REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR PARTNERA DO WSPÓLNEJ REALIZACJI
PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR 2/PRK/POWER/3.1/2016

I. Postanowienia wstępne
1. Regulamin określa zasady przystąpienia do konkursu na wybór Partnera do wspólnego
przygotowania i realizacji projektu składanego w odpowiedzi na konkurs NCBiR na projekty
w Programie Rozwoju Kompetencji, warunki uczestnictwa w konkursie oraz kryteria oceny
ofert.
2. Konkurs ogłoszony jest przez Akademię Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki
w Katowicach ( zwaną dalej AWF w Katowicach)
II. 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 2014-2020 (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.).
III. 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.
IV. Cel projektu:
Celem projektu jest realizacja ścieżki rozwoju studentów fizjoterapii oraz wychowania
fizycznego AWF w Katowicach ukierunkowana na ułatwianie studentom wejścia na rynek
pracy, poprzez podnoszenie ich kompetencji i kwalifikacji zawodowych oczekiwanych przez
pracodawców od kandydatów do pracy.
Zaplanowana ścieżka rozwoju studentów będzie prowadzić do wyposażenia w odpowiednie
kompetencje (zawodowe, komunikacyjne, w zakresie przedsiębiorczości, informatyczne,
analityczne) studentów, którzy zbliżają się do zakończenia studiów i wejścia na rynek pracy.
Planowany termin realizacji projektu: początek stycznia 2017 r. przez okres od 2 do 3 lat z
tym że AWF w Katowicach zastrzega sobie prawo zmiany powyższego terminu rozpoczęcia
realizacji projektu.

V. W ramach projektu planowane są następujące działania:
1. Zakres zadań i działań przewidzianych do realizacji w projekcie musi prowadzić do
uzyskania wybranych kompetencji:
 zawodowych,
 komunikacyjnych, w tym umiejętność pracy w grupie, kompetencji interpersonalnych i
językowych,
 w zakresie przedsiębiorczości,
 informatycznych, w tym wyszukiwania informacji,
 analitycznych, w tym umiejętność rozwiązywania problemów.
2. Wzmacnianie kompetencji musi odbywać się w formach zapewniających maksymalną
efektywność. W związku z tym uzyskiwanie wybranych kompetencji będzie
przeprowadzone z użyciem nie mniej niż trzech ze wskazanych poniżej typów działań
służących lepszemu przygotowaniu absolwentów do wejścia na rynek pracy:
 certyfikowane szkolenia1 prowadzące do uzyskania kwalifikacji i/lub zajęcia
warsztatowe kształcące kompetencje2,
1

Pod pojęciem CERTYFIKOWANE SZKOLENIA prowadzące do uzyskania kwalifikacji IP rozumie szkolenia
zakończone uzyskaniem kwalifikacji. Poprzez uzyskanie kwalifikacji należy rozumieć formalny wynik oceny i
walidacji uzyskany w momencie potwierdzenia przez upoważnioną do tego instytucję, że dana osoba uzyskała
efekty uczenia się spełniające określone standardy. Certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające uzyskanie
kwalifikacji powinny być rozpoznawalne i uznawane w danym środowisku, sektorze lub branży.
2

Pod pojęciem szkoleń i zajęć warsztatowych kształcących kompetencje rozumiane są szkolenia i zajęcia
warsztatowe prowadzące do uzyskania kompetencji wraz z weryfikacją ich uzyskania.

 dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami,
 dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, w tym
w ramach zespołów projektowych,
 wizyty studyjne u pracodawców,
 uczestniczenie studentów w formach aktywności wynikających ze współpracy uczelni
z pracodawcami, zwiększających ich zaangażowanie w realizację programów
kształcenia (np. zajęcia dodatkowe organizowane z pracodawcami), służących lepszemu
przygotowaniu absolwentów do wejścia na rynek pracy.
VI. Obowiązujący zakres działań dla Partnerów:
1. Współpraca z AWF w Katowicach przy tworzeniu opisu merytorycznego projektu, w
szczególności części opisów merytorycznych w zakresie zadań wykonywanych przez
Partnera.
2. Zgromadzenie i przygotowanie informacji niezbędnych do przygotowania Wniosku
o dofinansowanie w zakresie danych finansowych oraz budżetu projektu.
3. Przygotowanie dokumentacji merytorycznej prowadzonych zajęć ze studentami
(w szczególności sylabusy przedmiotów, opis zakładanych efektów kształcenia) oraz
prowadzenie weryfikacji uzyskania kompetencji.
4. Realizacja szkoleń certyfikowanych, zakończonych wprowadzeniem na listę terapeutów,
z zakresu:
a) metod diagnozowania i leczenia urazów mięśniowo – szkieletowych (w tym
model odkształcenia powięzi),
b) metod terapii przeciwobrzękowej,
c) metod przeciwdziałania uszkodzeniom układu powięziowego, w tym trenowania
powięzi oraz rozpoznawania zaburzeń występujących w aparacie ruchu.
5. Przeprowadzenie egzaminów i certyfikacji studentów oraz wydanie dokumentów
potwierdzających uzyskanie dodatkowych kwalifikacji.
6. Współrealizacja dodatkowych zadań praktycznych dla studentów w ramach zespołów
projektowych z ww. zakresu.
7. Współorganizacja wizyt studyjnych u pracodawców (o profilu działalności zbieżnym
z kierunkiem studiów uczestników wizyty), w tym nawiązywanie kontaktów
z pracodawcami z obszaru fizjoterapii o zasięgu europejskim.
8. Współpraca z AWF w Katowicach w zakresie działań informacyjno-promocyjnych
projektu, w szczególności stworzenie i wyprodukowanie spójnych materiałów
informacyjno-promocyjnych, uruchomienie i obsługa strony www projektu, organizacja
konferencji projektowej.
9. Wniesienie do projektu zasobów ludzkich (w tym potencjału kadrowego zaangażowanego
w realizację projektu), organizacyjnych, technicznych i finansowych (w tym, w razie
potrzeby wkład własny finansowy lub rzeczowy na poziomie 3% wartości zadań Partnera
w projekcie).

