Przeprowadzenie cyklu szkoleń on-line związanych z promocją rolnictwa

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)
Przygotowanie i przeprowadzenie 6 szkoleń on-line o tematyce związanej
z promocją rolnictwa

I.

OPIS ZAMÓWIENIA
Zapytanie dotyczy przygotowania i przeprowadzenia 6 szkoleń on-line o tematyce związanej z promocją
rolnictwa.

1. Grupa docelowa
a. przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich z województwa łódzkiego,
b. przedstawiciele Lokalnych Grup Działania z województwa łódzkiego,
c.

przedstawiciele sołtysów z województwa łódzkiego,

d. pszczelarze z województwa łódzkiego,
e. przedstawiciele Regionalnego Handlu Detalicznego z województwa łódzkiego,
f.

osoby zamierzające prowadzić działalność marginalną, ograniczoną i lokalną z województwa
łódzkiego.

2. Liczba uczestników szkolenia: w każdym szkoleniu może wziąć udział od 30 do 50 osób, w sumie we
wszystkich szkoleniach weźmie udział maksymalnie 300 osób.

3. Okres realizacji szkoleń
Od dnia podpisania umowy do dnia 10.12.2021 r., z wyłączeniem miesięcy lipiec i sierpień.

II.

ZAKRES ŚWIADCZEŃ
1. Przygotowanie szkoleń on-line
a. Wykonawca zapewnieni wykładowców, którzy przeprowadzą szkolenia on-line o tematyce
wskazanej w pkt. III. Wykładowcy muszą:
i. posiadać wyższe wykształcenie,
ii. posiadać doświadczenie w prowadzeniu wykładów, spotkań, seminariów on-line
(minimum 3 wystąpienia),
iii. być ekspertami w tematyce, w której będą prowadzić szkolenie on-line,
iv. posługiwać się poprawną polszczyzną.
b. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu
szczegółowy zakres tematyczny szkoleń wskazany w pkt. III. Zamawiający zastrzega sobie
prawo zgłaszania uwag do zaproponowanego zakresu tematycznego szkoleń.
c.

Wykonawca przeprowadzi proces rekrutacji uczestników szkoleń, spośród wskazanej w pkt. I
grupy docelowej.

d. Wykonawca przeprowadzi 6 szkoleń on-line, zgodnie z ustalonym z Zamawiającym
harmonogramem, w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 10.12.2021 r., z wyłączeniem
miesięcy lipiec i sierpień,
i. szkolenia będą odbywać się w dni robocze w godz. 8.00 – 18.00,
ii. każde szkolenie będzie trwało min. 3 godziny zegarowe.
e. W przypadku odwołania szkolenia ze względów losowych Wykonawca zobowiązany jest
przeprowadzić je w możliwie najkrótszym terminie, zgodnie z poczynionymi z Zamawiającym
ustaleniami.
2. Przygotowanie narzędzi do przeprowadzenia szkoleń:
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a. Szkolenia zostaną zrealizowane za pośrednictwem profesjonalnej platformy/aplikacji
do szkoleń on-line, umożliwiającej w szczególności:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

uczestnictwo do 50 uczestników jednocześnie,
osobne konta dla prowadzących,
możliwość wyświetlania prezentacji,
udostępnianie obrazu z pulpitu komputera,
tworzenie ankiet i testów,
moderowany czat,
moduł statystyk,
moduł oceny szkolenia i prowadzącego.

b. Wybrana platforma/aplikacja do szkoleń on-line umożliwi uczestnictwo z wykorzystaniem
komputera (z oprogramowaniem Microsoft Windows lub Mac OS) oraz smartphona
(z systemem Android lub IOS).
c. Wykonawca musi zadbać o odpowiednie udokumentowanie obecności wszystkich
uczestników na szkoleniach (możliwość indywidualnej identyfikacji uczestników, którzy
wzięli udział w szkoleniach i przesłanie raportu Zamawiającemu).
3. Realizacja i przebieg poszczególnych szkoleń
a. Wykonawca przekaże uczestnikom link do platformy/aplikacji szkoleniowej najpóźniej
na 3 dni przed każdym ze szkoleń.
b. Wykonawca przygotuje tutorial (w formie wideo lub pdf), który umożliwi uczestnikom
bezproblemowe uczestnictwo w szkoleniach.
c. Wykonawca zapewni nadzór nad bezproblemowym przeprowadzeniem szkolenia.
d. Wykonawca zapewni możliwość bieżącego udzielanie odpowiedzi na pytania uczestników
w trakcie i po szkoleniu.
e. Wykonawca przekaże Zamawiającemu statystyki z poszczególnych szkoleń
z uwzględnieniem czasu trwania szkolenia i liczby uczestników biorących w nim udział.
4. Materiały szkoleniowe
a. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania dla wszystkich uczestników szkolenia
materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej.
b. Po zakończeniu szkoleń uczestnicy otrzymają drogą elektroniczną imienne certyfikaty
ukończenia kursu do samodzielnego wydruku. Na certyfikacie musi znajdować się zakres
merytoryczny szkolenia.
c. Na certyfikatach oraz materiałach szkoleniowych muszą znajdować się odpowiednie
logotypy wskazane przez Zamawiającego.
d. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu materiały szkoleniowe w wersji
elektronicznej.
5. Dane osobowe
a. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić proces rejestracji z zachowaniem
obowiązujących przepisów prawa związanych z ochroną danych osobowych,
w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego „RODO”.
b. Z Wykonawcą zostanie zawarta stosowna umowa powierzenia przetwarzania danych
osobowych.
III.

TEMATY SZKOLEŃ ON-LINE
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1. Szkolenie nr 1: Identyfikacja produktów lokalnych i tradycyjnych, wpis produktów tradycyjnych na listę
prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, bezpieczeństwo żywności, rejestracja produktów
w rejestrze Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych oraz
w rejestrze Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności
2. Szkolenie nr 2: Sposoby promocji produktu i własnej działalności w social media (FB, YT, Instagram)
oraz nowoczesne formy sprzedaży produktu tradycyjnego i lokalnego.
3. Szkolenie nr 3: Bioróżnorodność jako element rozwoju lokalnego oraz wykorzystanie zasobów
bioróżnorodności do planowania i przygotowania lokalnych projektów promujących zrównoważony
rozwój.
4. Szkolenie nr 4: Przeciwdziałanie suszy w rolnictwie, racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie,
ogrodzie i gospodarstwie domowym, wiedza z zakresu roślin odpornych na suszę, a także zatrzymanie
wody opadowej w przyrodzie i oczyszczenie jej ze szkodliwych związków za pomocą roślin
hydrofitowych.
5. Szkolenie nr 5: Produkty pszczele, ich właściwości zdrowotne i zastosowanie w dobie koronawirusa.
6. Szkolenie nr 6: Szkolenie w zakresie regionalnego handlu detalicznego i działalności marginalnej,
ograniczonej i lokalnej obejmujące zasady opodatkowania, zakres kontroli, znakowania, wymogi
weterynaryjne i sanitarne w zakresie sprzedaży produktów z gospodarstwa oraz informacje
o wsparciu finansowym.

