ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

I.

Обща информация

Техническото задание (ТЗ) към настоящата обществена поръчка е изготвено в рамките
на проект „i3 – Образование за идеи, изобретения и иновации за предприемачество“, (i3 –
Education for Ideas, Inventions and Innovations for Entrepreneurship), 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.
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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.
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 е подкрепа за териториалното развитие, сътрудничество и
конкурентоспособността на програмната област Балкани-Средиземно море чрез разработване,
установяване 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 или укрепване на предприемаческото мислене и подход с цел
експлоатирането и създаването на нови възможности за бизнес и увеличаване на
конкурентоспособността;
- Установяване на тесни връзки между обучителните и образователните институции и
бизнеса с цел съвместяване на 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;
- Установяване на сътрудничество между партньорите по проекта и заинтересованите
страни - обучителни и образователни институции и бизнеса.
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,
финансиране и специфични модули, разработени за обучение на възрастни хора;
- Иновативен подход – теоретично обучение, базирано на ролеви игри, практически
напътствия за всички нива - от начинаещия предприемач или търговец до ръководителя
на голяма фирма, проследяване на работния ден и подходите на успешни бизнесмени и
др.;
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-

-

-

Максимално използване на онлайн платформа и мобилно приложение, които улесняват
обучението, създаването на контакти, мрежи, споделянето на опит и търсенето на помощ
и др.;
Фокусиране на усилията в най-критичните сектори с най-висок потенциал за социалноикономическо развитие и придобивки, осъвременяване на списъка със сектори в
зависимост от спецификите на страната/региона. При предварителния анализ са
установени 5 общи теми/сектори за развитие на предприемачеството в участващите
страни – околна среда, енергетика, информационни технологии, начин на живот,
високи технологии;
Моделът „i3“ се реализира и чрез организирането на „i3 изложения“, които осигуряват
активното участие и връзката между бизнеса, образованието и финансирането с оглед на
съвместяване на търсенето и предлагането на подходяща предприемаческа инициатива.

Партньорите по проекта i3 включват организации от всички
участващи страни в
Програмата за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020:
Албания, България, Гърция, Кипър и Македония.

III.

Цел и очаквани резултати от възлагането на обществената поръчка

Целта на настоящата обществена поръчка е да избере външен изпълнител, който трябва
да разработи методология за подбор на участници от всяка партнираща страна в 5-те тематични
обучения (workshops) на модела i3.
Резултатите, които се очаква да бъдат постигнати чрез изпълнението на настоящата
поръчка са:
§

Методология за подбор на участници от всяка партнираща страна в 5-те тематични
обучения (workshops) на модела i3 на български и английски език.

Тъй като подборът на участници в обученията ще се осъществява в петте страни по
проекта, е необходимо да се въведат унифицирани методи и формати, които независимо от
спецификите на отделните държави, биха позволили осъществяването на подбор на
подходящите участници в съответствие с целите и очакваните резултати от проекта „i3“.
ІV. Обхват на работата
С цел да бъде реализиран предвиденият очакван резултат, изпълнителят следва да
изготви методологичен документ, който да дава ясни и изчерпателни указания за набиране и
подбор на участници от всяка от 5-те партниращи страни в 5-те тематични обучения (workshops)
на модела i3, както следва:
Петте идентифицирани общи теми/сектори за предприемаческа инициатива са:
-

Околна среда, вкл. иновативни технологии за опазване на околната среда, ресурсна
ефективност, природосъобразен туризъм и др.
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-

-

Енергетика – вкл. развитие на нови и възобновяеми енергийни източници, енергийна
ефективност и др.
Информационни и комуникационни 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.

