
KARTA ZGL.OSZENIA PARTNERA

DO WSPOL,PRACY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA I REALIZACII PROIEKTU,

w oDPowIEDZI NA KONKURS NR 1/KADRY/POWER/3.4/20L6
NA PROJEKTY PODNOSZ^qCE KOMPETENCJE KADRY DYDAKTYCZNEJ UCZELNI

octoszoNY PRZEZ NARODOWE CENTRUM BADAN I ROZWOIU

r. TNF0RMACIA O PODMIOCTE

1. Nazwa podmiotu

2. Forma organizacyina

3. NTP

4. Numer KRS lub innego wlaSciwego rejestru

5, Regon

6, Adres siedziby

6,1-, Woiew6dztwo

6.2" Miejscowo56

6.3. Ulica

6.4" Numer domu

6.5. Numer iokalu

6.6. Kod pocztowy

6.7. Adres poczty elektronicznej

6,8, Adres stronv internetowei

7" Osoba uprawniona do reprezentacii

7.1.lmiq

7.2. Nazwisko

7.3. Numer telefonu

7.4" Adres poczty elektronicznej

8. Osoba do kontakt6w roboczvch

8.L, Imig

8.2. Nazwisko

8.3. Numer telefonu

8,4. Adres poczty elektronicznej

8,5, Numer faksu
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Proszg uzupelni6 tabelq w rubryce,,Opis"
II. KR YTERIA OCENY MERYTORY( ]ZNEI KANDYDATURY PARTNERA t!

L.p, Kryterium oceny Opis
Maks)rma-na

liczba
uunkt6w

Przyznana
liczba

punkt6w

I ZgodnoSd dzialania
(profilu dzialalnoSci)
potencialnego Partnera z
celami partnerstwa
- w tym, dodatkowo:
P roszq opisai koncePciq

dziala h proponowanYCh do

realizocji przez Partnera w

rqmoch projektu, m.in.

bi la ns kom pete ncj i, opis

p ropon ow o nvch szkole rt. o

ktorych mowa w punkcie

lV.7 ogloszenia o naborze

partnera, opis

proponowanych

certyfikatow
potwierdzajqcych

kwo I ifi kacj e, i nform oci q o

oczekiwanych efektach
p o d n osze n i o kw a I ifi ka ci i.

1B

II Deklarowany wklad
potencialnego partnera
w realizaciq celu
partnerstwa (zasoby)
- w tym, co najmniej:
1.) Proszq opisot potenciat

kodrowy i wskazoi sposob

jego wykorzystonia w

ramach projektu (wskozai

kluczowe osoby, ktore

zo a n g aiow a ne zosto n q do

realizacji projektu oroz ich

planowanq funkciq w
projekcie)

M i ni mol ne wymog a ni o dot.

tre ne r6w : ce rtYfi kat tre ne ra,

doiwi adcze n ie szkole ni owe

min.5lat- wykoz

re al izow a nych szkole h,

doiwiodczenie w

p row adze n i u szkole ri d I a

uczelni - szkolenie

pracownikow lub/i
studentow (spis

prowadzonych zoiqi),

doiwiadczenie w pracY w

L4
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p roje ktqch szkol e n iowych we

wspolprocy z kodrq

szkoleniowa projektu -
minimum dwa projekty (spis

projekt6w, w ktorych trener

uczestniczyl).

2) Proszq opisoi potencjal

techniczny, w tym sprzetowy

iwqrunki lokalowe oraz

wskozqi sposob jego

wykorzystonio w ramoch
projektu

3) Proszq wskozai, czy

portner jest zdolny do

za pew nie nia ply n nej obslug i

finansowej projektu i jakie

zosoby finansowe wniesie do

projektu (wklod wlosnv

finansowv lub rzeczowv musi

zostoc zQpewntonv no
poziomie co naimniei3%
wartoici zadari Partnerq w
proiekcie)

III DoSwiadczenie w
realizacii proiekt6w
(zadari) o podobnym
charakterze
- w tym, co najmniej:
1) Proszq opisot potencjot

spoteczny Portnero, w tym

uzasadnic dlaczego

d oiw i odcze n i e P a rtne ro j e st
qde kw atne do re a I i zacj i
proje ktu, uwzg lqd n i aj qc

d oty ch czo s ow q d zi al o I n oi 6

prowodzonq: o) w obszarze

wsparcia projektu, b) na

rzecz grupy docelowej, do

kt1rej skie rowo ny bqdzie

projekt oraz c) na

okre ilony m te rytori u m,

kt6rego bqdzie dotyczyt
realizacja projektu.

2) Proszq wskozqi instytucje,

kt6re mogq potwierdzit
pote n cj ol s pole czny P q rtne ro

3 ) Proszq opisa i pos i o d a ne

doiwiodcze nie w zqkresie

ce rtyf i ka cj i re a I i zow o nych

dotychczos szkoleh

18
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Og6lem punkt6w: 50

IV Szacunkowa warto56
budZetu Partnera

[warto 56 wszystkich zadafi

Partnera w projekcie)

nd nd

\I Deklarowany wklad
wlasny Partnera
rzeczowy lub finansowy
[wartoSi)

nd nd

OSWIADCZENIA

O3wiadczam, ze dane zawarte w niniejszym zgloszeniu sq zgodne z prawdq.

Oswiadczam, 2e instytucja, kt6rq reprezentujq nie zalega z uiszczaniem podatk6w, jak r6wnie2 z oplacaniem

skladek na ubezpieczenie spoleczne izdrowotne, Fundusz Pracy, Pafstwowy Fundusz Rehabilitacji Os6b

Niepelnosprawnych lub innych nale2no6ci wymaganych odrqbnymi przepisami.

O6wiadczam,2e podmiot, kt6ry reprezentujq nie podlega wykluczeniu z mo2liwoSci otrzymania

dofinansowania, w tym wykluczeniu, o kt6rym mowa w art.207 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z poln, zm'\.

O6wiadczam, 2e podmiot, kt6ry reprezentujq nie jest podmiotem powiqzanym z Wnioskodawcq

w rozumieniu Zafqcznika ldo rozporzqdzenia Komisji (UE) nr 65I/2014 z dnia 17 czerwca201,4r. uznajqcego

niektdre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnqtrznym w zastosowaniu art. 1-07 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.\.

Oswiadczam, 2e zadania przewidziane do realizacji i wydatki przewidziane do poniesienia przez Partnera

w ramach projektu nie sq i nie bqdq wsp6ffinansowane z innych wsp6lnotowych instrument6w finansowych,

w tym z innych funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

JednoczeSnie wyra2am zgodq na udostqpnienie informacji o wyborze instytucji, kt6rq reprezentujq

w przypadku zaproszenia do negocjacji i/lub wyboru do pelnienia funkcjiPartnera.

Data, pieczqd i podpis/ -y

osoby/os6b uprawnione j / -y ch

do reprezentowania podmiotu

1.

2

3

4

5.

Ewqrtywsl<c
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