
OGT,OSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERoW

do wsp6lnei realizacii proiektu/proiekt6w w ramach konkursu nr
1/KADRY/POWER/3. 4 / 20t6

Akademia Sztuk Piqknych im, Jana Matejki w Krakowie

jako Wnioskodawca (podmiot ubiegaj4cy siq o dofinansowanieJ

w ramach Dzialania 3.4 Zarz4dzanie w instytucjach szkolnictwawylszego

OS III Szkolnictwo wyzsze dla gospodarki i rozwoju

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozw6j 2014-2020

- Konkurs nr 1/l(ADRY/POWER/3.4 /2016
na projekty podnosz4ce kompetencje kadry dydaktycznej uczelni

ogtoszony przez Narodowe Centrum Badari i Rozwoju

oglasza otwarty nab6r Partner6w do wsp6lnej realizacji projektu/projekt6w przygotowanych

w odpowiedzi na ww, konkurs.

Niniejsze ogloszenie ma charakter informacyjny i nie stanowi ogloszenia w rozumieniu

przepis6w o zam6wieniach publicznych oraz o dzialalnoSci po2ytku publicznego.

I. Podmioty uprawnione do udzialu w naborze:

Nab6r, w oparciu o zapisy art, 33 ustawy z dnia z IL lipca 2074 r. o zasadach realizacji

program6w w zakresie polityki sp6jnoSci finansowanych w perspektywie finansowej 20L4-2020

[t.j. Dz,U, 20L6 poz.217) dotirczy podmiot6w spoza sektora finans6w publicznych, kt6re wniosq

do projektu/projekt6w zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe oraz wsp6lnie

z projektodawc4 bgdA uczestniczyd w przygotowywaniu wniosku o dofinansowanie

projektu/projekt6w jak r6wnie2 w jego/ich realizacji,

Partnerem nie moZe by6 podmiot wykluczony z mo2liwo6ci otrzymania dofinansowania

[o kt6rym mowa w art, 207 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)

oraz zgodnie z art, 33 ust. 6 ustawy z dnia z 1,7 lipca 20L4 r. podmiot powi4zany

z Wnioskodawc4 w rozumieniu Zal4cznika I do rozporz4dzenia Komisji [UE) nr 657/2014 z dnia

77 czerwca 201,4 r. uznaj4cego niekt6re rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnqtrznym

w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz,Urz. UE L 187 z dnia26.06.2014 r,),

Partnerem nie mo2e byd r6wnie2 podmiot zalegajqcy znaleLnoiciami publiczno-prawnymi.
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II. Cel partnerstwa:

Wsp6lprac a przy opracowaniu i realizacji projektu/ -6w przygotowyruanego /-ych w odpowiedzi

na konkurs nr 1/KADRY/POWER/3.4/2076 ogloszony przez Narodowe Centrum Badari

i Rozwoju podnosz4ce kompetencje kadry dydaktycznej uczelni.

III. Cel proiektu/-6w:

Celem projektu/-6w jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej uczelni.

Projekty maj4 stu2y(. realizacji cel6w P0 WER, w tym przede wszystkim celu szczeg6lowego

dotycz4cego wspierania zmian organizacyjnych i podnoszenia kompetencji kadr w systemie

szkolnictwa wy|szego w ramach Dzialania 3.4 Zarz4dzanie w instytucjach szkolnictwa

wyzszego, OS III Szkolnictwo wyzsze dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza

Edukacja Rozw6j 2014-2020.

Zalo|enia dotycz4ce proj ektu/-6w:

- planowany termin realizacji projektu/-6w: najwcze6niej od wrze6nia 2077 r. przez okres 2 lat,

- planowan aliczba uczestnik6w projektu/-6w: 70 os6b,

- planowanallczbagrup szkoleniowych: 6-15 grup [liczebno56 grup 10-12 os6b).