Петте държави, в които ще се извърши подборът на обучаеми по горепосочените 5 теми
са: Албания, България, Гърция, Кипър и Македония. Всяка от страните има своя основна тема,
но подборът на участници ще се извърши по всички 5 теми самостоятелно за всяка партнираща
страна.
Планира се провеждането на 5 тематични обучения (по горепосочените 5 теми на модела
“i3”) – по един във всяка партнираща страна със следните минимални параметри:
А. Стандартната продължителност на обучението ще бъде 3 дни, от които 1.5 дни
ще се посветени на трите основни обучителни модула (всеки модул ще бъде преподаван
в 2 сесии х 1.5 часа), както следва:
•
•
•

Основен модул 1 - Бизнес в полза на обществото - история на бизнеса, международни
и местни пазари, участници, клубове, мрежи, платформи, финансиране и т. н.
Основен модул 2 – Изкуство на комуникацията – истории за успех, мотивация, бизнес
етикет и култура, стани богат, мозъчна атака по тема, и т. н.
Основен модул 3 - Направете си сметката - бюджетиране, разходи, валутни курсове,
спестявания, банки, печалба, оценка на рисковете и ползите, и т. н.

Основните модули са еднакви за всички сектори и имат за цел изграждането на основните
компетенции, предприемаческо мислене и мотивацията, като се допълват от модули, даващи
умения, информация и знания по даден специфичен сектор на модела i3. Това означава, че всяко
обучение ще се определя от вида на темата / сектора и следователно, обучаемите ще бъдат тези,
които се интересуват от дадения специфичен сектор.
Специфичните обучителни модули за всяка тема / сектор ще бъдат обхванати в рамките
на 1.5 дни (3 модула х 2 сесии х 1.5 часа) и ще включват:
•
•
•

Представяне на състоянието на сектора и конкуренцията
Достъп до ресурси, технологии, специфично финансиране, квалификацията на
персонала
Форум за генериране на идеи за бизнес, намиране на партньори и подкрепа
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Б. Планиран брой участници (обучаеми) във всяко обучение (workshop) – 50 души, по
10 от всяка страна за всеки тематичен семинар
Изпълнителят следва да представи подробна методология за набиране на
кандидати, оценка и подбор на подходящи участници, които биха могли в най-голяма
степен да се възползват от предлаганите обучения по проекта и да развият своя
предприемачески и иновационен потенциал.
V. Изисквания за предоставяне на резултата от поръчката
1.

Форма за представяне на продукти и резултати

Резултатите и продуктите поръчката трябва да бъдат представени на Възложителя,
както следва:
1. Детайлна методология за подбор на участници от всяка партнираща страна за 5-те
тематични обучения (workshops) на модела i3 на български и английски език, в обем
около 20 стр. на всеки език, вкл. приложения (ако има такива).
2. Документите се представят както следва:
• В проектен вариант на български и английски език в едно копие на електронен
носител. Всички електронни файлове трябва да бъдат налични и в достъпен
формат (редактиране, копиране, принтиране, конвертиране).
• В окончателен вариант на български и английски език в едно копие на хартиен и
едно – на електронен носител. Всички електронни файлове трябва да бъдат
налични и в достъпен формат (редактиране, копиране, принтиране,
конвертиране).
Документите следва да отговарят на изискванията за визуална идентичност на
Програмата, налични на: http://www.interreg-balkanmed.eu/com/17_Documents-for-Projectimplementation

2.

Приемане на работата от страна на Възложителя

Всички продукти и резултати следва да се представят на Възложителя в рамките на
сроковете, посочени от него в документацията за обществена поръчка и приети от изпълнителя
в неговата оферта.
Предаването на резултата на Възложителя се удостоверява с протокол, подписан при
предаване и от двете страни.
В рамките на 5 работни дни от получаването на съответните продукти и резултати,
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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VІ. Минимални изисквания към изготвянето на техническото предложение
Техническото предложение, представено от кандидатите, трябва да включва:
1. Концепция за изпълнение на предмета на поръчката, която като минимум съдържа
обхвата на работата, съгласно настоящето техническо задание, конкретните дейности,
които изпълнителят ще извърши и ресурсите, които ще използва.
2. Срокът за изпълнение на поръчката е максималният срок, определен в документацията за
обществена поръчка и приет от кандидата в неговата оферта.
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