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Tárgy: Ajánlatkérés PROSPERA c. PGI05987 azonosítószámú projekt keretében 

 

Tisztelt Ajánlatadó! 

Az EDC Debrecen Nonprofit Kft. (4031 Debrecen, Széchenyi utca 31.), mint Ajánlatkérő az 

INTERREG EUROPE 2014-2020 program keretében megvalósuló „PROmoting Sustainable development 

and regional attractiveness through PERi-urban Areas” (PROSPERA) című, PGI05897 azonosító számú 

projekt vonatkozásában storytelling video készítése tárgyában árajánlatot kér Önöktől az alábbi szempontok 

figyelembevételével: 

 

Feladatleírás: 

− Körülbelül 3 perces videó elkészítése 

− A feladat ellátása során az INTERREG EUROPE 2014-2020 Program Arculati útmutatójában 

(Project Branding Guidelines) foglaltak betartása kötelező: 

https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/identity/2019_Project_banding_guide_rev_

2.pdf 

− A videó szinopszisát és forgatókönyvét jelen ajánlatkérés 1. és 2. melléklete tartalmazza. 

 

a) Forgatás: 

− 1 forgatási nap 

− helye: Debrecen, több helyszínen  

− drónfelvétel 1 külső helyszínen, 1-2 snitt (esetleges engedélyek beszerzése az Ajánlatkérő 

feladata) 

− 3-4 helyszín Debrecen területén, helyszínenként 3-5 beállítás 

− 2-3 rövid, pár perces interjú (magyar nyelven) 

 

b) Technika: 

− 2 db 4K, FULL HD kamera, objektívek, statívok 

− 2-3 fős személyzet 

− hangtechnika: térmikrofon, puskamikrofon, mikroport 

 

c) Utómunka: 

− vágás 

− állóképek, diák, térképek, logók bevágása 

− rövid szövegek, feliratok 

− rövid, 2-3 db animáció (2-3 mp hosszúságú) 

− narráció magyar nyelven 

− angol nyelvű feliratozás, beégetve (fordítást az Ajánlatkérő biztosítja) 

 

További kritériumok: 

a) A nyertes Ajánlattevővel kötendő vállalkozói szerződés időtartama: a szerződés hatályba lépésétől 

a feladat szerződésszerű teljesítéséig tart (kb. 1 hónap). 

b) A feladat teljesítésének határideje: 2022. május 3. 

https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/identity/2019_Project_banding_guide_rev_2.pdf
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c) A feladat elvégzéséhez a Vállalkozó Ptk. szerinti közreműködőt igénybe vehet. Amennyiben 

közreműködőt vesz igénybe, az ajánlatában nevesíteni szíveskedjen! 

d) A Vállalkozóval szembeni elvárások: 

− megfelelő szakmai háttérrel rendelkezik a feladat professzionális elvégzéséhez; 

− megfelelő szakmai stábbal rendelkezik ahhoz, hogy a feladat határidőre történő elvégzése 

biztosított legyen. 

e) Az ajánlatot a jelen ajánlatkérés mellékletét képező „Ajánlattételi adatlap” kitöltésével szükséges 

megtenni, az abban szereplő adatok hiánytalan megadásával: 

− az Ajánlattevő megnevezése, elérhetősége, aláírása; 

− az ajánlati ár az egységár, mennyiség, nettó ár, ÁFA és bruttó ár feltüntetésével; 

− az ajánlattevői nyilatkozat hiánytalan kitöltése.  

 

Az ajánlat elbírálásának szempontja a legjobb ár-érték arány. 

 

Az Ajánlattevő ajánlatát a feladatleírásban és a mellékletben szereplő összes szempont 

figyelembevételével, a mellékelt Ajánlattételi adatlap kitöltésével és aláírásával úgy köteles megtenni, 

hogy az tartalmazza a beszerzés tárgya szerinti feladatellátással kapcsolatos valamennyi költséget. 

 

Az ajánlatot szíveskedjen emailben a jacsmenik.erika@edc.debrecen.hu, másolatban pedig a 

dezsi.gyula@edc.debrecen.hu és a molnar.emese@edc.debrecen.hu email címekre, vagy papír alapon a 

EDC Debrecen Nonprofit Kft. székhelyén (4031 Debrecen, Széchenyi utca 31.) személyesen benyújtani. 

Az ajánlattétel benyújtásának határideje: 2022. március 23. 16:00 óra. 

 

Debrecen, 2022.március 18. 
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1.  melléklet 

A storytelling videó szinopszisa: 

1. Kezdő kép: 
Utazás a Zsuzsi vonattal, majd a szereplő leszáll, felnéz a magasba (mintha a kilátót nézné) 
VAGY a kilátóból indul a film -> kizoomolás a közeli képből, ami átmegy egy várost bemutató 
térképbe 

2. A város bemutatása röviden:  
 műholdas (Google pl.) térkép a városról, mely távolról (Európa) zoom-ol Debrecenre és 

megmutatja annak a közigazgatási területét felülnézetből, a városperemi területeket 
bemutatja különböző szemszögből (erdő-szántó-repülőtér-ipari területek), nem statikus 
kép, hanem mozog a térkép kicsit  

 közben vágóképek a városról + városperemi területekről 
 itt főbb adatok a városról, városperemi területekről 
 kihívások felvázolása röviden 
 alatta narráció 

3. EDC Debrecen bemutatása 
 a kihívásokra reflektáló megoldások kidolgozását segítő PROSPERA projekt 
 EDC Debrecen mint projekt partner, fő tevékenysége (vágókép az irodaépület bejáratáról) 
 stakeholderek bemutatása a logóik feltüntetésével 

4. Stakeholder interjúk (2-3 fő) 
 Rövid, előre megírt kérdésekre 1-2 mondatos választ adnak (a válasz nem előre megírt, de 

átgondolt, megbeszélt) 
 közben vágóképek 
 átvett jó gyakorlatok beépítése a videóba, interjúkba 

5. Problémára adott válasz 
 elkészült a Helyi Akcióterv -> a városperemi területek nagyobb hangsúlyt kapnak a város 

fejlesztésében 
6. Záró kép:  

 visszatérni az eredeti helyszínre, az első vágóképhez -> kerek történet elérése 

 



Storytelling video Debrecen
PROSPERA project

Forgatókönyv

2. melléklet



1. Jelenet

1. Jingle

2. Utazás a Zsuzsi vasúton

3. Leszállva a vonatról, a szereplő 
felnéz a magasba (mintha a 
kilátót nézné)  VAGY valaki néz le 
a kilátóból – közeli kép

4. Kizoomolás a közeliből

• alatta zene

• narráció nincs



2. Jelenet
1. Európa

2. Távoli városkép

3. Műholdas térkép
Városperemi területek bemutatása

Narráció: A város és 
peremterületek bemutatása,

kihívások



3. Jelenet
1. Vágóképek a városról

Narráció folytatódik: 

A város és peremterületek 
bemutatása,

kihívások



4. Jelenet

1. EDC Debrecen bemutatása

Narráció: 

PROSPERA projekt

EDC tevékenység bemutatása



5. Jelenet

1. Stakeholderek bemutatása + 
logóik feltüntetése

Narrációval



6. Jelenet

1. Stakeholder interjúk

2. Jó gyakorlatok bemutatása 
képekkel

Rövid interjúk, 1-2 mondatos
válaszok



7. Jelenet

1. Elkészült a Helyi Akcióterv

Narráció: Akcióterv lényege -> 
nagyobb hangsúly a 
városperemi területeken



8. Jelenet

1. Záró kép: vissza a kilátóhoz

Valaki EDC ruhában a kilátóban


