
 

  

 

   

  

Załącznik nr 1 
ROPS.V.514.6.2021 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dwudniowego spotkania  na temat realizacji przez Re-

gionalny Ośrodek Polityki Społecznej  zadań z obszaru włączenia społecznego w nowej perspektywie 

finansowej. 

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: 2-3 września 

2021 r., Żagań. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany daty spotkania na termin nie późniejszy niż 

30.11.2021 r. 

3. Odbiorcy usługi: 

W spotkaniu udział weźmie 20 uczestniczek/uczestników: pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Zielonej Górze, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego i członkowie 

Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. 

4. Szczegółowy zakres zadań:  

Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania programu i moderowania dwudniowego spotkania, 

którego rezultatem będzie wypracowanie rekomendacji na temat realizacji przez ROPS w Zielonej Górze 

zadań z obszaru włączenia społecznego w przyszłej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 w tym 

założeń do długoterminowego planowania strategicznego rozwoju ekonomii społecznej  oraz rozwoju 

usług społecznych w województwie lubuskim.  

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 zarys wypracowanej koncepcji 

badawczej oraz rekomendacje do dalszej pracy Zespołu roboczego. 

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

kosztów związanych z dojazdem.  

6. Szczegółowe wymagania wobec Wykonawcy: 

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

którego dotyczy niniejsze zapytanie – min. 30 godzin dydaktycznych; 

– minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie programowania polityki społecznej na 

poziomie regionalnym; 

– bardzo dobra znajomość założeń perspektywy finansowej Funduszy Europejskich na lata 2021-2027, 

w tym: Kontraktu Programowego dla Województwa Lubuskiego na lata 2021-2027, projektu 

Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, Rekomendacji Ministerstwa Funduszy i 

Polityki Regionalnej nt. Włączenia społecznego w Programach Regionalnych; 

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

określających kształtowanie warunków dla rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorstw 

społecznych w Polsce (Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, Lubuski Program Rozwoju 

Ekonomii Społecznej na lata 2021-2023); 

– znajomość metodologii i zasad tworzenia dokumentów strategicznych w zakresie polityki społecznej. 

 