IV. W ramach proiektu/-6w planowane s4 nastqpui4ce dzialania:

W ramach projektu uczelnia przeprowadzi dzialania (szkolenia) podnosz4ce

kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie:

L. innowacyj nych umi ej qtno6 ci dydakty czny ch,

2. umiejqtno6ci informatycznych, w tym poslugiwania siq profesjonalnymi bazami

danych i ich wykorzystania w procesie ksztalcenia,

3. prowadzenia dydaktyki w j. obcym,

4. zarz4dzani a i nformacj 4.

V. Proponowany zakres dziatari dla Partner6w:

L Wsp6lpraca z wnioskodawc4 przy tworzeniu opisu merytorycznego projektu/-6w,

w szczeg6lno6ci czq(;ci opis6w merytorycznych w zakresie zadaft wykonywanych

przez Partnera, m.in.:

dostarczenie opisu szkoleri, o kt6rych mowa w punkcie IV,1 [koncepcja dzialart'

proponowanych do realizacji przez Partnera w ramach projektu, w tym bilans

kompetencji, opis proponowanych certyfikat6w potwierdzajEcych kwalifikacje)

dostarczenie opisu do6wiadczenia w realizacji podobnych szkoleri niezbqdnego

do opisania uzasadnienia wyboru Partnera we wniosku o dofinansowanie,
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dostarczenie opisu potencjalu kadrowego partnera, spos6b jego wykorzystania

w projekcie [kluczowe osoby, kt6re zaangaiowane bqdE do realizacji projektu

oraz ich funkcja w projekcieJ,

dostarczenie opisu potencjalu technicznbgo i warunk6w lokalowych partnera

oraz spos6b wykorzystania w projekcie,

dostarczenie opisu doSwiadczenia partnera - opis potencjalu spolecznego

partnera, w tym uzasadnienie dlaczego doSwiadczenie partnera jest adekwatne

do realizacji projektu, uwzglqdniajqc dotychczasowA dzialalnoS6 partnera:

w obszarze wsparcia projektu; na rzecz grupy docelowej (kadra dydaktyczna

uczelni); na okreSlonym terytorium, kt6rego bqdzie dotyczy(,realizacja projektu.

wskazanie instytucji, kt6re mog4 potwierdzi6 potencjal spoleczny partnera.

Zgromadzenie i przygotowanie informacji niezbqdnych do przygotowania Wniosku

o dofinansowanie w zakresie danych finansowych oraz budzetu projektu.

Wniesienie do projektu zasob6w ludzkich [w tym potencjalu kadrowego

zaangaLowanego w realizacjq projektu), organizacyjnych, technicznych

i finansowych [w tym wktad wlasny finansowy lub rzeczowy na poziomie 30lo

warto6ci zadafi Partnera w projekcie).

VL Wymogi dotycz4ce ofert:

1-. Oferty skladane przez potencjalnych Partner6w na\e?y przygotowa6 w jqzyku

polskim na formularzu: Karta Zgloszenia Partnera stanowi4cej zal4cznik do

niniejszego ogloszenia.

2. Do Karty Zgloszenia Partnera nale|y dol4czyt

o dokumenty potwierdzai4ce status prawny oferenta i umocowanie os6b

go reprezentuj4cych,

o statut [ieZeli dotyczy),

o sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy,

. potwierdzenie dzialalno5ci na rynku szkoleniowo-konferencyjnym w okresie min,

ostatnich5lat,wtym:

a) wykazanie do6wiadczenia we wsp6lpracy z uczelniami wyzszymi i instytucjami

edukacyjnymi [wykaz uczelni/instytucji, rodzaj wsp6lpracy, zakres obowiEzk6w

zadafi),

b) wykaz realizowanych zadafi wykonywanych przez instytucjq, analogicznych do

zada(t wykonywanych w projekcie, w szczeg6lno6ci wykazanie nastqpuj4cego

doSwiadczenia:
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- realizacii projekt6w szkoleniowo - doradczych lub projekt6w dofinansowanych

z EFS [w roli Lidera lub PartneraJ, rozwijaj4cych innowacyjne umiejqtno6ci

dydaktyczne (np. learning-by-doing, design-thinking). Minimum 5 projekt6w.

