
 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 

Załącznik nr 1  

do umowy nr PODR/……/DROW/077/.……/AP/2021 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

na kompleksową usługę dotyczącą produkcji 3 filmów promujących funkcjonowanie gospodarstw 

opiekuńczych   

 

Kompleksowa usługa związana z produkcją 3 filmów promocyjnych realizowana będzie w ramach 

operacji pt. „Gospodarstwa opiekuńcze szansą na rozwój działalności pozarolniczej” 

 w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na 

lata 2020-2021.   

 

Czas trwania jednego filmu promocyjnego to około 10 minut  

 

Filmy promocyjne powinny dotyczyć gospodarstw opiekuńczych jako szansa na rozwój działalności 

pozarolniczej oraz funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych w województwie kujawsko-

pomorskim. 

Szczegółowa tematyka filmów została opisana w ramowym scenariuszu dla filmu nr 1, 2 i 3 . 

Zamawiający wskaże gospodarstwa opiekuńcze do realizacji usługi . 

 

Emisja filmów planowana jest podczas konferencji on-line dnia 21.10.2021 r. przy użyciu platformy 

internetowej evenea Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu. 

Filmy udostępnione zostaną nie tylko dla uczestników konferencji, ale również będą zamieszczone na 

stronie internetowej PODR w Lubaniu oraz na firmowym kanale YouTube jako niezbędne informacje 

nt. funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych, dzięki czemu trafią do szerszej rzeszy osób, co w 

przyszłości może zaowocować powstawaniem takich gospodarstw w woj. pomorskim. 

Filmy zostaną również przekazane do Województwa Pomorskiego zgodnie z Umową, którą PODR  

w Lubaniu podpisał z Województwem. 

 

Grupą docelową do której kierowana będzie operacja stanowią rolnicy i domownicy, mieszkańcy 

obszarów wiejskich, doradcy, jednostki samorządu terytorialnego, przedstawiciele organizacji 

pozarządowych, lokalne organizacje i instytucje, przedsiębiorcy prowadzący działalność pozarolniczą 

oraz inni potencjalni zainteresowani rozwojem takiej działalności na obszarach wiejskich  

z województwa pomorskiego. 

 

Zamawiający:  

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu  

Lubań, ul. T. Maderskiego 3,  

83-422 Nowy Barkoczyn 

 



 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 

 

Kompleksowa usługa związana z produkcją 3 filmów promocyjnych (praca na planie zdjęciowym, 

filmowanie dronem, montaż filmów) obejmować będzie następujące etapy: 

 Dojazd ekipy filmowej oraz transport sprzętu filmowego  do: 

- około pięciu gospodarstw opiekuńczych w województwie kujawsko – pomorskim (powiat 

tucholski, pow. świecki, pow. sępoleński), 

 - do Kujawsko – Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,  

- ew. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi  

- jednego gospodarstwa w woj. pomorskim, powiat nowodworski, które przygotowuje się do 

założenia gospodarstwa opiekuńczego 

- do partnerów projektu zgodnie ze scenariuszem nr 3 - powiat kościerski (PODR w Lubaniu), 

pow. słupski (Powiat Słupski i Gmina Damnica), pow. gdański (PIR ) 

 Plan filmowy w danych gospodarstwach opiekuńczych i u partnerów projektu zgodnie ze 

scenariuszem oraz montaż filmów zgodny z wytycznymi Zamawiającego. 

 Do pracy na planie zdjęciowym wykonawca zapewni profesjonalny sprzęt z najnowszą 

kamerą ( możliwość nagrywania Full HD, 2K, 4K, slow motion- bardzo wysoka jakość 

materiału / nawet 400mbp w jakości 4K). Pliki nagrywane będą w formatach MP4/MOV 

(AVC/H.264；HEVC/H.265), zdjęcia w formatach JPEG, DNG (RAW), JPEG + DNG. 

 Do obsługi sprzętu na planie filmowym przewidziana jest praca dwóch operatorów kamer, 

dronu oraz dźwięku, pełniących rolę scenarzysty, reżysera, montażysty oraz lektora. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stronę techniczną usługi jej przygotowanie i realizacje.  

 Wykonawca zapewni nowoczesne metody nagrywania dronem (możliwość nagrywania ujęć  

z powietrza oraz profesjonalne zdjęcia z lotu ptaka ).  

