
W związku z działalnością Biura ZIT współfinansowaną ze środków Funduszu 
Spójności  w ramach Programu Operacyjnego  Pomoc Techniczna 2014-2020  oraz
ze środków budżetu Państwa, Urząd Miasta Lublin zwraca się z prośbą o przesłanie 
wyceny usługi zgodnie z poniższym opisem:

Przeprowadzenia  dwudniowego  szkolenia  z  zakresu  realizacji  projektów
w  partnerstwie  ze  szczególnym  uwzględnieniem  Zintegrowanych  Inwestycji  
Terytorialnych dla 25 osób w dniach: 26 – 27 listopada 2015r. w Nałęczowie.

Zakres:
1.Realizacja projektów w partnerstwie ze szczególnym uwzględnieniem Zintegrowanych 
Inwestycji  Terytorialnych (ZIT).  Celem szkolenia  jest podniesienie wiedzy i umiejętności 
uczestników w zakresie planowania i realizacji projektów  w ramach partnerstw. 

Partnerstwo w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów 
w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 
(ustawa wdrożeniowa  - art. 33. ust.1).

Podczas szkolenia powinny zostać omówione:

1. Projekty partnerskie – teoria i praktyka 
2. Partnerstwo projektowe – regulacje, definicje, zasady  
3. Zalety i potencjalne korzyści, dzięki partnerstwu 
4. Rodzaje partnerstw oraz zasady tworzenia partnerstw  
5. Umowa partnerska – podstawowe kwestie 
6. Podział zadań w partnerstwie 
7. Kwestie finansowe w projektach partnerskich 

2. Przygotowanie materiałów informacyjnych (wersja papierowa oraz elektroniczna).

Szkolenie    ma zostać   przeprowadzone w terminie 26 – 27 listopada 2015 roku (dwa   
dni) dla 25 osób w Nałęczowie. 

Uczestnikami  szkolenia  będą  przedstawiciele  16  Gmin  Lubelskiego  Obszaru 
Funkcjonalnego. ( Na mocy art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
zostało zawarte porozumienie Gmin Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy
w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej 
UE2014-2020).

Wymagania dla wykonującego usługę: 

- znajomość programów operacyjnych i źródeł finansowania w perspektywie finansowej 
UE  2014  –  2020  (uwzględniając  założenia  dot.  realizacji  Zintegrowanych  Inwestycji 
Terytorialnych  w  perspektywie  finansowej  UE  2014  -2020).
-  przeprowadzenie  w  ciągu  ostatnich  5  lat  min.  5  szkoleń/warsztatów  dot.  realizacji 
projektów w partnerstwie  



Proszę o wskazanie ceny netto oraz brutto uwzględniającej wszystkie koszty oraz 
udokumentowanie wymaganego doświadczenia.

Wycenę  należy  przesłać  na  adres  borzechowska@lublin.eu  w  terminie  do  dnia
19 listopada 2015r. do godziny 14:00.

Niniejsze  zapytanie  jest  zapytaniem  ofertowym  nie  objętym  przepisami  Prawo  zamówień  publicznych.  
Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikacji i unieważnienia procedury wyboru Wykonawcy bez podania  
przyczyny. Zamawiający zastrzega prawo do negocjacji z wybranym Wykonawcą modyfikacji złożonych ofert  
w zakresie ostatecznej wartości zamówienia oraz uszczegółowienia zakresu zamówienia i  terminów jego  
wykonania.  O  ewentualnym  wybraniu  Państwa  oferty  zostaniecie  Państwo  poinformowani  poprzez  
przesłanie e-maila.  


