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OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW 

do realizacji projektu w ramach konkursu nr RPWP. 08.03.01 – IZ – 00 -30 – 001 /16 

 

Global Partnership Management Institute Piotr Odrakiewicz jako Wnioskodawca (podmiot 

ubiegający się o dofinansowanie)  

w ramach Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego 

do potrzeb rynku pracy 

Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy 

Oś Priorytetowa 8 Edukacja 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 

Konkurs nr: RPWP. 08.03.01 – IZ – 00 – 30 – 001/16 

ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 

ogłasza otwarty nabór Partnerów do wspólnej realizacji projektu przygotowanego  

w odpowiedzi na ww. konkurs. 

Niniejsze ogłoszenie ma charakter informacyjny i nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu 

przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego. 

 

I. Podmioty uprawnione do udziału w naborze: 

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. 2014 poz. 1146) dotyczy podmiotów spoza sektora finansów publicznych, które wniosą 

do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe oraz wspólnie z 

projektodawcą będą realizować projekt, zwany dalej „projektem partnerskim”, na warunkach 

określonych w porozumieniu lub w umowie o partnerstwie.  

Partnerem nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania na 

podstawie, art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 

2013 r. poz. 885 z późn. 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. z 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 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1212). 

Dopuszcza się możliwość występowania o dofinansowanie projektu i jego realizację przez 

jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego (JST) nieposiadającą osobowości prawnej, 

która zawsze działa w imieniu i na rzecz jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 

stosownego pełnomocnictwa. Jednostki organizacyjne JST nieposiadające osobowości prawnej, 

podając nazwę Projektodawcy we wniosku o dofinansowanie projektu, powinny wpisać nazwę 

jednostki samorządu terytorialnego (np.: gmina, powiat) przez nazwę jednostki budżetowej, 
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faktycznie realizującej projekt. W pozostałych częściach wniosku należy posługiwać się danymi 

jednostki budżetowej. 

 
II. Cel partnerstwa: 

Współpraca przy realizacji projektu przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs nr RPWP. 

08.03.01 – IZ – 00 – 30 – 001/16 ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Wielkopolskiego na projekty w ramach Osi Priorytetowej 8 Edukacja, Działanie 8.3. 

Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. 

Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy.  

  

III. Cel w ramach poddziałania 8.3.1.   

Podstawowym celem w ramach Podziałania 8.3.1 jest poprawa zdolności do 

zatrudnienia uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego, w szczególności 

poprzez podniesienie ich kwalifikacji zawodowych, któremu służyć mają staże i praktyki 

realizowane u pracodawców, natomiast działaniami dodatkowymi są działania z zakresu 

wyposażenia/doposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych, doskonalenie 

kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego, doradztwo edukacyjno-zawodowe 

oraz tworzenie/wspieranie wysokiej jakości wyspecjalizowanych ośrodków kształcenia 

i szkolenia, tj. CKZiU.   

Planowany termin rozpoczęcia projektu: najpóźniej IV kwartał 2016r. r.  Okres realizacji 

projektu nie przekracza 36 miesięcy.  

IV. W ramach projektu można realizować następujące typy projektów:  

1. Projekty służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów szkół i placówek 

systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe poprzez:   

a) staże zawodowe organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców;   

b) realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z 

pracodawcami lub przedsiębiorcami w szkołach lub placówkach systemu oświaty 

prowadzących kształcenie zawodowe;   

c) realizację projektów z zakresu kształcenia dualnego1,   

                                                 
1 Podstawą prawną organizacji kształcenia dualnego jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2015 poz. 1183). Kształcenie dualne – to system 
kształcenia polegający na realizacji kształcenia praktycznego bezpośrednio u pracodawcy na podstawie umowy o pracę w celu 
przygotowania zawodowego równolegle z kształceniem teoretycznym, które może być prowadzone w szkole lub w formach 
pozaszkolnych. Młody człowiek podejmujący kształcenie w tym systemie staje się młodocianym pracownikiem. Młodociany 
pracownik w systemie dualnym posiada podwójny status prawny: jest jednocześnie młodocianym pracownikiem (obowiązuje go np. 
kodeks pracy) oraz uczniem (obowiązuje wobec niego ustawa o systemie oświaty).   
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d) inne formy służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów.   

2. Wyposażenie/doposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt 

i materiały dydaktyczne umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia  w 

zawodach w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej 

(występuje wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1).   

3. Doskonalenie kompetencji2 nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów 

praktycznej nauki zawodu (występuje wyłącznie jako element projektu wskazanego w 

pkt.1, 2).   

4. Projekty w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla młodzieży, w tym 

doposażenie w niezbędny sprzęt umożliwiający prowadzenie doradztwa, podnoszenie 

kompetencji osób prowadzących doradztwo w przedmiotowym zakresie (wyłącznie 

jako element projektu wskazanego w pkt.1).  