 Montaż filmów również na najwyższym/ wysokim poziomie (color correction, animowane 

teksty, znaczniki w postaci CALL OUT ). 

 Operator drona winien posiadać  uprawnienia do jego obsługi oraz umiejętności pozwalające 

wykona najwyższej jakości ujęcia z lotu ptaka zachowując przy tym bezpieczeństwo, 

niezbędne przy wykonywaniu tego typu usług. 

 Osoby obsługujące kamery i pracujące nad jakością dźwięku winny posiadać niezbędne 

kwalifikacje do realizacji powierzonego zadania. 

 

 Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do: 

 uzyskania wszelkich niezbędnych zezwoleń do nagrań filmów i jego emisji oraz wykorzystania 

wizerunków aktorów i ew. pracowników oraz beneficjentów występujących w filmach 

(RODO) 

 zamieszczenia komunikatu i logowań informujących o współfinansowaniu ze środków Unii 

Europejskiej zgodnie z aktualnie obowiązująca księgą wizualizacji PROW: 

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-i-logotypy  

 posiadania niezbędnych kwalifikacji do realizacji powierzonego zadania 

 przygotowania napisów do filmu (w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych ) 

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-i-logotypy
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 Przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych i pokrewnych w rozumieniu 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych do utworów 

zrealizowanych w ramach przedmiotu umowy określonego wraz z wyłącznym prawem do 

zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych w zakresie adaptacji, aktualizacji, 

przeróbek, tłumaczeń na inne języki tak w kraju jak i za granicą, w nieograniczonym czasie na 

następujących polach eksploatacji: 

1) wszelkiego utrwalania i zwielokrotniania utworów, w tym wprowadzania do pamięci 

komputera lub  innego urządzenia, wytwarzania egzemplarzy jakąkolwiek techniką, w tym 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, mechanicznego, optycznego, 

elektronicznego lub innego, techniką analogową lub cyfrową, w dowolnym systemie lub 

formacie, na wszelkich nośnikach, w tym nośnikach audio lub video, nośnikach papierowych 

lub podobnych, światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, kościach pamięci, 

nośnikach komputerowych i innych nośnikach zapisów i pamięci w nieograniczonym 

nakładzie, w całości i fragmentach,  

2) wszelkiego obrotu oryginałem i egzemplarzami utworów wytworzonych w ramach umowy, 

wprowadzania ich do obrotu, najmu, użyczenia lub oddawania na podstawie innego stosunku 

prawnego, 

3) wszelkiego innego rozpowszechniania utworów, w szczególności:  

a) wszelkiego publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp 

w miejscu i czasie przez siebie wybranym przez internet, nadawania i reemitowania przez 

stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowej, telekomunikacyjnej lub 

multimedialnej, baz danych, serwerów lub innych urządzeń i systemów, w tym także osób 

trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub 

formacie, z możliwością zapisu lub bez takiej możliwości, 

b) wszelkiego publicznego odtwarzania, wyświetlania, wykonania, wystawiania. 

 

 Ustalenia wspólnie z Zamawiającym harmonogramu godzinowego wyjazdów do 

opracowanego scenariusza przez PODR w Lubaniu. Harmonogram  na 7 dni przed wyjazdem 

powinien zostać zaakceptowany przez Zamawiającego. Podczas nagrań filmów w terenie 

obecna będzie min. jedna osoba z PODR w Lubaniu. 

 

Ramowy scenariusz filmów: 

 

Film 1 – gospodarstwa opiekuńcze   

Scenariusz zakłada ukazanie dobroczynnego wpływu gospodarstwa rolnego prowadzonego przez  

rolników zajmujących się produkcją rolną np. roślinną, zwierzęcą czy agroturystyczną, pasjonujących 

się chęcią pomocy osobom społecznie wyłączonym poprzez: 

 ujęcie wsi oraz najbliższej okolicy jako formy aktywnego wypoczynku podopiecznych, 

  ukazanie dobroczynnego wpływu poprzez obcowanie z przyrodą, poznawanie wartości 
kulturowych co wpływa na usprawnianie organizmu ludzkiego, 

 wywiad z gospodarzami gospodarstwa,  
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 ukazanie różnorodności prac w gospodarstwie rolnym mających wpływ nie tylko na 
aktywizację osób wykluczonych społecznie ale także na poprawę kondycji psychicznej  
i fizycznej. 

