Ogłoszenie o naborze Partnera do projektu
Fundacja Instytut Działalności Publicznej poszukuje partnera/-ów działającego na terenie
województwa podlaskiego do wspólnego przygotowania i realizacji Projektu, na dofinansowanie
projektów w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (https://cppc.gov.pl/naborwnioskow-popc-3-1-trzeci-konkurs/).
Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:
- organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2016 r., poz. 1817),
- JST (na poziomie województw lub powiatów) oraz ich związki i stowarzyszenia,
- instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku,
- partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami.
I. Cel partnerstwa:
Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie oraz realizacja Projektu wpisującego się w cel
szczegółowy nr 5 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, którym jest:
Zwiększenie stopnia oraz poprawa korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych,
w szczególności poprzez:
a)

rozwój kompetencji cyfrowych umożliwiających stworzenie popytu na Internet oraz TIK,

b) nabycie umiejętności korzystania z e-usług, począwszy od nauki obsługi komputera

i Internetu jak i rozwijanie umiejętności bardziej zaawansowanych,
c)

stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie
lokalnym.

Przedmiotowy Projekt będący przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 3.1
„Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 będzie realizowany maksymalnie przez 24 miesiące od zawarcia
umowy o dofinansowanie.

II. Zakres tematyczny partnerstwa:
W ramach Projektu planuje się realizację następujących zadań 1:
1.a. Ogłoszenie i wypromowanie konkursu na granty w obsługiwanym obszarze, a następnie
wypromowanie rezultatów projektu.
1.b. Opracowanie wzoru Wniosku o udzielenie grantu. Zakres wzoru powinien wynikać
z wymogów określonych we Wzorcowym schemacie grantowym (punkt II – załączniki do
konkursu w ramach dz. 3.1 POPC 2014-2020).
1 Koncepcja realizacji projektu grantowego- zał. nr 8 do Regulaminu konkursu w ramach dz. 3.1 POPC

1.c. Opracowanie procedury projektu grantowego (punkt II Wzorcowego schematu grantowego
– załączniki do konkursu w ramach dz. 3.1 POPC 2014-2020) , w których określone zostaną
kryteria wyboru grantobiorców, których wybierze w ramach konkursu i przyzna im granty.
1.d. Opracowanie co najmniej dwóch scenariuszy szkoleniowych w wybranych przez siebie
obszarach wymienionych w punkcie III Standardu wymagań kompetencji cyfrowych zgodnie
z wymogami konkursu 3.1 POPC 2014-2020 i załączy je do wniosku o dofinansowanie.
1.e. Opracowanie scenariuszy szkoleniowych w pozostałych obszarach wymienionych w punkcie
III Standardu wymagań kompetencji cyfrowych zgodnie z wymogami konkursu 3.1 POPC 20142020 i przekaże je do CPPC w ciągu dwóch miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie.
1.f. Opracowanie materiałów dla uczestników odpowiadających przygotowanym scenariuszom
szkoleniowym, udostępnienie ich na licencji wybranej dla scenariuszy oraz przekazanie do CPPC
razem z scenariuszami opisanymi w punkcie e..
1.g. Zrekrutowanie i przygotowanie trenerów do szkolenia instruktorów.
1.h. Zapewnienie trenerom udział w warsztatach dydaktycznych na poziomie centralnym,
1.i.Przekazanie materiałów i scenariuszy szkoleniowych do wykorzystania przez wszystkich
instruktorów.
1.j.Zorganizowanie kursu doskonalenia instruktorów i wspieranie ich merytorycznie przez cały czas
realizacji projektu grantowego.
1.k. Kontrolowanie racjonalności i prawidłowości wydatków ponoszonych przez grantobiorców.
1.l.Wspieranie grantobiorców i kontrolowanie mikroprojektów/szkoleń w czasie wizyt
monitoringowych w miejscu ich realizacji u co najmniej 10% grantobiorców.

II. Forma prawna partnera:
Partnerem Projektu w ramach niniejszego ogłoszenia mogą być następujące podmioty:

1.

Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2016 r., poz. 1817)

III. Wymagania:
O udział w prowadzonym postępowaniu, może ubiegać się kandydat na partnera o formie prawnej
określonej w pkt II, który spełnia następujące wymagania:

1. Nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii
Europejskiej na podstawie:
- art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013
r. 885 ze zm.),
- art.12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
2012 r. poz. 769), art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 768
ze zm.).

(Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu Instytucja Organizująca Konkurs wystąpi do
Ministra Finansów o informację czy wyłoniony Wnioskodawca oraz partnerzy nie widnieją w Rejestrze
podmiotów wykluczonych)

2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, w tym:
a) prowadził działalność przez okres co najmniej 3 lat kalendarzowych (decyduje data
rejestracji).

b) Zrealizował co najmniej 3 projekty szkoleniowe o łącznej wartości nie mniejszej niż 900
000 zł.

c) zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat, co najmniej jeden program grantowy.
d) zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat, co najmniej jeden projekt szkoleniowy
z zakresu kompetencji cyfrowych.

