OGŁOSZENIE O KONKURSIE:
Otwarty konkurs na wybór partnera ponadnarodowego do projektu POKL
z dnia 24 lipca 2013r
Dziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, w związku z konkursem nr
POKL/I/9.1.2/PN/13 ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski, ogłasza otwarty konkurs na
wybór partnera ponadnarodowego do realizacji projektu w ramach priorytetu 9.
Działając na podstawie art. 28a ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) Dziekan
Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego ogłasza otwarty konkurs na wybór
partnera ponadnarodowego w celu wspólnej realizacji projektu w ramach 9 osi priorytetowej
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach poddziałania 9.1.2.
Projekt będzie realizowany w partnerstwie na podstawie umowy zawartej pomiędzy
Uniwersytetem Łódzkim (Liderem projektu) oraz partnerem ponadnarodowym wybranym w
trybie konkursu, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: dot. „Konkursu na wybór partnera
ponadnarodowego – 9.1.2.” do dnia 13 sierpnia 2013 roku do godz. 15.30 na adres: Wydział
Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Pomorska 46/48, 91-324 Łódź
Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane i Wydział Nauk o Wychowaniu
Uniwersytetu Łódzkiego nie ponosi kosztów przygotowania oferty i nie zwraca nadesłanych
ofert.
Kontakt: Szczegółowe informacje można otrzymać pod nr tel. (42)665 50 70.

REGULAMIN
otwartego konkursu na wybór partnera ponadnarodowego do projektu w ramach Priorytetu 9
Działania 9.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
§ 1.
Postanowienia wstępne:
a) regulamin określa cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie, zasady zgłaszania,
kryteria oraz sposób oceny ofert, sposób informowania o konkursie i jego warunkach,
b) konkurs jest ogłoszony przez Dziekana Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu
Łódzkiego na podstawie art. 28a ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.),
c) postępowanie konkursowe przeprowadza Komisja Konkursowa.
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§ 2.
Celem konkursu jest wyłonienie partnera ponadnarodowego, który będzie współpracował z
Wydziałem Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego (Liderem projektu) przy realizacji
projektu w ramach Priorytetu 9, działania 9.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
(zwanego dalej „Projektem”). Projekt polegać będzie w szczególności na:
a) nieodpłatnym udostępnieniu w ramach uzyskanego dofinansowania dla 150
Beneficjentów Końcowych odpowiadających kryterium grupy docelowej działania 9.1.2.
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki sprzętu multimedialnego
b) realizacji działań zmniejszających problem niedostosowania społecznego poprzez
zorganizowanie różnorodnych form wsparcia
c) organizacji szkoleń, które mają na celu zwiększenie posiadanych umiejętności w zakresie
kompetencji pedagogicznych w pracy z uczniem niedostosowanym społecznie
§ 3.
Sposób informowania o przeprowadzeniu konkursu na wyłonienie partnera: Informacja
o konkursie i Regulamin zostaną umieszczone na stronie internetowej Wydziału Nauk o
Wychowaniu UŁ: www.wnow.uni.lodz.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w
dzienniku lokalnym: Dzienniku Łódzkim.
§ 4.
Do obowiązków partnera ponadnarodowego należeć będzie współtworzenie Projektu,
w szczególności w zakresie określonym w § 2, oraz realizacja następujących działań:
1. przygotowanie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami o dofinansowanie,
2. współpraca przy uszczegółowieniu procedury badań i opracowywaniu ścieżek wdrożenia
nowatorskiego systemu pracy; współorganizacja wizyt studyjnych,
3. współpraca przy opracowaniu materiałów i założeń metodycznych szkoleń dla nauczycieli
4. wspieranie i dookreślanie metodyki działalności szkolnych ośrodków kariery
5. współpraca przy opracowaniu materiałów i założeń merytor.– metodycznych szkoleń i
zajęć dla uczniów
6. przekazywanie wszystkich informacji i dokumentów
niezbędnych do obsługi Projektu w zakresie dotyczącym udziału partnera w Projekcie,
w tym w szczególności na potrzeby składania wniosków beneficjenta o płatność,
§ 5.
Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. W konkursie na wyłonienie partnera ponadnarodowego do realizacji Projektu mogą brać
udział stowarzyszenia, fundacje oraz inne osoby prawne i jednostki organizacyjne, które:
a) posiadają odpowiedni potencjał techniczny i kadrowy pozwalający na realizację
Projektu,
b) posiadają doświadczenie w zakresie realizacji i zarządzania projektami
obejmującymi swym zakresem w/w obszary
f) przedłożą dokumenty, o których mowa w pkt 2.
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty realizacji Projektu (zwanej
dalej „Ofertą”), w jednym egzemplarzu w wersji papierowej, która będzie się składać
z następujących dokumentów:
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a) koncepcja realizacji Projektu, w tym zawierająca w szczególności:
- opis merytoryczny,
- cele,
- harmonogram działań,
- szczegółowy budżet Projektu
- propozycję wskaźników
b) opis doświadczenia potwierdzającego spełnianie warunku, o którym mowa w pkt 1
3. Dokumenty, o których mowa w pkt 2 muszą być podpisane przez osobę lub
osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych podmiotu
składającego ofertę. Dokumenty, o których mowa w pkt mogą zostać
złożone jako oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem w imieniu
podmiotu składającego ofertę.
4. W ramach konkursu o dotację nie mogą ubiegać się organizacje, których pracownicy byli
prawomocnie skazani z art. 229 lub art. 230a Kodeksu Karnego.
5. Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.
§ 6.
Zasady zgłaszania ofert:
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: dot. „Konkursu na wybór partnera
ponadnarodowego – 9.1.2.” do dnia 13 sierpnia 2013 roku do godz. 15.30 na adres: Wydział
Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Pomorska 46/48, 91-324 Łódź Oferty
złożone po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
§ 7.
Sposób i kryteria oceny ofert:
a) Nadesłane oferty będą podlegać ocenie Komisji Konkursowej powołanej przez Dziekan
WNoW
b) Ocena złożonych ofert następuje zgodnie z art. 28a ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 z poźń. zm.),
c) Przy analizie zasadności i rzetelności określania Oferty, Komisja Konkursowa zastosuje
następujące kryteria oceny:
a. spełnienie wszystkich wymagań formalnych przez podmiot składający ofertę
i przez ofertę,
b. doświadczenie potwierdzające spełnienie wymogów
c. adekwatność budżetu do proponowanych działań,
d. zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa,
d) Każdy z członków Komisji Konkursowej w skali od 1 do 10 punktów przyznaje ocenę za
spełnienie poszczególnych kryteriów oceny wymienionych pod literą a-d .
e) Komisja zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert niespełniających w wystarczającym
stopniu ww. kryteriów oceny. Odwołanie od decyzji Komisji nie przysługuje. Każdy
wnioskodawca może być na swoją prośbę poinformowany o przyczynach odrzucenia
oferty.
f) Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego zamierza wybrać tylko jeden
podmiot, któremu zaoferuje współpracę przy realizacji Projektu,
g) Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego zastrzega możliwość
rozstrzygnięcia niniejszego konkursu bez wyboru żadnego z oferentów.
§ 8.
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Postanowienia końcowe:
a) Podmioty biorące udział w konkursie zostaną pisemnie poinformowane o wyniku
postępowania do dnia 15 sierpnia 2013r.
b) Z podmiotem, który zostanie wyłoniony przez Komisję w toku postępowania
konkursowego zostanie podpisany list intencyjny w celu realizacji wspólnego
przedsięwzięcia.
c) Nazwa podmiotu, który zostanie wyłoniony w wyniku rozstrzygnięcia konkursu, będzie
opublikowana na stronie internetowej www.wnow.uni.lodz.pl i
w Biuletynie Informacji Publicznej.
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