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do Zapytania ofertowego
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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
POLEGAJ
POLEGAJĄCEGO
NA PEŁNIENIU
FUNKCJI EKSPERTA – WYKŁADOWCY W ZAKRESIE POMOCY PUBLICZNEJ
PODCZAS SPOTKANIA GRUPY TEMATYCZNEJ DS. WSPÓŁPRACY
REGIONALNEGO OŚRODKA
O RODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ
Z OŚRODKAMI
RODKAMI WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ
ORGANIZOWANEJ
W RAMACH PROJEKTU
U POZAKONKURSOWEGO
PN. „ŚWIĘTOKRZYSKA
Ś ĘTOKRZYSKA
TOKRZYSKA EKONOMIA SPOŁECZNA”

1. Przedmiotem zamówienia jest: pełnienie funkcji eksperta – wykładowcy w zakresie
pomocy publicznej podczas spotkania Grupy Tematycznej ds. współpracy Regionalnego
Ośrodka
rodka Polityki Społecznej z Ośrodkami
O rodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej w dniu 28
października 2016r. organizowanej w ramach projektuu pozakonkursowego pn.
„Świętokrzyska
tokrzyska Ekonomia Społeczna”.
Społeczna” Celem spotkania jest
st zapoznanie pracowników
OWES z teoretycznymi i praktycznymi zasadami udzielania oraz dokumentowania
pomocy publicznej.
Projekt pozakonkursowy „Świętokrzyska
„Ś
Ekonomia Społeczna” jest współfinansowany ze
środków
rodków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9
Włączenie społeczne i walka z ubóstwem,
ubóstwem Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii
i przedsiębiorczości
ci społecznej w celu ułatwienia dostępu
dost pu do zatrudnienia,
zatrudnienia Poddziałanie
9.3.2 Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej. Realizatorem projektu jest
Regionalny Ośrodek
rodek Polityki Społecznej
Sp
Urzędu
du Marszałkowskiego Województwa
Świętokrzyskiego.

2. Zadania i obowiązki eksperta:
1) Przygotowanie wykładu i prezentacji multimedialnej nt. „Pomoc publiczna
w projektach OWES”. Tematyka przygotowanego wykładu powinna obejmować
co najmniej następujące zagadnienia:
-

Pojęcie pomocy publicznej i definicja przedsiębiorcy,

-

Akty prawa wspólnotowego i krajowego dotyczące pomocy publicznej,

-

Zasady udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis,

-

Realizacja projektów współfinansowanych z EFS zgodnie z zasadami
pomocy publicznej,

-

Rodzaje pomocy występujące w projektach współfinansowanych ze
środków EFS,

-

Kwalifikowalność Beneficjentów pomocy,

-

Obowiązki podmiotów udzielających i otrzymujących pomoc publiczną.

2) Przedstawienie prezentacji multimedialnej podczas spotkania Grupy Tematycznej
ds. współpracy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z Ośrodkami Wsparcia
Ekonomii Społecznej.
3) Analiza projektów OWES (współfinansowanych z EFS) pod kątem identyfikacji
wystąpienia pomocy, beneficjenta i udzielającego pomocy, momentu udzielania
pomocy.
4) Udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi podczas trwania spotkania, tj. w godz. 10.00 –
14.00.
5) Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu do akceptacji na 2 dni przed
rozpoczęciem spotkania Grupy Tematycznej projektu materiałów edukacyjnych
dla uczestników spotkania w formie elektronicznej zawierających zagadnienia
zgodne z tematyką przygotowanego wykładu. Powielenie materiałów należy do
Zamawiającego.
3. Odbiorcami usługi będą przedstawiciele instytucji/podmiotów z terenu województwa
świętokrzyskiego, tj.:
a) Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej,
b) Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w województwie świętokrzyskim.

4. Miejsce świadczenia usługi: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,
Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3 lub inne wskazane przez Zamawiającego na terenie miasta
Kielce.

5. Prawa autorskie
W cenie usługi Wykonawca zapewni przekazanie praw autorskich i pokrewnych do
przygotowanej prezentacji multimedialnej na wszystkich polach eksploatacji, zgodnie
z zawartą umową (wzór w załączeniu).