3. Posiada potencjał organizacyjny i techniczny (weryfikacji podlegają kompetencje
organizacyjne i techniczne wnioskodawcy, w tym:

a) posiada zespół delegowany do realizacji Projektu składający się z co najmniej 5 osób,
które realizowały projekty szkoleniowe, w tym z zakresu kompetencji cyfrowych.

IV. Oferta powinna zawierać:
1. Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera uwzględniający jego największe
osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów z obszaru wspierania rozwijania
kompetencji cyfrowych;

2. Informacje dotyczące oferowanego wkładu partnera w realizację celu partnerstwa (wkład
ludzki, organizacyjny, techniczny lub finansowy);

3. Wykaz zrealizowanych lub realizowanych projektów szkoleniowych wraz z krótkim opisem
w zakresie przedmiotu projektu, liczby beneficjentów i osiągniętych wskaźników;

4. Wykaz osób zgodnie z punktem III, 3. niniejszego ogłoszenia, którymi dysponuje kandydat na

partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia,
wykształcenia oraz wskazaniem czynności jakie będą przez te osoby wykonywane
w Projekcie;

5. Dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób go
reprezentujących (odpis z KRS),

6. Oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z otrzymania dofinansowania na podstawie art.
207 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.
885, z późn. zm.)

7. Oświadczenia o posiadaniu wiedzy z zakresu określonego w punkcie III.2 b-d.

V. Termin składania ofert:
Termin składania ofert określono na dzień 26.10.2017r.

VI. Sposób i miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej na adres: biuro@idpf.pl

VII.

Kryteria wyboru:

W ramach określonych kryteriów wyboru łączna liczba przyznanych punktów wynosi: 100 pkt, które
można uzyskać wykazując:

1. Doświadczenie kandydata na partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze. [max
60 pkt],

2. Zaproponowaną liczbę udostępnionych zasobów ludzkich w kontekście zaproponowanych
działań Partnera [max 40 pkt],

VIII.

Uwagi:

1. O wynikach naboru każdy z oferentów powiadomiony zostanie oddzielnie.
2. Ocenie podlegać będą oferty spełniające wymagania formalne określone w niniejszym
3.
4.
5.
6.

ogłoszeniu.
Oferta oraz wszystkie załączniki powinny zostać podpisane upoważnioną do reprezentowania
kandydata na partnera zgodnie z zapisem w dokumencie rejestrowym.
Po ogłoszeniu wyników naboru, z wybranym partnerem/partnerami zostanie podpisana
umowa o partnerstwie regulująca szczegółowe warunki współpracy i role poszczególnych
partnerów przy przygotowaniu i realizacji Projektu.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, zgodnie z warunkami niniejszego
ogłoszenia.
Załącznikami do niniejszego ogłoszenia są:
a) Wykaz zrealizowanych lub realizowanych projektów szkoleniowych;
b) Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia oraz wskazaniem czynności jakie
będą przez te osoby wykonywane w Projekcie;
c) Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z otrzymania dofinansowania na podstawie
art. 207 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013
r. poz. 885, z późn. zm.);
d) Oświadczenia o posiadaniu wiedzy oraz doświadczenia.

…………………………..
(pieczęć Oferenta)

……………………
(miejscowość, data)

Wykaz zrealizowanych lub realizowanych projektów szkoleniowych
w okresie ostatnich pięciu lat kalendarzowych
(w tym co najmniej 3 projekty szkoleniowe o łącznej wartości nie mniejszej niż 900 000 zł oraz co
najmniej jeden program grantowy i co najmniej jeden projekt szkoleniowy z zakresu kompetencji
cyfrowych)
Lp.

Przedmiot usługi

……………….dnia………………………

Nazwa Zamawiającego

Data
wykonania

Wartość
projektu

…………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

…………………………..
(pieczęć Oferenta)

……………………
(miejscowość, data)

Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia oraz
wskazaniem czynności jakie będą przez te osoby wykonywane w Projekcie

L.p.

Imię i
Nazwisko

Wykształcenie

……………….dnia………………………

Informacja o doświadczeniu
zawodowym
(zgodnie z zapytaniem ofertowym)

Zakres czynności
w projekcie

…………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

…………………………..
(pieczęć Oferenta)

……………………
(miejscowość, data)

Oświadczenie
o nie podleganiu wykluczeniu

Niniejszym oświadczam, iż:
1. Podmiot nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii
Europejskiej na podstawie:
- art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013
r. 885 ze zm.),
- art.12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
2012 r. poz. 769), art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 768
ze zm.).

2. Nie podlegam wykluczeniu z otrzymania dofinansowania na podstawie art. 207 ust. 4-6
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn.
zm.);

……………….dnia………………………

…………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

…………………………..
(pieczęć Oferenta)

……………………
(miejscowość, data)

Oświadczenie
o posiadaniu wiedzy oraz doświadczenia

Niniejszym oświadczam, iż:
1. Podmiot posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Podmiot posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Projektu.
3. Podmiot znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
Projektu.

……………….dnia………………………

…………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