5.Tworzenie/wspieranie wysokiej jakości wyspecjalizowanych ośrodków kształcenia i 

szkolenia, tj. Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego lub innych zespołów 

realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU poprzez:  

a) wyposażenie/doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne 

umożliwiające: kształcenie w zawodach w warunkach zbliżonych do 

rzeczywistego środowiska pracy zawodowej oraz przeprowadzenie egzaminu 

zawodowego;  

b) rozszerzenie lub dostosowanie oferty edukacyjnej do realizacji nowych zadań;  

c) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli i 

instruktorów praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w ww. podmiotach 

(wyłącznie jako element projektu wskazanego w ppkt. a lub ppkt. b). 

 

V. Proponowany zakres działań dla Partnerów: 

1. Wniesienie do projektu zasobów ludzkich (w tym potencjału kadrowego 

zaangażowanego w realizację projektu), organizacyjnych, technicznych i 

finansowych. 

2. Kooperacja z wnioskodawcą zgodnie z zaleceniami i priorytetami programu w celu 

realizacji wszystkich zaleconych wskaźników 

                                                                                                                                                         
 
2 Należy rozumieć jako kompetencje w zakresie kształcenia zawodowego 



4 z 6 

3. Udzielanie informacji wszystkim organom ustawowym oraz wnioskodawcy w celu 

realizacji, kontroli, rozliczenia i nadzoru pokontrolnego w.g zaleceń projektu  

 

 

 

VI. Wymogi dotyczące ofert: 

1. Oferty składane przez potencjalnych Partnerów należy przygotować w języku 

polskim na formularzu: Karta Zgłoszenia Partnera stanowiącej załącznik do 

niniejszego ogłoszenia. 

2. Do Karty Zgłoszenia Partnera należy dołączyć: 

 dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go 

reprezentujących,  

 statut (jeżeli dotyczy),  

 sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy,  

a) wykaz realizowanych zadań wykonywanych przez instytucję, analogicznych do 

zadań wykonywanych w projekcie, realizowanych w okresie ostatnich 3  lat 

projektów , minimum trzy referencje, posiadane certyfikaty i raporty z działań o 

podobnym zakresie za okres ostatnich trzech lat 

 

Uwaga: 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). 

 

VII. Miejsce i termin składania ofert: 

1. Ofertę (wypełnioną Kartę Zgłoszenia Partnera wraz z załącznikami) należy składać za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@globalpmi.org 

2. Oferty można również składać za pośrednictwem poczty, oraz osobiście na adres 

 

Global Partnership Management Institute Piotr Odrakiewicz 

Ul. Wierzbięcie 5/16 

61 – 569 Poznań 
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Ofertę należy składać znaczone jako: „Zgłoszenie Partnera do współpracy w zakresie 

realizacji projektu, w odpowiedzi na konkurs nr: RPWP. 08.03.01-IZ–00-30-001/16 

ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego”.  

3. Zgodnie z zapisami art. 33 ustawy z dnia z 11 lipca 2014, oferty przyjmowane są przez okres 

21 dni od dnia opublikowania przedmiotowego ogłoszenia na stronie internetowej 

Wnioskodawcy. 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. 

 

VIII. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do: 

1. Negocjacji warunków realizacji działań z Partnerem. 

2. Unieważnienia naboru bez podania przyczyny. 

3. Zawieszenia naboru na każdym etapie. 

4. Przedłużenia terminu rozstrzygnięcia. 

5. Wyboru jednego lub większej liczby Partnerów spośród zgłoszonych podmiotów. 

6. Podania do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej informacji o podmiotach 

wybranych do pełnienia funkcji Partnera. 

IX. Kryteria wyboru oferty: 

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. Weryfikacja merytoryczna ofert dokonana zostanie z uwzględnieniem następujących 

kryteriów: 

 

Kryteria oceny merytorycznej Punktacja 

1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa 

oraz data złożenia 
0 – 30 pkt 

2. Deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu 

partnerstwa (zasoby) 
0 – 40 pkt 

3. Doświadczenie w realizacji projektów (zadań) o podobnym 

charakterze  
0 – 30 pkt 
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Maksymalna liczba: 100 pkt 

5. Oferty zostaną odrzucone z powodów merytorycznych, jeżeli uzyskają łącznie ocenę  

40 i mniej punktów lub uzyskają przy zastosowaniu któregokolwiek z kryteriów 0 punktów. 

6. Wnioskodawca planuje wybrać w naborze co najmniej 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.   

7. Lista podmiotów zaproszonych do negocjacji oraz informacja o stronach umowy i zakresie 

ich zadań (podmiotach wybranych do pełnienia funkcji Partnera), zostanie zakomunikowana 

drogą elektroniczną 

X. Postanowienia końcowe: 

1. W przypadku unieważnienia naboru Global Partnership Management Institute Piotr 

Odrakiewicz 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 Global Partnership Management Institute Piotr Odrakiewicz 

nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia. 

2. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej zawarcie umowy partnerstwa z 

wybranym w wyniku naboru partnerem, Global Partnership Management Institute Piotr 

Odrakiewicz  dopuszcza możliwość zawarcia umowy partnerstwa z podmiotem, który jako 

następny w kolejności został najwyżej oceniony. 

3. Udział Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany i będzie on uzależniony od 

uzyskania dofinansowania i ich przelaniu ze środków UE na rachunek wnioskodawcy 

4. Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Bezpośredni link do ogłoszenia o 

konkursie: 

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/89 

 

Poznań, 23.03.2016 r. 