 

Film 2 – funkcjonowanie gospodarstw opiekuńczych w  województwie kujawsko-pomorskim 

Scenariusz zakłada przedstawienie funkcjonujących już w województwie kujawsko-pomorskim 

gospodarstw opiekuńczych. Poruszane będą następujące blogi tematyczne: 

 podniesienie poziomu wiedzy w zakresie innowacji związanej z zakładaniem  
oraz prowadzeniem gospodarstwa opiekuńczego na przykładzie funkcjonujących już tego 
typu gospodarstw w województwie kujawsko-pomorskim,  

 wywiad z gospodarzami gospodarstwa, którzy przekażą swoje doświadczenia w zakresie 
funkcjonowania tego typu placówek, 

 wywiad z podopiecznymi (osobami wykluczonymi społecznie), uczestniczącymi w projekcie, 

 wywiad z osobą pracującą w PCPR  
 
 

Film nr 3 – gospodarstwa opiekuńcze szansą na rozwój działalności pozarolniczej 

Scenariusz będzie miał na celu pokazanie, iż tworzenie gospodarstw opiekuńczych jest szansą  

do rozwoju działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich. Podjęcie takich działań przyczyni się  

do rozpropagowania idei tworzenia gospodarstw opiekuńczych na terenach wiejskich, co  

w konsekwencji zapobiegnie wyłączeniu społecznemu osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych  

i innych osób wykluczonych społecznie. Pomoże to zaktywować mieszkańców wsi, tak aby byli 

zainteresowani podejmowaniem działań i współpracą w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, co  

w konsekwencji przyczyni się do powstania gospodarstw opiekuńczych na terenach wiejskich. 

Właściciele funkcjonujących już gospodarstw opiekuńczych podzielą się doświadczeniem na temat ich 

funkcjonowania i płynących z niej korzyści. A integracja działań o charakterze rolniczym i społecznym 

może zapewnić rolnikom dodatkowe źródło dochodu.  

Scenariusz będzie uwzględniał:  

 Wypowiedź przedstawiciela Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu. 

 Wywiad z przedstawicielem Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego  
w Minikowie - liderem w realizowanych projektach dotyczących gospodarstw opiekuńczych. 
Wywiad będzie miał na celu pokazanie, iż tworzenie gospodarstw opiekuńczych jest szansą 
do rozwoju działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich w województwie pomorskim. 
Podjęcie takich działań przyczyni się do rozpropagowania idei tworzenia gospodarstw 
opiekuńczych na terenach wiejskich.  

 Wypowiedź właściciela działającego już gospodarstwa opiekuńczego z województwa 
kujawsko-pomorskiego, który podzieli się doświadczeniem związanym z funkcjonowaniem 
gospodarstwa i płynących z niego korzyści.  
 

 Wywiad z wybranymi przedstawicielami dodatkowych partnerów KSOW (Pomorska Izba 
Rolnicza, Powiat Słupski, Gmina Damnica), którzy przybliżą problem wyłączenia społecznego 
osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych i innych osób wykluczonych społecznie  
w danym regionie województwa pomorskiego.  
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 Wywiad z właścicielką gospodarstwa z województwa pomorskiego przygotowującego się do 
założenia gospodarstwa opiekuńczego, jako przykład aktywizacji mieszkańców obszarów 
wiejskich i szansy dla rozwoju działalności pozarolniczej. 
 

 
Przykładowy harmonogram realizacji operacji:  

nagranie oraz montaż 3 filmów promocyjnych (około 10 minutowych), dotyczących 

funkcjonowania  gospodarstw opiekuńczych. 

 

Od podpisania umowy  do 20 września  2021 r. – nagranie 3 filmów promocyjnych  

Od 21 września 2021 r. do 08 październik 2021 r. - montaż filmów ( w tym color correction, 

animowane teksty, znaczniki w postaci CALL OUT ) z wykupieniem muzyki "cinematic/epic"  

z przypisaną licencją. 

do 08 październik 2021 r. przekazanie filmów zamawiającemu w celu akceptacji 

do 13 październik 2021 r. – konsultacje dot. nagranych filmów, ew. poprawki  

do 14 października – przekazanie Zamawiającemu filmów ( przedmiotu umowy) 

 

 

 