. wykaz posiadanego potencjalu kadrowego, minimalne wymagania dot. trener6w:

- miqdzynarodowy certyfikat trenerski - dolEczyi skan

- doSwiadczenie szkoleniowe w zakresie zgodnym dzialaniami planowanymi

w projekcie:min, 5 lat - dot4czy(.wykaz realizowanych szkoleri,

- doSwiadczenie w prowadzeniu szkoleri dla uczelni - szkolenie pracownikow lub/i

student6w (spis prowadzonych zaiEd),

- doSwiadczenie w pracy w projektach szkoleniowych finansowanych ze Srodk6w UE

(spis projekt6w, w kt6rych trener uczestniczyL).

Uwaga: Wszelkie dokumenty, w tym kserokopie zloionych do oferty dokument6w musz4 by6

opatrzone pieczqci4 podmiotu, aktualn4 datq, wlasnorqcznym podpisem osoby/os6b

uprawnionej/-ych do reprezentowania podmiotu oraz po6wiadczone zazgodnoii z oryginalem

Idotyczy kserokopii).

VII. Mieisce i termin skladania ofert:

1. Ofertq [wypetnionq Kartq Zgloszenia Partnera wrazz zal4cznikami) nale2y sktada6 osobi6cie

lub za poSrednictwem poczty na adres:

Akademia Sztuk P iqkny ch

B iuro P o zy skiw ania Fun duszY

pl. Matejki 13, pok.11-6

31-157 Krak6w

w pokoju 116,

Sekretariat Og6lny czynnyi w dni robocze do godz, 15:00, Biuro Pozyskiwania Funduszy do

godz. 15:00,

Ofertq nale|y skladad w zamkniqtej kopercie oznaczonej w nastqpuj4cy spos6b: ,,Zgloszenie

Partnera do wsp6lpracy w zakresie przygotowania i realizacji projektu, w odpowiedzi na

konkurs nr 1/KADRY/POWER/3.4/20L6 ogloszony przez Narodowe Centrum Badari

i Rozwoju".

Nie bqdE przyjmowane oferty lub zal4czniki przesylane drog4 elektroniczn4.

Zgodnie z zapisami art. 33 ustawy z dnia z 17lipca20L4, oferty przyjmowane s4 przez okres

2I dni od dnia opublikowania przedmiotowego ogloszenia w Biuletynie Informacji

Publicznej ASP,tj. do dnia 16.09.2016 r, do godz, L2:00. Decyduje datawptywu do jednej ze

wskazanych w pkt 1 jednostek.

2

3.

4.
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VIIL Oglaszai4cy nab6r zastrzega sobie prawo:

7. Negocjacji warunk6w realizacji dzlalaf z Partnerem,

2. Uniewa2nienia nab oru bez podani a przy czyny.

3. Zawieszenia naboru na kaZdym etapie.

4. Dokonywania zmian w ogloszeniu o otwartym naborze Partner6w w trakcie trwania naboru,

5. PrzedluZeniaterminu rozstrzygniqcia,

6. Wyboru jednego lub wiqksze jliczby Partner6w spoSr6d zgloszonych podmiot6w.

7. Przyst4pienia do prac nad wiqcej ni2 jednym projektem z jednym lub kilkoma Partnerami,

w ramach ogloszonego konkursu nr 1/KADRY/POWER/3.4 /201.6.

B. Podania do publicznej wiadomo5ci na swojej stronie internetowej IBIP ASPJ informacji

o podmiotach wybranych do pelnienia funkcji Partnera.

IX. Kryteria wyboru oferty:

1. Ocena zloionych zgloszefi prowadzona bqdzie zgodnie z afi. 33 ustawy z dnia 17lipca 2014

r. zzachowaniem zasady przejrzysto ci i r6wnego traktowania podmiot6w.

2. Oceny ofert dokona komisja sktadaj4ca siq z prodziekan6w v'rydzial6w, kt6rych kadra

dydaktyczna uczestniczy1 bgdzie w projekcie. Wybrana zostanie oferta, kt6ra spelnia

wszystkie wymogi formalne i uzyskala najwyLszq sumq punkt6w przyznanych p(zez

czlonk6w komisji.

