ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
I.

Обща информация

Техническото задание (ТЗ) към настоящата обществена поръчка е изготвено в рамките на
проект BMP1/1.3/2532/2017 „i3 – Education for ideas, inventions and innovations for
entrepreneurship” (Образование за идеи, изобретения и иновации за предприемачество),
финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“
2014-2020.
Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020 е
финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие,
Инструмента за предприсъединителна помощ и съфинансирана от участващите страни:
Албания, България, Гърция, Кипър и Македония. Допустимата за подпомагане област на
програмата включва територията на тези 5 страни.

Програмата за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020 е
структурен инструмент за засилване на сътрудничеството в програмната област,
капитализиране на натрупания опит и постигнатите резултати. Съответно, Програмата подкрепя
споделянето на ноу-хау, опит, както и подобряването на изпълнението на политиките и
взаимодействието между национални, регионални и местни власти и други ключови страни в
цялата програмна област.
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На базата на анализа на нуждите и предизвикателствата пред тези страни, касаещи предимно
териториалната конкурентоспособност и опазването на околната среда, Програмата подкрепя
мерки в две приоритетни области:
- Приоритетна ос 1 – Предприемачество и иновации
- Приоритетна област 2 – Околна среда.
II.

Цели и резултати от проект „i3“

Общата цел на проекта “i3” е подкрепа за териториалното развитие, сътрудничество и
конкурентоспособността на целевата територия на Програмата за транснационално
сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020 чрез разработване, внедряване и
промотиране на модел за предприемаческо обучение и трансфер на знания (Модел i3 – Идеи,
Изобретения, Иновации) на студенти и млади предприемачи.
Това ще бъде постигнато чрез:
- Изграждане и укрепване на предприемаческото мислене и подход с цел оползотворяване
и създаване на нови възможности за бизнес и увеличаване на конкурентоспособността;
- Установяване на тесни връзки между обучителните и образователните институции и
бизнеса с цел увеличаване на съответствието между търсенето и предлагането на
квалифицирани човешки ресурси;
- Фокусиране на усилията за разрешаване на най-належащите проблеми на регионално,
национално и глобално ниво в подкрепа на социално-икономическото развитие.
Резултатът от изпълнението на проекта се очаква да бъде въвеждането на модела „i3“, както
следва:
Моделът „i3“ (Идеи, Изобретения, Иновации) е предназначен да стане разпознаваема запазена
марка на инструмент, който промотира творческо, иновативно и целенасочено предприемаческо
мислене. Този модел е насочен към студенти и млади предприемачи и включва следните
характеристики:
- Гъвкаво модулно обучение, включващо основни модули за бизнес, комуникация и
финансиране, както и специфични модули, разработени за обучение на възрастни хора;
- Иновативен подход – теоретично обучение, базирано на ролеви игри, практически съвети
за всички нива - от начинаещия предприемач или търговец до ръководителя на голяма
фирма, мениджъри “в сянка” и др.
- Максимално използване на онлайн инструменти – онлайн платформа и мобилно
приложение, които улесняват обучението, създаването на контакти, мрежи, споделянето
на опит, търсенето на помощ и др.
- Фокусиране на усилията в най-критичните сектори с най-висок потенциал за социалноикономическо развитие, актуализиране на списъка със сектори в зависимост от
спецификите на конкретната страна/регион. При предварителния анализ са установени 5
общи теми за развитие на предприемачеството в страните-партньори по проекта – околна
среда, енергетика, информационни технологии, начин на живот, високи технологии
- Моделът „i3“ се реализира и чрез организирането на „i3 обучения и изложение“, които
осигуряват активното участие и връзката между бизнеса, образованието и
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финансирането с оглед повишаване на съответствието между търсенето и предлагането
на предприемачески инициатива.

III.

Цел и очаквани резултати от възлагането на обществената поръчка

Целта на настоящата обществена поръчка е да избере външен изпълнител, които да изготви
Методология за съвместимост и анализ на данни, която да послужи при събирането и
извършването на анализ на данни за състоянието и потенциала за развитие на
предприемачество по 5-те основни теми/сектора (околна среда, енергетика, информационни
технологии, начин на живот, високи технологии), което ще се извърши по отделно във всяка една
от страните-партньори по проекта (Албания, Бивша Югославска Република Македония,
България, Гърция и Кипър).
Резултатът, които се очаква да бъде постигнат чрез изпълнението на настоящата поръчка е:
-

Разработена Методология за съвместимост и анализ на данни.

Тъй като събирането и анализа на данни ще се осъществява по отделно в петте странипартньори по проекта е необходимо да се въведат унифицирани методи и формати, които
независимо от спецификите на отделните държави, биха позволили събирането на
необходимите данни във форма, подходяща за последващ анализ, която би била приложима за
нуждите и водеща до постигане на целите и очакваните резултати от проекта „i3“.
III.

