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NAGYKANIZSA 

 

A tanulmányút házigazdája a nagykanizsai székhelyű IMRO-DDKK Nonprofit Kft. 

(továbbiakban: IMRO) volt.  

A szervezet 2009-ben alakult, jelenleg 7 fő főállású munkatárssal dolgozik. Tevékenysége 

széleskörű, kiterjed a környezettudatos lakossági és intézményi szemléletformálástól 

kezdve, a lakossági energetikai tanácsadáson át, az önkormányzati projektek vezetéséig. 

Tevékenységei keretében tanulmányokat/stratégiákat készít, rendezvényeket szervez, 

nem formális képzéseket és felnőttoktatást szervez hazai és nemzetközi színtéren. 

Az IMRO egy, a lakosságot érintő „szolgáltatása” a lakossági tanácsadás 

energiahatékonysági projektek megvalósításához. Az ingyenesen elérhető tanácsadás 

keretében az érdeklődő magánemberek komplex információt kapnak arról, hogy tervezett 

felújításukat milyen lépések sorozatának megvalósításával tudják előkészíteni és 

megvalósítani. Az egyes döntések meghozatalához, milyen információkat kell 

összegyűjteni, azokhoz milyen forrásokból, milyen módon tudna hozzájutni. A megkapott 

információk alapján már meg tudják szervezni a saját projektjüket, mint pl. szükséges 

szakemberek felkeresése, velük történő egyeztetés; a költségek meghatározásához 

ajánlatok bekérése, azok összehasonlítása; szakemberek segítségével időbeli 

megtervezése a projektnek; a projekt nyomon követése. 

 

A tanulmányúton a kedvezményezett EUROPÉER Alapítvány mellett a román, szlovák és 

horvát partnerek képviselői, valamint érdeklődő szervezetek képviselői vettek részt (a 

jelenléti ív szerint). 

A tanulmányút elején az alapítvány képviselői rövid áttekintést nyújtottak a projektről, 

valamint a PLM programról. Ezt a résztvevők rövid bemutatása követte. Majd az IMRO 

képviselője a fenti témában részletesebben ismertette az általuk végzett szolgáltatásokat, 

az ezek keretében végzett tevékenységeket. Az előadás során kitért a jó gyakorlatok, a 
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tanácsadások során szerzett tapasztalatok ismertetésére is. Kiemelte, hogy az ilyen 

jellegű beruházások kapcsán különösen releváns (lenne) a projekt menedzsment 

szemlélet és eszköztár alkalmazása. Ugyanakkor, az érintett lakossági szegmens – az 

ügyfélkörük – jellemzően nem rendelkezik átfogó projekt menedzsment ismeretekkel, 

ezért a tanácsadás egyik fontos eleme a beruházási folyamat átbeszélése, 

lemenedzselésének áttekintése. Következésképpen, számukra kifejezetten hasznos 

lenne egy célcsoport specifikus projekt menedzsment tréning. 

 

 

Az előadást követően a résztvevőket érintő kérdéseket beszélték meg az érintettek, 

különös figyelmet fordítva az elhangzottak saját munkájuk során történő hasznosítására, 

integrálására. A megbeszélés során a partnerek – adott esetben egy kisebb előadás 

keretében – szintén megosztották a saját országukban szerzett releváns tapasztalataikat.  

A tanulmányút lehetőséget kínált a nemzetközi kapcsolatok továbbfejlesztésére, közösen 

tervezett további projektek előkészítésének egyeztetésére is. 

 
 

Fotódokumentáció: 

http://www.projectlifemanagement.eu/galeria/ 

Kapcsolódó blog bejegyzések: 

http://www.projectlifemanagement.eu/projektmenedzsment-elemek-az-eletviteli-tanacsadasban/ 
 
http://www.projectlifemanagement.eu/plm-koncepcio/ 
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