3, Oferty zloLone po terminie lub na niewlaSciwym formularzt, bez wszystkich wymaganych

zal 4cznik6w, pr zez n i e u p rawn i o ny p o dm i o t z o stan q o d rz u c o n e ze w zglgd6w fo rm al nych.

4, Oferty nieprawidlowe pod wzglqdem formalnym, nie bedE poddane weryfikacji

merytorycznej.

5. Weryfikacja merytoryczna ofert dokonana zostanie z uwzglqdnieniem nastqpuj4cych

krWeri6w:

Maksymalna liczba: 50 pkt

6. Oferty zostan4 odrzucone z powod6w merytorycznych, je2eli uzyskajq t4cznie ocenq

25 i mniej punkt6w lub uzyskaj4przy zastosowaniu kt6regokolwiek z kryteri6w 0 punkt6w,
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Kryteria oceny merytorycznej Punktacja

1,. Zgo dno1( dzialania [p ro filu dzia]alno6 ciJ p otencj alne go p artnera z

celami partnerstwa
0-18pkt

2. Deklarowany wklad potencjalnego partnera w realizacjq celu

partnerstwa [zasoby)
0-14pkt

3. DoSwiadczenie w realizacji projekt6w [zadari) o podobnym

charakterze
0-18pkt



7 ' ASP planuje wybrai w naborze co najmniej jeden podmiot, kt6ry zostanie zaproszony do

negocjacji w celu doprecyzowania podzialu i zakresu zadafi w ramach przygotowywanego

projektu oraz innych kwestii niezbqdnych do zawarcia umowy f porozumienia partnerstwa.

B' Lista podmiot6w zaproszonych do negocjacji ordz informacja o stronach umowy i zakresie

ich zadafi [podmiotach wybranych do pelnienia funkcji PartneraJ, zostanie ogloszona na

stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Sztuk piqknych w Krakowie.

X. Procedura odwolawcza:

1" Podmiotom bior4cym udzial w naborze przysluguje prawo odwolania siq od decyzji

wskazuj4cej wybranego partnera w terminie 3 dni robo czych od daty jej opublikowania

w Biuletynie Informacji Publicznej, Po uplywie tego terminu nie bqd4 rozpatrywane zloLone

odwolania.

2. Odwolanie nalezy zlozyt. w zamknigtej kopercie na adres skladania ofert,

3, Odwolanie zostanie rozpatrzone w termini e do 2 dni roboczych od daty jego otrzymania.

4' W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwolania przeprowadzone zostan4 ponowne

negocjacje z udzialem zainteresowanego podmiotu i podmiotu pierwotnie wybranego przez

Akademiq Sztuk Piqknych im. fana Matejki w Krakowie.

5. Po zakoriczeniu negocjacji w Biuletynie Informacji Publicznej zostanie opublikowana

o stateczna decyzja wskazu j 4ca wybrane go p artn era.

X. Postanowienia koricowe;

7' W przypadku uniewa2nienia naboru Akademia Sztuk Piqknych w Krakowie nie ponosi

odpowiedzialno6ci za szkody jakie poni6sl z tego tytulu podmiot zainteresowany

zgloszeniem swojej kandydatury lub kandydat na partnera, kt6ry dokonal z$oszenia,
aw szczeg6lnoSci ASP nie ponosi odpowiedzialnoSci zakoszty przygotowania zgloszenia,

2. W przypadku wyst4pienia okoliczno6ci uniemo2liwiaj4cej zawarcie umowy parrnerstwa

zwybranym w wyniku naboru partnerem, Akademia Sztuk Pigknych w Krakowie dopuszcza

mo2liwo56 zawarcia umowy partnerstwa z podmiotem, kt6ry jako nastqpny

w kolejnoSci zostal najwyiej oceniony.

3' Udzial Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany i bqdzie on uzale2niony od

uzyskania dofinansow ania ze Srodk6w UE,

4' Szczeg6lowe informacje o konkursie dostqpne s4 na stronie internetowej Narodowego

centrum Badari i Rozwoju, Bezpo6redni link do ogloszenia o konkursie:

http://www'ncbir.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/konkurs-nr-

1kadrapowe1342076 /

Krak6w, 26.08.2076 r.


