OGŁOSZENIE1 O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW
do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr
2/PRK/POWER/3.1/2016
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach (zwana dalej AWF
w Katowicach)
na podstawie Ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.2016 poz. 217), ogłasza
otwarty nabór Partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu składanego
w odpowiedzi na konkurs NCBiR na projekty w Programie Rozwoju Kompetencji 2.

Podmioty uprawnione do udziału w naborze:
1. Nabór, w oparciu o zapisy art. 33 ustawy z dnia z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 20142020 (Dz.U.2016 poz. 217) skierowany jest do podmiotów spoza sektora finansów
publicznych, które wniosą do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub
finansowe oraz wspólnie z projektodawcą będą uczestniczyć w przygotowywaniu wniosku
o dofinansowanie projektu jak również w jego realizacji.
2. Partnerem nie może być:
a) podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania (o którym mowa w
art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych);
b) podmiot, wobec którego został orzeczony zakaz dostępu do środków, o których mowa
w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
c) podmiot zalegający z należnościami publiczno-prawnymi;
d) zgodnie z art. 33 ust. 6 ustawy z dnia z 11 lipca 2014 r. podmiot powiązany z
Wnioskodawcą w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z
rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z
dnia 26.06.2014 r.).
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Niniejsze ogłoszenie ma charakter informacyjny i nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o
zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego.
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Konkurs nr 2/PRK/POWER/3.1/2016 został ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach
Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Konkurs na projekty w Programie Rozwoju
Kompetencji dotyczy podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym,
odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.
Regulamin konkursu:
http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/wiedza_edukacja_rozwoj/2_prk_power
_3.1_2016/regulamin_konkursu_2_prk.pdf

CEL PARTNERSTWA
Współpraca przy opracowaniu i realizacji projektu przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs nr
2/PRK/POWER/3.1/2016 ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na projekty
w Programie Rozwoju Kompetencji w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących
w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy
i społeczeństwa. Partnerstwo skoncentrowane zostanie w szczególności na dostarczeniu przez partnera
certyfikowanych szkoleń i zajęć warsztatowych w zakresie metod diagnozowania i leczenia urazów
mięśniowo – szkieletowych oraz metod terapii przeciwobrzękowej.
Regulamin konkursu dostępny na:
http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/wiedza_edukacja_rozwoj/2_prk
_power_3.1_2016/regulamin_konkursu_2_prk_2016_skan.pdf
WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERT
1. Oferty składane przez potencjalnych Partnerów należy przygotować w języku polskim na
formularzu: Karta Zgłoszenia Partnera stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2. Do Karty Zgłoszenia Partnera należy dołączyć3:
a) dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
b) statut (jeżeli dotyczy),
c) sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy,
d) wykaz realizowanych zadań wykonywanych przez instytucję, analogicznych do zadań
wykonywanych w projekcie, realizowanych w okresie ostatnich 2 lat.
KRYTERIA WYBORU PARTNERA
A. Ocena formalna
1. Ocena złożonych zgłoszeń prowadzona będzie zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. z
zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów.
2. Oferty przyjmowane są w ciągu 21 dni od dnia opublikowania przedmiotowego
ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej AWF w Katowicach. Oferty złożone po
terminie lub na niewłaściwym formularzu, bez wszystkich wymaganych załączników, przez
nieuprawniony podmiot zostaną odrzucone ze względów formalnych.
3. Oferty nieprawidłowe pod względem formalnym, nie będą poddane weryfikacji merytorycznej.
4. Oferty nie przewidujące dostarczenia certyfikowanych szkoleń z zakresu terapii układu
powięziowego oraz układu limfatycznego przez jeden podmiot nie będą poddane weryfikacji
merytorycznej i zostaną odrzucone ze względów formalnych.

B. Ocena merytoryczna
1. Weryfikacja merytoryczna ofert dokonana zostanie z uwzględnieniem kryteriów zawartych w
załączonym regulaminie konkursu.

Wszelkie dokumenty, w tym kserokopie złożonych do oferty dokumentów muszą być opatrzone pieczęcią
podmiotu, aktualną datą, własnoręcznym podpisem osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentowania podmiotu
oraz poświadczone za zgodność z oryginałem (dotyczy kserokopii).
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SKŁADANIE OFERT
Ofertę (wypełnioną Kartę Zgłoszenia Partnera wraz z załącznikami) należy składać osobiście od
poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00 w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą AWF
Katowice lub za pośrednictwem poczty na adres:
Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą
Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach
Ul. Mikołowska 72a, 40-065 Katowice
Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób: „Zgłoszenie Partnera
do współpracy w zakresie przygotowania i realizacji projektu, w odpowiedzi na konkurs nr
2/PRK/POWER/3.1/2016 ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju”

Do pobrania:
Regulamin konkursu na wybór partnera
Załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia partnera

