LEBONYOLÍTÁSÁHOZ 

 

 

Az Interreg V-A Románia - Magyarország Program, folytatja a projektek végrehajtásáról 

szóló, a COVID-19 világjárvány hatásainak megelőzésére irányuló erőfeszítésekkel 

kapcsolatos tájékoztatást, különös figyelemmel azon tevékenységekre, melyek a felek 

szemtől-szembeni találkozását igénylik. Szeretnénk újból hangsúlyozni az óvintézkedések 

fontosságát az olyan rendezvények esetén, melyek sok ember egyidejű jelenlétét 

feltételezik egy adott helyen. 

 

Ennek fényében kérjük, hogy vizsgálják felül a projektjeik keretén belül tervezett 

tevékenységeket/eseményeket, azon célból, hogy beazonosítsák azokat, amelyek 

végrehajthatóak/ megszervezhetőek digitális környezetben (online).  

                     

Amennyiben kivitelezhetőnek ítélik meg a rendezvények online szervezését, úgy kérjük, 

értesítsék a Program Közös Titkárságát az applikáció módosítása érdekében, 

* a tervezett tevékenységek leírásának felülvizsgálata és 

* a tevékenységekhez kapcsolódó költségvetés felülvizsgálata tekintetében. 

 

Kérjük, ellenőrizzék előzetesen, hogy az események online szervezése nem befolyásolja 

hátrányosan a projekt mutatóit. Felhívjuk kedves figyelmüket, hogy online rendezvények 

szervezése esetén az olyan mutatók, mint például a résztvevők száma, képernyőkép (print 

screen) készítése,  on-line részvételi lista vagy a bejelentkezettek (login) száma által is 

igazolhatók. Győződjenek meg róla, hogy olyan platformot vagy alkalmazást választanak, 

amely technikailag támogatja a tervezett tevékenységeket, például a Zoom Meetings-et, 

Google Hangouts-t vagy Microsoft Teams-t találkozók szervezésére.  A javasolt 

platformokat-alkalmazásokat az alábbi webcímeken találhatják: 

https://zoom.us/meetings, 

https://www.microsoft.com/hu-hu/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software. 

 

Az Interact online könyvtárban számos olyan ingyenes, az online események 

megszervezésével kapcsolatos forrás érhető el, mint például az ingyenes online 

videoeszköztár vagy az esemény rögzítését támogató szolgáltatások, melyek elérhetőek 

az alábbi linkeken : 

http://www.interact-eu.net/library#2940-presentation-free-online-tools-and-resources-

video-stories-interact,  

https://www.youtube.com/watch?v=sk9MH3fxX18&feature=emb_title. 

 

Szeretnénk újból hangsúlyozni, hogy azok a tevékenységek/események, amelyeket 

későbbi időpontra kell halasztani, mert nem tarthatóak meg online, olyan változásokat 

vagy késéseket eredményezhetnek a projekt kivitelezésében, melyek befolyásolhatják a 

projekt eredményeit. Ezen esetekben, a vezető Kedvezményezett, az ilyen helyzetekre 
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vonatkozó szerződéses rendelkezéseket fogja alkalmazni (a tevékenységek tervezésének 

módosítása, a projekt végrehajtási időszakának meghosszabbítása, stb). 

A tevékenységek áttekintésének és módosításának elősegítése érdekében kérjük, vegye 

fel a kapcsolatot a projektet felügyelő tiszttel – Monitoring Officer-el. 

 

Elsődleges prioritásunk mindenki egészsége és biztonsága, ezért nagyon fontos, hogy 

kellően felkészültek legyünk ahhoz, hogy a rendelkezésünkre álló eszközökkel 

megakadályozhassuk a világjárvány terjedését.  

 

Közös elkötelezettségünk, hogy miden Kedvezményezettünk számára biztosíthassuk a 

szükséges támogatást ahhoz, hogy gyorsan és hatékonyan reagáljunk a jelenlegi helyzet 

kihívásaira. 


