
 

  

 

   

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

I. Przedmiotem zamówienia jest usługa doradztwa specjalistycznego przy opracowywaniu modelu  

innowacyjnych usług społecznych na terenach wiejskich w województwie lubuskim, składająca się  

z dwóch części: 

Części A – usługa doradztwa specjalistycznego, w zakresie założeń i dobrych praktyk rolnictwa  

społecznego; 

Część B: usługa doradztwa specjalistycznego w zakresie prawno-finansowych warunków działalności 

gospodarstw opiekuńczych. 

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach 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 - ROPS, w związku z realizacją  

projektu pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”. 

Usługa polega na świadczeniu doradztwa specjalistycznego przy opracowywaniu modelu innowacyjnych 

usług społecznych na terenach wiejskich w woj. lubuskim.  

W ramach przedmiotu zamówienia wymagane jest wypracowanie we współpracy z zespołem projektu 

oraz osobami wchodzącymi w skład grupy inicjatywnej, modelu innowacyjnych usług społecznych  

na terenach wiejskich w województwie lubuskim. Wypracowany model ma stanowić wzór, dookreślający 

zakres współpracy pomiędzy instytucjami w zakresie realizacji usług społecznych na terenach wiejskich 

wraz z rekomendacjami.  

 

Zakres wykonania usługi obejmuje: 

a) przeprowadzenie 15 godz. doradztwa specjalistycznego w zakresie założeń i dobrych praktyk 

rolnictwa społecznego -  część A; 

b) przeprowadzenie 15 godz. doradztwa specjalistycznego w zakresie prawno-finansowych warunków 

działalności gospodarstw  opiekuńczych - część B; 

c) doradztwo specjalistyczne (część A i B) będzie świadczone w formie stacjonarnej (indywidualnie i/lub 

grupowo) i/lub w formie zdalnej (indywidualne konsultacje za pomocą kontaktu mailowego, telefonicznego 

lub poprzez platformę internetową) – rodzaj świadczonego doradztwa oraz miejsce ustala zamawiający, 

zgodnie z zapotrzebowaniem;  

d) opracowanie sprawozdania po zakończeniu każdej usługi doradczej (część A i B). Sprawozdanie 

powinno zawierać:  

- informacje dla kogo została przeprowadzona usługa doradztwa specjalistycznego; 

- ilości godz. przeprowadzonego doradztwa;  

- opis przebiegu prac oraz rezultatów jakie zostały wypracowane podczas doradztwa. 

Wykonawca (część A i B) jest zobowiązany do zamieszczenia w przygotowanych materiałach, 

sprawozdaniach logo ROPS w Zielonej Górze, logo promocyjne województwa lubuskiego, znak funduszy 

europejskich, znak unii europejskiej oraz informacji o współfinansowaniu projektu ze środków 

Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Szablon oraz logotypy przekaże Zamawiający 



 

  

 

   

po podpisaniu umowy. 

 

Zakres tematyczny doradztwa specjalistycznego części A powinien dotyczyć: 

− idei i funkcji rolnictwa społecznego; 

− dobrych praktyk w zakresie gospodarstw opiekuńczych  - krajowe i zagraniczne; 

− trudności i bariery w zakładaniu i funkcjonowaniu gospodarstw opiekuńczych; 

− deinstytucjonalizacji – przejścia od opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w środowisku 

lokalnym. 

Zakres tematyczny doradztwa specjalistycznego części B powinien dotyczyć: 

− form prawnych i organizacyjnych gospodarstw opiekuńczych; 

− możliwości finansowania działalności gospodarstw opiekuńczych; 

− zakresu usług oferowanych w gospodarstwach opiekuńczych; 

− grup docelowych, które mogą być objęte wsparciem gospodarstw opiekuńczych 

 

II. Wymiar godzinowy usługi doradztwa specjalistycznego:  

− 15 godzin – część A; 

− 15 godzin – część B; 

 

III. Odbiorcy usługi doradztwa specjalistycznego:  

Odbiorcami usługi doradztwa specjalistycznego (części A i B) będą osoby odpowiedzialne za tworzenie 

modelu innowacyjnych usług społecznych na terenach wiejskich w woj. lubuskim. Do opracowania mo-

delu zostanie powołana grupa osób złożona z przedstawicieli: ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, 

lokalnych grup działania, ośrodków z obszaru doradztwa rolniczego, ośrodków pomocy społecznej,  

IZ oraz wybrane osoby, które będą wypracowywać model innowacyjnych usług społecznych na terenach 

wiejskich.  

IV. Termin i miejsce świadczenia usługi: 

Doradztwo specjalistyczne (część A i B) będzie świadczone w terminie: od  dnia zawarcia umowy do 15 

grudnia 2020 r. na terenie województwa lubuskiego. O konkretnych terminach i miejscach spotkań 

Zamawiający będzie informował Wykonawcę minimum 7 dni przed  planowanym terminem. Zamawiający 

nie ponosi kosztów związanych z dojazdem, wyżywieniem, zakwaterowaniem. Wszystkie koszty 

zawierają się w wynagrodzeniu Wykonawcy. 

 


