
 

  

 

   

  

Załącznik nr 1 
ROPS.V.514.4.2020 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dwudniowego spotkania zespołu roboczego do spraw 

opracowania Lubuskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lat 2021-2023.  

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu pn. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii 

społecznej”  współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z 

zakresu Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we 

wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałania: 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej 

2. Termin i miejsce realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa powyżej:  

25-26 czerwca 2020 r., Pszczew, województwo lubuskie. 

3. Odbiorcy usługi: 

W spotkaniu udział weźmie 20 uczestniczek/uczestników: członków Zespołu roboczego do spraw 

opracowania Lubuskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lat 2021-2023. 

4. Szczegółowy zakres zadań:  

Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia dwudniowego spotkania warsztatowego, którego 

program obejmie wypracowanie wskaźników Lubuskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lat 

2021-2023. Wskaźniki powinny obejmować: produkty, rezultaty oraz oddziaływanie.  

Planowany czas trwania spotkania - 16 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna jest równa 45 min.). 

Spotkanie powinno być prowadzone w formie warsztatowej. Do  zadań Wykonawcy należy również: 

– przygotowanie programu merytorycznego spotkania i przekazanie go Zamawiającemu 

najpóźniej na 7 dni przed terminem spotkania; 

– przygotowanie materiałów merytorycznych dla uczestników spotkania; 

– przygotowanie sprawozdania ze spotkania zawierającego wypracowane: wizję, misję, kierunki 

strategiczne oraz strukturę Lubuskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lat 2021-

2023. 

5. Informacje dodatkowe: nocleg i wyżywienie zapewnia Zamawiający. Zamawiający nie pokrywa 

kosztów związanych z dojazdem.  

6. Szczegółowe wymagania wobec Wykonawcy: 



 

  

 

   

– udział w pracach zespołu badawczego przeprowadzającego przeprowadzenie diagnozę stanu 

ekonomii społecznej w województwie lubuskim (w tym ewaluację działań OWES); 

– doświadczenie w prowadzeniu wykładów, szkoleń, spotkań, warsztatów z zakresu tematycznego, 

którego dotyczy niniejsze zapytanie – min. 30 godzin dydaktycznych; 

– doświadczenie w procesie opracowywania dokumentów strategicznych uwzględniających ekonomię 

społeczną – wymagany udział w pracach nad co najmniej trzema dokumentami; 

– wiedza na temat ekonomii społecznej, w tym znajomość dokumentów programowych i strategicznych 

określających kształtowanie warunków dla rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorstw 

społecznych w Polsce. 

 


