
                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                       

УГОДА ОБОВ‘ЯЗКІВ  

НА РОЗРОБКУ ПУТІВНИКА ВЕЛОСИПЕДНИМИ ШЛЯХАМИ ЗАКАРПАТТЯ 

КОНТЕКСТ:  

Розробка путівника велосипедними шляхами Закарпаття виконується в рамках проекту 
«Велосипеди без кордонів» (номер проекту CBC02/PSK-I/033), що реалізується у пріоритеті 
Транскордонного співробітництва Норвезького фінансового механізму за спів-фінансування 
Королівства Норвегії та Уряду Словацької Республіки, а також партнерів проекту. 

У реалізації проекту задіяні 7 організацій з України та Словаччини, головним партнером проекту є 
Кошицький самоврядний край, партнерами з фінансовою участю є ГО ФОРЗА «Агентство 
сприяння сталому розвитку Карпатського регіону» (Україна), Об‘єднання сіл Верхньої Ториси, 
Місто Велкі Шаріш, Північний схід Словаччини (Словаччина), партнерами з не фінансовою участю 
є Асоціація велосипедистів Києва (Україна) та Регіональне об‘єднання сіл Горнад (Словаччина). 

Головною метою проекту є розбудова спроможності та краща координація планування заходів у 
сфері велосипедного транспорту та велосипедного туризму шляхом співпраці з зацікавленими 
сторонами не тільки в межах свого регіону (області), але і разом з сусідніми областями та 
межуючими країнами.  

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ПАРТНЕР 

ФОРЗА, Агентство сприяння сталому розвитку Карпатського регіону ФОРЗА є відповідальним 
партнером за виконання даного заходу на території Закарпатської області України, та, відповідно, 
за пошук надавача послуг відповідно до вимог проекту та донора.  

I. ОПИСАННЯ  

ПУТІВНИК ВЕЛОСИПЕДНИМИ ШЛЯХАМИ ЗАКАРПАТТЯ – це зручна, цікава і приваблива 
публікація у вигляді книжечки, яка має викликати інтерес як у досвідчених велотуристів з України 
та з-за кордону, так і новачків велоподорожей. 

Путівник велосипедними шляхами Закарпаття має містити декілька (мінімум 10) велосипедних 
маршрутів, що проходять різними частинами Закарпаття в різних природних умовах і різного 
рівня складності, проте без екстремальних гірських маршрутів. 

Крім цього, путівник має містити інформацію про область та місцевість, де проходять маршрути, 
історичні зв‘язки, огляд можливостей транспортного сполучення, нічлігу та місць харчування, 
туристичних атракцій вздовж маршрутів. 

Крім цього, путівник має містити інформацію про існуючі клуби, групи велоактивістів, 
велозмагання та велоподії, що проходять в області. 

Путівник має включати текстову, картографічну інформацію та фотографії. 

II. ПОСЛУГИ, ЩО МАЮТЬ БУТИ НАДАНІ В РАМКАХ УГОДИ ОБОВ‘ЯЗКІВ 

1. Надавач послуг повинен підготувати загальну інформацію про область та окремі привабливі 
для велотуриста місцини, а також спеціальну текстову та картографічну інформацію про 
велосипедні маршрути Закарпаття, згідно орієнтовної структури: 



A) Загальна інформація про область, географічне розташування, історична довідка, національно-
культурні особливості тощо. 

B) Описання веломаршрутів Закарпаття: назва, протяжність в км та часі, складність, місця вздовж 
маршруту (POI – Points of Interest), в першу чергу «дружні до велосипедистів», туристичні, 
історичні та культурні атракції, огляд можливостей транспортного сполучення, нічлігу та місць 
харчування; карти маршрутів, карта перепаду висот; фотографії вздовж маршруту.  

C) Кортенький словничок для іноземного велосипедиста (привітання, подяка, запитання 
напрямку/ місця нічлігу, місця харчування, ремонту, їжа тощо). 

D) Перелік важливих велоподій (змагання, з‘їзди, свята тощо). 

E) Перелік активних вело-організацій. 

F) Список корисних номерів телефонів (рятувальники, пожежники, швидка, «друзі 
велосипедистів»). 

Обсяг путівника 80-100 стор. 

III. ВИМОГИ ДО НАДАВАЧА ПОСЛУГ 

Надавачем послуг може бути юридична (група експертів) або фізична особа або ж група 
фізичних осіб. 

Надавач(і) послуг відбиратиметься на основі відкритого конкурсу, оголошеного в мережі 
інтернет та поширеного безпосередньо серед потенційних виконавців. 

Надавач(і) послуг повинен мати мінімум 3 роки досвіду велосипедного туризму в Закарпатті, 
добре знати місцевість, особливості проїзду, місця нічлігу та харчування, які мають хороший 
рівень обслуговування. 

Надавач(і) послуг повинен мати мінімум 3 роки досвіду подорожування велосипедом за 
кордоном, добре розуміти, що потрібно велосипедисті, який приїжджає в Закарпаття що з 
іншої частини України що з-за кордону. 

Надавач(і) послуг має підготувати цінову пропозицію з описанням свого досвіду, баченням 
структури та змістовного наповнення путівника. 

IV. ЧАСОВІ РАМКИ 

Просимо надсилати Ваші цінові пропозиції до 25 березня 2017 року на адресу: 
Natalia.voloshyn@forza.org.ua, admin@forza.org.ua, або за факсом 0312 671450. 

Рішення про обрання переможця конкурсу буде здійснено не пізніше 1 квітня 2017 року.  

Усі послуги за даною угодою обов‘язків мають бути закінчені до 28 квітня 2017 року.  
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