OGŁOSZENIE
o naborze partnera do projektu
Inkubator Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli, lider projektu, działając
zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 217), ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 20142020, oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.5, Rozwój kompetencji
pracowników sektora MŚP, Konkurs zamknięty nr RPPK.07.05.00-IP.01-18-008/16.
Cel partnerstwa
Głównym celem partnerstwa jest wspólne prowadzenie dystrybucji środków na realizację usług
rozwojowych wpisanych do Bazy Usług Rozwojowych (BUR) na terenie subregionu
tarnobrzeskiego (subregion „ST” – obejmuje powiaty tarnobrzeski grodzki, tarnobrzeski
ziemski, stalowowolski, mielecki, niżański, kolbuszowski), zgodnie z Regulaminem konkursu
nr RPPK.07.05.00-IP.01-18-008/16, w tym w szczególności zgodnie z Zasadami
funkcjonowania Podmiotowego Systemu Finansowania Usług Rozwojowych Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020, które stanowią załącznik nr 17 do tego regulaminu.
W ramach projektu realizowane będą działania na rzecz pracowników przedsiębiorstw sektora
MSP oraz kadry zarządzającej przedsiębiorstwem sektora MSP, polegające na dofinansowaniu
usług rozwojowych, w tym podnoszeniu kwalifikacji pracowników, wynikających z diagnozy
potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa.
Podmioty uprawnione do udziału w naborze
W naborze mogą brać udział podmioty spełniające wymagania określone w regulaminie
konkursu nr RPPK.07.05.00-IP.01-18-008/16, którzy wniosą do projektu zasoby ludzkie,
organizacyjne i techniczne oraz wspólnie z liderem będą uczestniczyć w przygotowaniu
wniosku o dofinansowanie projektu i w jego późniejszej realizacji.
Przewidywany zakres działań dla partnera
1. Zakres działań partnera w projekcie obejmuje:
1) przedstawienie koncepcji proponowanych działań jako partnera projektu, przewidzianych
dla konkursu nr RPPK.07.05.00-IP.01-18-008/16,
2) aktywną współpracę w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie (w tym wprowadzaniu
zmian do tego wniosku),
3) współpracę w zarządzaniu projektem, w tym monitorowanie stanu realizacji projektu i
stopnia zaawansowania założonych wskaźników, przypisanych partnerowi.
2. Ostateczny zakres działań partnera zostanie ustalony we wspólnie przygotowanym projekcie.
Oczekiwania wobec potencjalnego partnera:
1) posiadanie doświadczenia w realizacji przedsięwzięć na terenie województwa
podkarpackiego polegających na wsparciu przedsiębiorców,
2) posiadanie niezbędnych zasobów kadrowych, technicznych i organizacyjnych do wykonania
zadań w zakresie partnerstwa,
3) posiadanie doświadczenia w realizacji projektów/działań o podobnym charakterze,
4) wyrażenie zgody na współpracę z Inkubatorem Technologicznym Sp. z o.o., jako liderem
partnerstwa, a także podpisanie umowy partnerstwa.

Oferty składane przez potencjalnych partnerów
1. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:
1) informację dotyczącą zgodności działań potencjalnego partnera z celem partnerstwa,
2) posiadanie doświadczenia w realizacji projektów/działań o podobnym charakterze,
3) informację na temat deklarowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu
partnerstwa (zasoby ludzkie, organizacyjne i techniczne),
4) koncepcję współpracy z liderem przy realizacji projektu oraz realizacji poszczególnych
działań przewidzianych dla partnera projektu,
5) przedstawienie rodzaju i wysokości kosztów koniecznych do poniesienia na realizację
wymienionych działań w projekcie,
2. Wraz z ofertą potencjalny partner powinien złożyć:
1) dokumenty potwierdzające status prawny i umocowanie osób go reprezentujących,
2) statut lub dokument równoważny,
3) oświadczenie o niezaleganiu z należnościami publiczno-prawnymi.
Kryteria wyboru partnerów (maks. 100 pkt):
1) zgodność działań statutowych/prowadzonej działalności partnera z celem partnerstwa (maks.
10 pkt),
2) doświadczenie w realizacji przedsięwzięć na terenie województwa podkarpackiego
polegających na wsparciu przedsiębiorców (maks. 20 pkt),
3) deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (maks. 20 pkt),
4) koncepcja współpracy przy realizacji projektu oraz realizacji poszczególnych działań
przewidzianych dla partnera projektu/ opis działań wraz z uzasadnieniem (maks. 30 pkt), w tym
kompleksowość zaproponowanych działań (maks. 10 pkt), adekwatność zaproponowanych
działań (maks. 10 pkt), spójność zaproponowanych działań (maks. 10 pkt),
5) szacunkowy koszt realizacji działań przewidzianych do realizacji przez potencjalnego
partnera podany z możliwą dokładnością (maks. 20 pkt).
Termin składania zgłoszeń
Zgłoszenia należy składać do dnia 3 lipca 2017 r. włącznie, do godz. 12:00 (decyduje data
wpływu do Inkubatora Technologicznego Sp. z o.o.).
Miejsce i sposób składania zgłoszeń
1. Dokumenty w postaci papierowej, sporządzone w języku polskim, należy składać osobiście
w siedzibie Inkubatora Technologicznego Sp. z o.o. ul. Kwiatkowskiego 9, 37-450 Stalowa
Wola.
2. Na kopercie należy wpisać „Otwarty nabór partnera”.
Uwagi
1. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:
- podpisania umowy partnerskiej z kandydatem na partnera, którego zgłoszenie zostało
najwyżej ocenione,
- unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
2. W przypadku unieważnienia naboru Inkubator Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w
Stalowej Woli nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakie poniósł z tego tytułu podmiot
zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub potencjalny partner, który dokonał
zgłoszenia, w szczególności Inkubator Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli
nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia.

3. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej Inkubatora Technologicznego Sp.
z o.o.
4. Po ogłoszeniu wyników naboru z wybranym partnerem zostanie podpisana umowa o
partnerstwie, regulująca szczegółowe warunki współpracy i role poszczególnych partnerów
przy przygotowaniu i realizacji projektu.
5. Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie.

