Rzeszów, 06.05.2013 r.
Zamawiający:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”
ul. Gałęzowskiego 6/319
35-074 Rzeszów
tel./fax 17 852 85 26

Zapytanie ofertowe
o wartości nie przekraczającej 14 000 euro
Zwracamy się z prośbą złożenia oferty na kompleksową usługę doradczą z zakresu pomocy
de minimis w związku z przyznawaniem grantów (w formie pomocy de minimis) w ramach
Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego w związku z realizacją
projektu pn. „Alpejsko-Karpacki Most Współpracy” współfinansowanego przez Szwajcarię
w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii
Europejskiej.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa doradcza z zakresu pomocy de minimis
(definiowanie, warunki udzielania pomocy, zasady i formy wsparcia, ustalenie wartości,
sprawozdawczość)
dla
beneficjentów
dwóch
Funduszy
Promocji
Produktu
Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego:
a) Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego – NGO, JST

Typ podmiotu

Podstawa prawna

Wnioskodawcy, których projekty dotyczą działań
promocyjnych w zakresie produktów tradycyjnych,
regionalnych, ekologicznych i płodów runa leśnego

Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006
z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania
art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.

Wnioskodawcy, których projekty obejmują chociażby
potencjalną sprzedaż i wprowadzanie do obrotu
produktów tradycyjnych, regionalnych, ekologicznych
i płodów runa leśnego w zakresie produkcji
pierwotnej produktów rolnych wymienionych w
załączniku I TWE
Wnioskodawcy, których projekty obejmują chociażby
potencjalną sprzedaż i wprowadzanie do obrotu
produktów tradycyjnych, regionalnych, ekologicznych
i płodów runa leśnego w zakresie produktów sektor
rybołówstwa i akwakultury

Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1535/2007
z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie stosowania
art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do
pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej.
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia
24 lipca 2007 roku w sprawie stosowania art. 87
i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy
w ramach zasady de minimis dla sektora
rybołówstwa.
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b) Funduszu
Promocji
PRZEDSIĘBIORCY

Produktu

Typ podmiotu
Przedsiębiorcy
Produkcja pierwotna produktów
rolnych wymienionych w załączniku I
TWE
Sektor rybołówstwa
i akwakultury

Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego

–

Podstawa prawna
Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15
grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu
do pomocy de minimis.
Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1535/2007 z dnia 20
grudnia 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu
WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze
produkcji rolnej.
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca
2007 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE
w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla
sektora rybołówstwa.

Usługa
doradcza
skierowana
jest
do
personelu
Biura
Produktu
Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego (BPRTE), które występuje w roli instytucji doradczej
i grantodawczej.
Miejsce i sposób wykonania usługi: na miejscu w BPRTE, ul. Rynek 16 II p. 35-064 Rzeszów oraz
drogą mailową i telefoniczną.
Termin wykonania usługi: maj 2013 r. – lipiec 2013 r. (zgodnie z potrzebą Zamawiającego).
WYMAGANIA:
1. Wykształcenie wyższe.
2. Posiadanie teoretycznej i praktycznej wiedzy związanej z celem i tematyką szkolenia
(doświadczenie udokumentowane w dowolnej formie).
3. Bieżąca znajomość tematyki z zakresu pomocy de minimis, w tym liczba
przeprowadzanych szkoleń/kursów/konferencji etc. związanych z pomocą de minimis
w ostatnich trzech latach (udokumentowana w dowolnej formie).
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT SPOSOBU OCENY OFERT
Kryterium oceny jest miesięczna cena usługi (90%) oraz doświadczenie (10%).
OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE ZAŁĄCZNIKI:
1. CV – według dowolnego wzoru.
2. Formularz ofertowy podpisany przez oferenta.
3. Dokumenty potwierdzające opisane doświadczenie,
i wykształcenie.

bieżącą

znajomość

tematu

DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Pani Ewelina Nycz lub Pani Joanna Budak-Kwoka pod numerem
telefonu 17 852 85 26, 661 113 291 oraz adresem e-mail: ewelina.n@procarpathia.pl,
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joanna@procarpathia.pl
Oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty prosimy o przesłanie na adres e-mail:
ewelina.n@procarpathia.pl, joanna@procarpathia.pl lub złożenie w biurze projektu:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PRO CARPATHIA, ul. Rynek 16 II p.
35-064 Rzeszów do 13 maja 2013 r. do godz. 1200.
Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 20.05.2013 r. Wszyscy oferenci poinformowani zostaną
mailowo o wynikach nadesłanych ofert.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
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