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Białystok 15 września 2009

L.Dz.FZPP/148/2009

Fundacja Zielone Płuca Polski, w związku z realizacją projektu ,,Kampania na rzecz
ograniczania szkód wyrządzanych przez zwierzęta prawnie chronione (żubr, wilk i bóbr) na
obszarze

Zielonych

Płuc

Polski”

ze

środków

Europejskiego

Funduszu

Rozwoju

Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko poszukuje trzech ekspertów
Członków Komisji Programowej - specjalistów w dziedzinie:
- behawioru wilka,
- behawioru bobra,
- behawioru żubra.
Głównym celem projektu jest:
- poinformowanie lokalnej społeczności o możliwościach ograniczania szkód wyrządzanych
przez zwierzęta będące pod ochroną oraz o możliwościach rozwiązywania ewentualnych
konfliktów,
- zwiększenie akceptacji społeczeństwa dla zwierząt prawnie chronionych (żubr, wilk i bóbr)
wyrządzających szkody,
- rozpowszechnianie materiałów informacyjnych (poradników i ulotek), które zawierać będą
podstawowe informacje odnośnie zwierząt chronionych, wyrządzających szkody oraz metod
ograniczania tych szkód.
Zadaniem Członków Komisji Programowej:
- nadzór merytoryczny nad działaniami realizowanymi w ramach projektu (okres realizacji
projektu 1.06.2009 – 31.05.2011);
- pomoc w przygotowaniu oraz zatwierdzenie i weryfikacja programów szkoleń – (według
harmonogramu zorganizowanych zostanie 15 – 2 szkoleń w okresie IV kwartał 2009 - II
kwartał 2011; z zastrzeżeniem, że I dzień szkolenia to cześć teoretyczna – wykłady,
prelekcje, natomiast II dzień to wyjazd terenowy).
- weryfikacja listy zatrudnionych wykładowców,

- nadzór merytoryczny nad szkoleniami, pomoc w organizacji szkoleń, szczególnie wyjazdów
terenowych,
- nadzór merytoryczny nad wydawanymi materiałami (poradnik, ulotki, raport z ewaluacji,
strona internetowa projektu),
- nadzór nad formą rozliczania uczestników szkolenia, itp.
Zebrania Komisji odbywać się będą w miarę potrzeb. Część ustaleń, opinii,
zatwierdzeń bądź rekomendacji może być przekazywana drogą e-mailową, telefoniczną
bądź faxem.
Zasady działania Komisji Programowej:
1. Komisja Programowa liczyć będzie do 4 członków, w tym Przewodniczącego
(beneficjenta wiodącego).
2. Posiedzenie Komisji Programowej zwołuje jej Przewodniczący.
3. Posiedzenia Komisji Programowej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak
niż 2 razy w ciągu roku. Bieżące sprawy omawiane i opiniowane drogą e-mailową,
telefoniczną bądź faxem.
4. Członków Komisji Programowej powołuje i odwołuje Przewodniczący Komisji.
5. Przewodniczący kieruje obradami Komisji.
6. Komisja Programowa jest organem opiniotwórczym i doradczym. Do głównych zadań
Komisji Programowej będzie nadzór merytoryczny nad prowadzonymi w ramach
projektu szkoleniami, w tym w szczególności: ocena i weryfikacja programu szkoleń,
listy wykładowców, prezentowanej tematyki, programu drugiego dnia szkolenia, formy
rozliczania uczestników (zaświadczenia), ocena i nadzór merytoryczny nad
wydawanymi materiałami szkoleniowymi (ulotki i poradnik), nad materiałami
zamieszczanymi na stronie internetowej projektu, nad szkoleniami dla dzieci i
młodzieży.
7. Członkowie Komisji Programowej otrzymają wynagrodzenie za pracę w dwóch
ratach: w II kwartale 2010 oraz w IV kwartale 2010.
8. Członkowie Komisji Programowej zobowiązani zostaną do pisemnego zaopiniowania
programu szkoleń dla liderów społecznych i młodzieży, wydawanych materiałów i
strony internetowej.

Kryterium wyboru ekspertów:
- oferowana cena,
- posiadany dorobek naukowy i dotychczas publikowane materiały,
- posiadane doświadczenie (staż pracy).
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Ofertę należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres
Fundacja Zielone Płuca Polski,
ul. Dojlidy Fabryczne 23,
15-554 Białystok
lub e-mailem na adres akostecka@fzpp.pl do dnia 31.07.2009
Oferta powinna zawierać adres i nazwę wykonawcy, datę, przedmiot zamówienia, z
zaznaczeniem dyspozycyjności, preferowaną formą komunikacji z Fundacją, cenę oraz opis
dotychczasowego doświadczenia i publikowanych materiałów w ww. zakresie.

Z poważaniem
Krzysztof Wolfram
Prezes Zarządu
Fundacji Zielone Płuca Polski

