UCHWAŁA NR 849/12
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 4.01.2012r.
W SPRAWIE:
Wyrażenia zgody na wszczęcie postępowań o udzielenie zamówień publicznych
dotyczących zadań związanych z realizacją projektów pn. ,,Jestem aktywny - będę
przedsiębiorcą'' oraz „Partnerstwo Publiczno - Prywatne czynnikiem rozwoju
przedsiębiorczości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie
2.2.1: "Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój
przedsiębiorczości i innowacyjności".

NA PODSTAWIE:
Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1590 z późniejszymi zmianami), uchwala się co następuje:

§1
Wyraża się zgodę na wszczęcie postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących
następujących zadań, związanych z realizacją projektu pn. ,,Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą''
oraz projektu pn. „Partnerstwo Publiczno - Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.2.1: "Poprawa jakości usług
świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności":
1. Kampania reklamowa w radio (spoty radiowe).
2. Ogłoszenia w mediach (prasa regionalna).
3. Opracowanie graficzne i wydruk zaproszeń na konferencję zamykającą projekt.
4. Organizacja konferencji zamykającej projekt, w tym wynajem sali, catering i obsługa techniczna.
5. Usługa prelegenta na potrzeby konferencji zamykającej projekt.
6. Organizacja wycieczki do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie dla członków Innowacyjnych
Klubów Przedsiębiorczości oraz opiekunów Klubów z Województwa Świętokrzyskiego, w tym
wynajem autokaru, ubezpieczenie i wyżywienie.
7. Zakup biletów na potrzeby organizacji wycieczki do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie dla
członków Innowacyjnych Klubów Przedsiębiorczości oraz opiekunów Klubów z Województwa
Świętokrzyskiego.
8. Przygotowanie i produkcja filmu w formie reportażu z przebiegu Regionalnego Konkursu
Przedsiębiorczości.
9. Zakup
materiałów
dydaktycznych
do
przeprowadzenia
Regionalnego
Konkursu
Przedsiębiorczości.

10. Organizacja spotkania informacyjnego dla dziennikarzy, w tym: wynajem sali, catering,
obsługa techniczna.
11. Kampania informacyjno – promocyjna w telewizji (przygotowanie, produkcja i emisja
programów telewizyjnych oraz spotów reklamowych - spoty rekrutacyjne).
§2
Wykonanie Uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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