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POVABILO K ODDAJI PONUDBE
za sodelovanje v projektu
iCON (Competitiveness of SMEs through Innovation and
Collaborative Entrepreneurship)

Postopek izvedbe izbora zunanjega eksperta za povezovanje v projektu iCON

Razvojna agencija ROD je vodilni partner v projektu iCON (Competitiveness of SMEs through
Innovation and Collaborative Entrepreneurship). Jedro projekta se nanaša na spodbujanje
sodelovanja ter vzpostavljanje čezmejnih povezav (mreže/grozdi/platforme) med gospodarskimi
subjekti, ki lahko tako povečajo lastno konkurenčnost in prispevajo k splošni konkurenčnosti in
atraktivnosti teritorija.
Partnerji so do sedaj že zaključili s fazo identifikacije področij in dejavnikov za učinkovito
sodelovanje med podjetij na čezmejnem območju. Zaključena je analiza možnih področij
sodelovanja in določena so prioritetna področja na katerih je sodelovanje možno, oziroma kjer
je mogoče doseči največje učinke z vidika spodbujanja gospodarske rasti in sodelovanja.
V projektu sodeluje 14 partnerjev (7 iz Slovenije, 7 iz Italije). Sofinanciran je v okviru Programa
Slovenija-Italija 2007-2013 in traja do 31.3.2013.
Pri vzpostavljanju čezmejnih povezav mrež/grozdov/platform sodelujejo vsi partnerji in bodo s
tem lahko tudi koristniki storitev zunanjega izvajalca.
Razvojna agencija ROD želi s pozivom izbrati zunanjega izvajalca za povezovanje, ki bo
odgovoren za izvedbo naslednjih nalog:
1. ustanovitev pilotne čezmejne podjetniške mreže/grozda/platforme:
- seznanitev z dokumenti, ki so nastali v okviru projekta iCON,
- seznanitev z dokumentom »Lista deležnikov« in/ali dopolnitev le-tega,
- sestanki s potencialnimi člani mreže/grozda/platforme,
- osnutek načrta za izvedbo aktivnosti in za spodbujanje procesa mreženja v okviru
mreže/grozda/platforme,
- vodenje motivacijskih srečanj/delavnic za člane mreže/grozda/platforme ob
sodelovanju projektnih partnerjev,
- spodbujanje procesa mreženja v okviru mreže/grozda/platforme,
- pomoč pri organizaciji 3-4 delavnic in 5 srečanj z MSP-ji in/ali institucijami - člani
mreže/grozda/platforme,
- pomoč
pri
pripravi
osnutka
temeljnih
dokumentov
za
delovanje
mreže/grozda/platforme (pismo o nameri in/ali ustanovna listina ter celotna
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-

strategija poslovanja oz. poslovni načrt z vizijo in strategijo razvoja
mreže/grozda/platforme),
podpora in svetovanje projektnim partnerjem odgovornim za vzpostavitev
mreže/grozda/platforme ter

2. podpora
projektnim
partnerjem
pri
mrež/grozdov/platform:
- podpora vodjem mrež/grozd/platform.

ustanavljanju

čezmejnih

podjetniških

Izvedba nalog navedenih pod točko 1. se zaključi z 31.1.2012, naloge pod točko 2. pa se bodo
izvajale do konca trajanja projekta iCON.
Naloge pod točko 1. se smatrajo za izvedene z vzpostavljeno pilotno mrežo/grozdom/platformo,
kar se dokazuje s podpisanim pismom o nameri in/ali ustanovno listino med partnerji
mreže/grozda/platforme, celotno strategijo poslovanja ter poslovnim načrtom s triletno vizijo in
strategijo razvoja mreže/grozda/platforme.
Do nalog navedenih pod točko 2. so partnerji upravičeni v enakovrednih deležih. Kot dokazilo za
opravljene storitve pod to točko se štejejo časovnice in vsebinska poročila, priložena računom.
Kriteriji za vključitev v nabor ekspertov :
-

izkušnje na področju povezovanja podjetij,
znanje slovenskega, italijanskega in/ali angleškega jezika,
poznavanje gospodarskih razmer in specifik v čezmejnem prostoru,
izkušnje na področju učenje/coaching/podpora vodjem mrež/grozdov/platform.

Cena mora do konca veljavnosti ponudbe ostati nespremenjena.
Izbor bo izveden na podlagi najugodnejše ponudbe in referenc ekspertov.
Eksperti posredujejo življenjepis, reference in ponudbo (na priloženem obrazcu »PONUDBA«
oziroma obrazcu, ki ga pripravijo sami in vsebujejo zahtevane podatke iz obrazca »PONUDBA«) v
angleškem ali slovenskem jeziku do 9. decembra 2011 do 12.00 ure na naslov Razvojna
agencija ROD, Gregorčičeva ulica 020, 5270 Ajdovščina s pripisom:
»NE ODPIRAJ: Javno povabilo – izbor eksperta za projekt iCON«.
Upoštevane bodo samo popolne ponudbe. Če bo ponudba prispela po navedenem roku se bo
štelo, da je bila predložena prepozno. V primeru nepopolne ponudbe, vas bomo v petih dneh od
odpiranja ponudb pozvali k dopolnitvi ponudbe.
Odpiranje ponudb bo potekalo 9. decembra 2011 ob 13.00 uri.
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