Rybnik, 2009-07-09

OGŁOSZENIE
O NABORZE PARTNERA
Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz
Praktycznego w Rybniku przy ul Św. Józefa 30 w oparciu o art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia
2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 06.227.1658 z późn. zm.), jako
wnioskodawca (podmiot ubiegający się o dofinansowanie) w ramach Priorytetu IX „Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.3 „Upowszechnienie formalnego
kształcenia ustawicznego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłasza otwarty nabór Partnerów
zainteresowanych wspólną realizacją projektu: "Jasny horyzont – kwalifikacje na przyszłość"
planowanego do realizacji w latach 2010-2012.
Celem projektu będzie zwiększenie liczy mieszkańców województwa śląskiego biorących
udział w formalnym kształceniu ustawicznym, podniesienie świadomości społeczeństwa co
do potrzeby oraz możliwości kształcenia ustawicznego oraz wypromowanie kształcenia
ustawicznego w postaci „edukacji na odległość”.
I Od partnera oczekuje się realizacji następujących zadań
1. Współpraca przy tworzeniu i organizacji pracy zespołu projektowego .
2. Zapewnienie projektowi wsparcia we wszelkich poczynaniach, w 4 subregionach
województwa śląskiego /konieczna baza oraz potencjał personalny Partnera/.
3. Udział w organizacji 4 konferencji subregionalnych i podsumowującej projekt. Chodzi
zwłaszcza o zapewnienie frekwencji przedstawicieli: szkół dla dorosłych, placówek
kształcenia ustawicznego i praktycznego, partnerów społeczno-gospodarczych i
pracodawców, a także gości w postaci reprezentantów: samorządów, instytucji rynku pracy,
organizacji pozarządowych.
4. Dystrybucja w 4 subregionach materiałów informacyjnych projektu: filmu na DVD, jak
również wersji drukowanych i elektronicznych informatora oraz książki konferencyjnej.
Projektodawca wyraża wolę współpracy z potencjalnym partnerem w wymienionych
obszarach
II Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:
1.
2.
3.
4.
5.

informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie,
organizacyjne, techniczne lub finansowe),
prezentację koncepcji realizacji poszczególnych działań przewidzianych do realizacji
dla partnera projektu
przedstawienie rodzaju i wysokości kosztów
ponoszonych na realizację
wymienionych zadań w projekcie
przedstawienie sposobu osiągnięcia wskaźników i rezultatów projektu
opis doświadczeń w realizacji projektów z uwzględnieniem zakładanych celów,
rezultatów i budżetów pozostającego w dyspozycji oferenta

III Wraz z ofertą należy przedłożyć:
1. dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go
reprezentujących
2. statut
3. sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok obrotowy (bilans oraz rachunek
zysków i strat)
4. zaświadczenia z ZUS i US o niezaleganiu z należnościami publiczno-prawnymi – nie
starsze niż 3 miesiące od daty wpłynięcia oferty współpracy
5. inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu.
IV Przy wyborze partnera oceniana będzie w szczególności:
1. zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa,
2. oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu,
3. doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze,
4. współpraca z beneficjentem w trakcie przygotowania projektu,
V Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na partnera projektu Jasny
horyzont – kwalifikacje na przyszłość” należy składać w terminie do dnia 07 sierpnia
2009 roku, pod adresem: Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia
Ustawicznego oraz Praktycznego, ul. Św. Józefa 30, 44-217 Rybnik
VI Zobowiązania partnera
Potencjalni partnerzy powinni przygotować ofertę zgodnie z obowiązującymi zasadami
realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wybrany partner zobowiązany jest do podpisania umowy partnerskiej zgodnie
z wytycznymi zawartymi w Systemie realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
i obowiązującym w tym obszarze stanie prawnym.
VII Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:
1. wyboru jednego partnera do wspólnej realizacji projektu „Jasny horyzont –
kwalifikacje na przyszłość”;
2. zmiany zakresu działań przewidzianych dla partnera projektu
3. negocjowania warunków i kosztów realizacji zadania oraz dofinansowania niepełnego
zakresu zadania;
4. unieważnienia naboru bez podawania przyczyny

