


NESOD:  \* MERGEFORMAT 2018-465		1/3
Przyg.: R/49


R.041.49.2017
Dokument: 2018-465

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów

Prezydent Miasta Rybnika 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 (Dz. U. z 2014 roku poz. 1146 z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji

projektu

w ramach konkursu ogłoszonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Erasmus+ Sektor Młodzież, Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, Partnerstwa strategiczne, Partnerstwa strategiczne wspierające wymianę dobrych praktyk.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Rybnik (Liderem projektu) oraz partnerami spoza sektora finansów publicznych, wybranymi w trybie konkursu, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie.

Przedmiotowy projekt będzie realizowany w oparciu o następujące dokumenty i wytyczne:
	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu.
	Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2018.

Wniosek aplikacyjny o dofinansowanie.
Zaproszenie do składania wniosków 2018 - EAC/A05/2017 Program Erasmus+.
Komunikat NA Informacja o podziale środków na dwa rodzaje Partnerstw Strategicznych w konkursie wniosków programu Erasmus+ w roku 2018.

1. Cel partnerstwa:

Wspólne przygotowanie oraz realizacja Projektu mającego na celu promowanie synergii między przestrzeniami typu makerspace, a instytucjami edukacji pozaformalnej i formalnej pracującymi z młodzieżą; promowanie zajęć z zakresu technologii, rzemiosła, wytwórczości i edukacji wzajemnej, jako sposobu rozwoju osobistego osób młodych oraz ich rozwoju edukacyjnego i zawodowego; zwiększenie oferty i różnorodności zajęć z zakresu technologii, rzemiosła, wytwórczości i edukacji wzajemnej, w ramach edukacji pozaformalnej, nakierowanych na młodzież.

2. Działania planowane w ramach partnerstwa:

Projekt partnerski będzie dotyczył obszaru tematycznego: przestrzenie typu makerspace, jako miejsca realizacji zajęć z zakresu technologii, rzemiosła, wytwórczości i edukacji wzajemnej, w ramach edukacji pozaformalnej, nakierowanych na młodzież.

Planowane działania:
	zaprojektowanie, opracowanie oraz przetestowanie i wdrożenie systemu oceny oraz potwierdzania kompetencji uzyskiwanych przez młodzież podczas zajęć z zakresu technologii, rzemiosła, wytwórczości i edukacji wzajemnej, w przestrzeniach typu makerspace,
	opracowanie oraz wydanie podręcznika dotyczącego tworzenia oraz prowadzenia przestrzeni typu makerspace, nakierowanych na edukację pozaformalną młodzieży,
	opracowanie oraz wydanie podręcznika zawierającego metodologię prowadzenia zajęć w ramach edukacji pozaformalnej z zakresu technologii, rzemiosła, wytwórczości i edukacji wzajemnej, w przestrzeniach typu makerspace,
	opracowanie oraz wydanie podręcznika zawierającego metodologię powiązania zajęć w ramach edukacji pozaformalnej z zakresu technologii, rzemiosła, wytwórczości i edukacji wzajemnej, z edukacją szkolną, dla różnych grup wiekowych,
	działania dotyczące szkoleń i uczelnia się - programy szkoleniowe dla pracowników,

wdrożenie wypracowanych innowacyjnych rozwiązań,
upowszechnienie rezultatów projektu, 
prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w ramach projektu.

3. Forma prawna partnera:

organizacja pozarządowa

4. Wymagania:

O udział w postępowaniu może ubiegać się kandydat na partnera określonego w pkt. 3, który spełnia następujące wymagania:
	Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie przygotowania i realizacji projektów, w tym z międzynarodowymi partnerami, współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym w szczególności w ramach programu Erasmus+.
	Posiada udokumentowane doświadczenie i potencjał co najmniej w zakresie jednego z niżej wymienionych obszarów:
	realizował w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 2 zamówienia/prace/projekty, na rzecz rozwoju młodzieży,

uczestniczył w okresie ostatnich 3 lat w co najmniej w 2 międzynarodowych partnerstwach/sieciach współpracy na rzecz rozwoju młodzieży,
posiada doświadczenie z zakresu tworzenia oraz prowadzenia zajęć edukacyjnych lub edukacji pozaformalnej z zakresu technologii, rzemiosła, wytwórczości i edukacji wzajemnej,
	Dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym zdolnym do realizacji działań projektu, przez co rozumie się zespół projektowy obejmujący co najmniej 2 osoby.

5. Zgłoszenie powinno zawierać:

	opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów z obszaru edukacji pozaformalnej,
	opis koncepcji współpracy w realizacji projektu,
	informacje na temat wkładu partnera w przygotowanie oraz realizację projektu (zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne i finansowe),
	wykaz realizowanych zamówień/prac/projektów określonych w pkt. 4. 1-2. niniejszego ogłoszenia wraz z krótkim ich opisem,
	wykaz osób określonych w pkt 4. 3. niniejszego ogłoszenia, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich liczby, doświadczenia, wykształcenia,


Oferty składane przez potencjalnych partnerów należy przygotować zgodnie z formularzem „Oferta współpracy” dostępnym pod ogłoszeniem.

Wraz z ofertą należy przedłożyć:
	Aktualny odpis z właściwego rejestru lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

Sprawozdanie finansowe za ostatni rok (zgodnie z art. 45 ust. 2 i art. 82 pkt. 1 ustawy z dnia 29.09.1994 r., o rachunkowości - tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. 
Nr 52, poz. 1223 z późn. zm.) w rozumieniu ostatniego roku budżetowego albo minionego okresu w przypadku krótszej działalności - jeśli dotyczy.
Aktualny statut podmiotu - jeśli dotyczy.
Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno - prawnych, ani wobec innych podmiotów (ZUS, Urząd Skarbowy).
Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku gdy umowę będą podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem i odpisem Krajowego Rejestru Sądowego) - jeśli dotyczy.
	Inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu (w szczególności rekomendacje).

6. Liczba partnerów:

Nie więcej niż dwóch partnerów będących podmiotem zewnętrznym w ramach niniejszego naboru. Miasto Rybnik wystąpi w roli Lidera Projektu.

7. Kryteria wyboru:

	zgodność działania kandydata na partnera z celami partnerstwa,

deklarowany wkład kandydata na partnera w realizację celu partnerstwa.
doświadczenie kandydata na partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze,
	kompetencje zaproponowanych zasobów ludzkich w kontekście proponowanych działań projektu,

współpraca z wnioskodawcą w trakcie przygotowania projektu.
Z wybranym partnerem zostanie podpisana umowa partnerska.

8. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:

	Wyboru partnera do wspólnej realizacji projektu.

Negocjowania warunków i kosztów realizacji zadań.
Unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

9. Termin składania zgłoszeń:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: dot. „Konkurs na wybór partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu ogłoszonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Erasmus+ Sektor Młodzież, Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, Partnerstwa strategiczne, Partnerstwa strategiczne wspierające wymianę dobrych praktyk” do dnia 29 stycznia 2018 roku do godz. 15:30 na adres: Urząd Miasta Rybnika, Wydział Rozwoju, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, Kancelaria Ogólna (liczy się data i godzina wpływu na kancelarię).

Oferta powinna być sporządzona zgodnie z postanowieniami wskazanymi w ogłoszeniu.
Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane i Miasto Rybnik nie ponosi kosztów przygotowania oferty i nie zwraca nadesłanych ofert.

Kontakt, szczegółowe informacje: Mateusz Motyka, Wydział Rozwoju, tel. (32) 43 92 335, e-mail: gospodarka@um.rybnik.pl


