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Załącznik 1. do zapytania ofertowego nr 43/POPT/2014 
 
Szczegółowy zakres zapytania ofertowego 
W zamawianym opracowaniu powinny być zawarte niżej scharakteryzowane elementy. 
 

1. Cel i zakres opracowania 
Celem zamawianego opracowania jest przygotowanie analizy wykonalności: 

- strategii sektorowych, dotyczących usług publicznych w zakresie edukacji, pomocy 
społecznej, kultury, komunikacji i gospodarki komunalnej powstających w ramach 
projektu „Partnerstwo samorządów Południowej Wielkopolski na rzecz zwiększenia 
dostępności i jakości usług publicznych”, 

- strategii parasolowej, opracowanej jako przewodnik dla decydentów, organizatorów 
i realizatorów usług w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego. 

Oczekuje się przygotowania oceny wspólnego planowania dostarczania usług na obszarze 
jednostek samorządu terytorialnego biorących udział w projekcie na tle uwarunkowań społeczno-
gospodarczych tego obszaru. 
 

2. Charakterystyka projektu „Partnerstwo samorządów Południowej Wielkopolski na 
rzecz zwiększenia dostępności i jakości usług publicznych” 

Należy przedstawić zwięzłą charakterystykę projektu „Partnerstwo samorządów Południowej 
Wielkopolski na rzecz zwiększenia dostępności i jakości usług publicznych” oraz poszczególnych 
strategii sektorowych i strategii parasolowej, zawierającą: problemy występujące na obszarze 
partnerstwa w kontekście uwarunkowań społeczno-gospodarczych obszaru, uzasadnienie 
motywacji partnerów do wspólnego podjęcia wybranych wyzwań oraz argumenty przemawiające 
za rozwiązywaniem problemów w partnerstwie, a nie indywidualnie. 

2.1. Charakterystyka obszaru realizacji strategii parasolowej i pięciu strategii sektorowych – 
w tym punkcie należy przedstawić ogólną charakterystykę obszaru objętego projektem. 

2.2. Zakres działań przy realizacji strategii parasolowej i pięciu strategii sektorowych wraz 
z uzasadnieniem – głównym celem tej części Analizy powinno być zbadanie tzw. logiki 
interwencji proponowanej w opracowanych strategiach i ocena możliwości synergii 
podejmowanych działań oraz oczekiwanych rezultatów. Oczekuje się przeprowadzenia 
analizy działań proponowanych w strategiach, oceny ich wagi i możliwości realizacji 
a także proponowanego zarządzania oraz polityki informacyjnej i promocyjnej strategii. 
W tej części należy także ocenić zasady monitorowania i ewaluacji strategii w odniesieniu 
do wskaźników przedstawionych w dokumentach strategicznych. 

2.3. Harmonogram realizacji projektu – analiza i ocena przyjętych harmonogramów realizacji 
strategii parasolowej i pięciu strategii sektorowych, ich realności, dokładności 
i przydatności do wdrażania, między innymi sprawdzenie czy proponowane 
harmonogramy realizacji strategii pozwalają rozdzielić zadania między partnerami. 

2.4. Użyteczność spodziewanych produktów – przedstawienie korzyści wynikających 
z realizacji strategii parasolowej i pięciu strategii sektorowych oraz sprawdzenie czy 
strategie pozwalają wskazać, kto będzie korzystał z produktów oraz rezultatów strategii 
i w jaki sposób.  

2.5. Analiza ryzyka i sposobów zarządzania nim, czyli zidentyfikowanie – na bazie 
uwarunkowań i wcześniejszych analiz (finansowej i niżej wskazanej prawno-
organizacyjnej) oraz innych źródeł - czynników jakościowych i ilościowych mogących 
mieć wpływ na zakres, harmonogram oraz budżet strategii.  

2.6. Partnerstwo - analiza instytucjonalna i organizacyjno-prawna. 
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Głównym celem tej części Analizy jest wykazanie zdolności organizacyjnej członków 
partnerstwa i LGD do wdrożenia proponowanych strategii oraz ocena formuły zarządzania 
wdrażaniem strategii i wykorzystania produktów strategii po ich zakończeniu.  
Należy określić potencjalną rolę Ośrodka Badań Lokalnych funkcjonującego w ramach 
struktury organizacyjnej Wnioskodawcy (w szczególności w kontekście struktury 
zarządzania i aspektów zarządzania finansowego).  
 

3. Podstawowe obowiązki i zakres odpowiedzialności LGD oraz jednostek 
zaangażowanych w realizację projektu (w szczególności zadania i obowiązki 
partnera/-ów) z uwzględnieniem ich silnych stron i posiadanych doświadczeń 
 

3.1. Charakterystyka beneficjentów – partnerów definiowanych trójsektorowo – zawierająca 
ich wcześniejsze doświadczenia we współpracy i wspólne przedsięwzięcia. 

3.2. Organizacja partnerstwa: ocena wykonalności instytucjonalno-organizacyjnej, sposobu 
zarządzania i monitoringu umożliwiająca odpowiedź na pytanie: czy partnerstwo jako 
całość posiada zdolność organizacyjną do wdrożenia strategii?  
Należy przedstawić i ocenić między innymi:  
- aktualny status partnerstwa wdrażającego projekt, określić jego formę prawną i/lub 
planowany model docelowy; przedmiot działań partnerstwa (np. wynikający ze statutu, 
umowy, posiadanej strategii); 
- wielkość i źródła pochodzenia środków niezbędnych do finansowania kosztów 
funkcjonowania partnerstwa i wdrożenia projektu w ramach udziału własnego w podziale 
na poszczególnych członków partnerstwa; 
- strukturę zarządzania: optymalne zorganizowanie zarządzania strategicznego projektem 
(lider partnerstwa, komitet sterujący, zarząd stowarzyszenia) oraz zarządzania 
operacyjnego; 
- zdolność instytucjonalną do wdrażania projektu przez poszczególnych partnerów i całe 
partnerstwo, w kontekście głównych zaplanowanych działań. 

3.3. Plan rozwoju instytucjonalnego - oczekuje się charakterystyki planowanych działań 
z zakresu rozwoju instytucjonalnego partnerstwa, tak, aby było ono zdolne utrzymać 
a nawet zwiększać mobilizację swoich członków przez okres realizacji strategii oraz 
budować wzajemne zaufanie, rozwijać w przyszłości współpracę i podejmować kolejne 
ambitne zadania rozwojowe. 

3.4. Partycypacja społeczna 
Należy ocenić potrzeby i proponowany w strategiach zakres uczestnictwa mieszkańców, 
organizacji społecznych i gospodarczych w trakcie realizacji strategii, kładąc nacisk na 
uspołecznienie sprzyjające prawidłowej komunikacji społecznej i będące narzędziem 
umożliwiającym pełniejszą legitymizację oraz kanalizowanie nieuniknionych kontrowersji 
społecznych, mobilizowanie zasobów i generowanie wcześniej nieujawnionych 
potencjałów, weryfikację alternatywnych rozwiązań i wzajemną edukację członków 
partnerstwa oraz lokalnych interesariuszy.  

 
4. Wnioski z analizy wykonalności 

Należy przygotować syntezę całego opracowania zawierającą wnioski i rekomendacje wynikające 
z przeprowadzonych analiz. Szczególną uwagę należy zwrócić na analizy związane z oceną 
ryzyka realizacji wszystkich strategii opracowywanych w ramach projektu „Partnerstwo 
samorządów Południowej Wielkopolski na rzecz zwiększenia dostępności i jakości usług 
publicznych”. 
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