Обхват на работата

С цел да бъде реализиран очаквания резултат от настоящата поръчка, изпълнителят следва да
изготви методологичен документ, който да дава ясни и изчерпателни указания за събиране и
систематизиране на данни и извършване на анализ на състоянието и потенциала за развитие на
предприемачество по 5-те идентифицирани теми в 5-те страни-партньори по проекта, както
следва:
Петте идентифицирани общи теми за предприемаческа инициатива са:
-

-

Околна среда, вкл. иновативни технологии за опазване на околната среда, ресурсна
ефективност, природосъобразен туризъм и др.
Енергетика – вкл. развитие на нови и възобновяеми енергийни източници, енергийна
ефективност и др.
Информационни технологии – вкл. внедряване на интегрирани системи – хардуер и
софтуер за управление на високотехнологични процеси, изкуствен интелект, иновативна
мултимедия и др.
Начин на живот – дейности, подобряващи качеството на живот, свободно време, здравна
профилактика и др.
Високи технологии – вкл. научно-изследователска работа и използване на иновативни
технологии в производствени процеси и сектори или бита, невключени в горепосочените.
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Петте държави, в които ще се извърши събирането и анализа на данни по горепосочените 5 теми
са Албания, Бивша Югославска Република Македония, България, Гърция и Кипър. Всяка от
страните има своя основна тема, но събирането и анализа на данни ще се извърши за всички 5
теми във всички партньорски страни.
Методологическият документ, който следва да бъде разработен от изпълнителя, трябва да
указва подходи, методи, начини и техники на събиране, класифициране и систематизиране на
видовете данни, които биха били необходими за извършване на анализ на състоянието и
потенциала за предприемачество в посочените 5 сектора за всяка от участващите страни.
Впоследствие, този анализ трябва да позволява не само идентифициране на силните и слаби
страни за съответния сектор и страна, но и извършването на сравнителен анализ между
отделните сектори и страни.
Като минимум методологическият документ е необходимо да включва следното:
1.

2.
3.

4.

Източници, методи за събиране и формат на основни социално-икономически данни
за макросредата, като напр. демографски и социално-икономически показатели,
параметри и основни отрасли на икономиката, характеристики на работната сила и
заетостта, образованието и др.;
Необходими данни (категории от данни), източници, методи за събиране и формат на
данните, необходими за анализ на всеки от петте основни теми/сектори;
Подходи и методи за извършване на анализ на състоянието и потенциала за развитие
на предприемачеството, позволяващ идентифицирането на силни и слаби страни в
програмната област като цяло, на отделните сектори и страни, както и валидно
сравнение между тях;
Изисквания към съдържащата се информация и представянето на аналитичните
документи, в т.ч. унифицирани матрици за събиране и анализ на информацията.

С цел да бъдат реализирани очаквания резултат от настоящата поръчка, изпълнителят следва
да извърши минимум следните дейности:
-

-

Дейност 1 – определяне на източници и методи за събиране и формат на данни за всеки
един от петте основни теми/сектори на i3 модела;
Дейност 2 – определяне на минимален брой и обхват на категориите данни за всеки един
от петте основни теми/сектори на i3 модела;
Дейност 3 – определяне на подходите и методите за извършване на анализ на
състоянието и потенциала за развитие на предприемачеството за всеки един от петте
основни теми/сектори на i3 модела;
Дейност 4 – определяне на изискванията за представянето на събраните и анализирани
данни за всеки един от петте основни теми/сектори на i3 модела, в т.ч. унифицирани
матрици за събиране и анализ на информацията.
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IV. Изисквания за предоставяне на резултата от поръчката
1.

Форма за доставяне на продукти и резултати

Резултатите и продуктите от всяка дейност трябва да бъдат представени на Възложителя под
формата на един обобщен документ - Методология за съвместимост и анализ на данни, в т.ч.
приложения (ако има такива) – на хартиен и електронен носител на български и английски език.
Всички електронни файлове трябва да бъдат в достъпен формат (редактиране, копиране,
принтиране, конвертиране).
Документът следва да отговаря на изискванията за визуална идентичност на програмата,
налични на: http://www.interreg-balkanmed.eu/com/17_Documents-for-Project-implementation
2.

Приемане на работата от страна на Възложителя

Резултатът от настоящата поръчка следва да се представи на Възложителя в рамките на
сроковете, посочени от него в документацията за възлагане и посочени от изпълнителя в
неговата оферта.
Предаването на резултата на Възложителя се удостоверява с двустранно подписан приемопредавателен протокол.
В рамките на 5 работни дни от получаването на резултата от настоящата поръчка, Възложителят
издава протокол за приемане или връща представената работа за корекции и/или допълнения.
Корекциите/допълнения се отразяват от изпълнителя в рамките на 5 работни дни.
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