VII. Wymogi 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.

VIII. Miejsce i termin składania ofert:
1. 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

2. 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”.
3. Nie będą przyjmowane oferty lub załączniki przesyłane drogą elektroniczną.
4. Zgodnie z zapisami art. 33 ustawy z dnia z 11 lipca 2014, oferty przyjmowane są przez
okres 21 dni od dnia opublikowania przedmiotowego ogłoszenia w Biuletynie Informacji
Publicznej AWF w Katowicach (zwanym dalej BIP AWF w Katowicach).
5. Na potrzeby otwartego naboru, przyjmuje się, że wskazany okres będzie liczony w dniach
kalendarzowych. Ostatnim dniem jest 21 dzień od dnia opublikowania przedmiotowego
ogłoszenia. Decyduje data wpływu do wskazanej w pkt 1 jednostki.
IX. AWF w Katowicach zastrzega sobie prawo do:
1. Zmiany zapisów niniejszego regulaminu najpóźniej w ciągu 7 dni przed upływem terminu
składania wniosków.
2. Podjęcia negocjacji warunków realizacji działań z Partnerem.
3. Unieważnienia naboru z podaniem przyczyny
4. Zawieszenia naboru na każdym etapie z podaniem niniejszego do publicznej wiadomości
na swojej stronie internetowej
3

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).

5. Dokonywania zmian w ogłoszeniu o otwartym naborze Partnerów w trakcie trwania
naboru z podaniem niniejszego do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej
6. Przedłużenia terminu rozstrzygnięcia z podaniem niniejszego do publicznej wiadomości
na swojej stronie internetowej.
7. Podania do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej (BIP AWF
w Katowicach) informacji o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji Partnera.
X. Kryteria wyboru oferty
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 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 następujących
kryteriów:
Kryteria oceny merytorycznej
Punktacja
1. Zgodność działania (profilu działalności) potencjalnego
partnera z celami partnerstwa
2. Koncepcja zadań proponowanych do realizacji przez
potencjalnego Partnera w ramach projektu, w tym szacunkowy
koszt działań w ramach projektu zaproponowanych przez
Partnera
3. Deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu
partnerstwa (zasoby)
4. Doświadczenie w realizacji projektów (zadań) o podobnym
charakterze

0 – 20 pkt

0 – 40 pkt

0 – 20 pkt
0 – 20 pkt

Maksymalna liczba: 100 pkt
2. Oferty zostaną odrzucone z powodów merytorycznych, jeżeli uzyskają łącznie ocenę
50 i mniej punktów lub uzyskają przy zastosowaniu któregokolwiek z kryteriów
0 punktów.
3. AWF w Katowicach zamierza wybrać w naborze jeden podmiot, który zostanie zaproszony
do negocjacji w celu doprecyzowania podziału i zakresu zadań w ramach

przygotowywanego projektu oraz innych kwestii niezbędnych do zawarcia
umowy/porozumienia partnerstwa.
4. Lista podmiotu wybranego do pełnienia funkcji Partnera, zostanie ogłoszona na stronie
internetowej BIP AWF w Katowicach.
5. Współpraca z partnerem wybranym na podstawie niniejszego ogłoszenia, w tym realizacja
projektu odbywać się będzie na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie
o partnerstwie, opisanych w art. 33 ust. 5 Ustawy z dnia z 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz.U.2016 poz. 217).
6. Postępowanie konkursowe przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez Rektora
AWF w Katowicach
XI. Procedura odwoławcza
1. Podmiotom biorącym udział w naborze przysługuje prawo odwołania się od decyzji
wskazującej wybranego partnera w terminie 3 dni kalendarzowych od daty jej
opublikowania w BIP AWF w Katowicach. Po upływie tego terminu nie będą
rozpatrywane złożone odwołania.
2. Odwołanie należy złożyć w zamkniętej kopercie na adres składania ofert.
3. Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie do 3 dni roboczych od daty jego otrzymania.
4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania przeprowadzone zostaną niezwłocznie
ponowne negocjacje z udziałem zainteresowanego podmiotu i podmiotu pierwotnie
wybranego.
5. Po zakończeniu negocjacji w BIP AWF w Katowicach zostanie opublikowana ostateczna
decyzja wskazująca wybranego partnera.
XII. Postanowienia końcowe
1.

2.

3.
4.

W przypadku unieważnienia naboru AWF w Katowicach nie ponosi odpowiedzialności
za szkody jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej
kandydatury lub kandydat na partnera, który dokonał zgłoszenia, a w szczególności AWF
w Katowicach nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia.
W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej zawarcie umowy partnerstwa z
wybranym w wyniku naboru partnerem, AWF w Katowicach jest uprawniony do
zawarcia umowy partnerstwa z podmiotem, który jako następny w kolejności został
najwyżej oceniony.
Udział Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany i będzie on uzależniony od
uzyskania dofinansowania ze środków UE.
Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju. Bezpośredni link do ogłoszenia o konkursie:
http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/wiedza_edukacja_r
ozwoj/2_prk_power_3.1_2016/regulamin_konkursu_2_prk.pdf

