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Opis przedmiotu zamówienia części 1 zamówienia
Ekspertyza nt. rozwoju ekonomii społecznej poprzez tworzenie sieci klastrów oraz
porozumień przez podmioty ekonomii społecznej
I.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie ekspertyzy dotyczącej oceny rozwoju ekonomii
społecznej poprzez tworzenie klastrów oraz sieci porozumień przez podmioty ekonomii społecznej na
terenie województwa mazowieckiego.
Zakres merytoryczny:
- Definicje związane z klastrami i sieciami porozumień różnych podmiotów (nie tylko
związanych z ES).
- Analiza celu tworzenia klastrów/sieci porozumień.
- Analiza efektywności rozwiązań (zalety i wady współpracy, zyski i straty, jakie typy klastrów
mają szanse powodzenia, bariery i ograniczenia w zakresie tworzenia klastrów i sieci).
- Analiza możliwości tworzenia powiązań między różnymi podmiotami, np. podmiot ekonomii
społecznej (PES) z PES, PES z podmiotami otoczenia ekonomii społecznej (biznes,
samorząd, jednostki badawcze). Określenie zakresu i obszarów współpracy, wraz
z podaniem przykładów.
- Przegląd badań lub publikacji poświęconych klastrom lub sieciom porozumień utworzonych
przez podmioty ekonomii społecznej na poziomie regionalnym, krajowym lub zagranicznym.
- Przykłady klastrów i sieci porozumień PES z terenu Polski i województwa mazowieckiego.
Opcjonalnie informacje z zagranicznych doświadczeń.
- Wnioski i rekomendacje w zakresie wspierania tworzenia klastrów i sieci porozumień
(podsumowanie w kontekście wskazanych problemów, opis słabych i mocnych stron,
rekomendacje w formie zaleceń i sugestii, które będą użyteczne dla Zamawiającego.
Założenia metodologiczne:
1. Ekspertyza dotyczyć będzie obszaru województwa mazowieckiego z uwzględnieniem
podziału na podregiony według NUTS 31 tj.: (Miasto Warszawa, podregion radomski,
podregion warszawski wschodni, podregion warszawski zachodni, podregion ciechanowski,
podregion płocki, podregion ostrołęcki, podregion siedlecki). Niniejsze rozwiązanie
umożliwia porównywanie danych z poszczególnych podregionów, na terenie których usługi
świadczą ośrodki wsparcia ekonomii społecznej.
2. Ekspertyza musi być zgodna z następującymi dokumentami:
a. „Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej” wraz z konsultowaną aktualizacją
dokumentu, jako punkt odniesienia dla rozwoju ekonomii społecznej na poziomie
krajowym i regionu Mazowsza.
b. “Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu na lata 2013-2020” wraz
z aktualizacją, jako punkt odniesienia dla rozwoju ekonomii społecznej na poziomie
krajowym i regionu Mazowsza.
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c. „Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”.
d. „Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020,
wersja od 09.01.2018 r.”.
e. “Strategia Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”.
3. Ekspertyza musi uwzględniać aktualne informacje, dane statystyczne i raporty, zawarte m. in.
w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej, Regionalnym Programie
Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, na stronach internetowychMazowieckiego Centrum Polityki Społecznej (MCPS), OWES-ów z terenu woj.
mazowieckiego, Głównego Urzędu Statystycznego, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej, www.ngo.pl, www.ekonomiaspoleczna.pl,.
4. Ekspertyza będzie wykonana z uwzględnieniem materiałów i dokumentów przekazanych
przez Zamawiającego, zgromadzonych w trakcie realizacji zadań związanych z koordynacją
ekonomii społecznej przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.
II.
Termin realizacji ekspertyzy:
4 tygodnie od podpisania umowy, termin realizacji przedmiotu zamówienia do 09.12.2018 r.
III.
Wymagania formalne i struktura dokumentu:
Wykonawca przygotuje ekspertyzę i dostarczy w wersji drukowanej oraz elektronicznej. Ekspertyza
powinna być opracowana w języku polskimi i mieć następującą strukturę:
● streszczenie – krótkie podsumowanie głównych wniosków i rekomendacji w postaci
wypunktowanej, objętości od 2 do 5 stron A4,
● spis treści,
● wprowadzenie (opis przedmiotu, głównych założeń i celów ekspertyzy, opis okoliczności
towarzyszących analizie danych),
● główna treść, zgodna z wymaganiami merytorycznymi,
● bibliografia.
_______________________________________________________________
[1] Informacje o podziale NUTS dostępne są na stronie: http://stat.gov.pl/statystykaregionalna/jednostki-terytorialne/klasyfikacja-nuts/klasyfikacja-nuts-w-polsce/
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