Warszawa, dn. 7.09.2017
OGŁOSZENIE
O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW DO PROJEKTU
W RAMACH PROGRAMU POWER
NR POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/17
Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w
zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 Instytut
Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk ogłasza, w odpowiedzi na konkurs ogłoszony
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, otwarty nabór na partnera, w celu wspólnego
przygotowania i realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój, Działania 3.2 Studia doktoranckie,

I. OGŁASZAJACY NABÓR
Instytut Badań Literackich PAN
ul. Nowy Świat 72,
00-330 Warszawa
Tel. (22) 657 27 22
http://ibl.waw.pl/

II. ZASADY WYBORU PARTNERA
Partnerami mogą być podmioty spełniające kryteria dostępu i wymagania konkursowe dot.
partnerstwa określone w regulaminie konkursu nr POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/17 na
Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich w dyscyplinie informatyki.
Oferty potencjalnych partnerów nie spełniające powyższego kryterium nie będą oceniane.
Zasady wyboru partnera do projektów współfinansowanych ze środków unijnych określa
ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U.poz.1146 z późn.zm.). Jednostka
sektora publicznego (Podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.9)), dokonuje wyboru
partnerów spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem 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.poz.1146 z późn.zm.) oraz zasad przejrzystości i
równego traktowania podmiotów.
Jednostka sektora publicznego, dokonując wyboru, jest zobowiązana w szczególności do:
1) ogłoszenia otwartego naboru partnerów na swojej stronie internetowej wraz ze wskazaniem
co najmniej 21-dniowego terminu na zgłaszanie się partnerów;
2) uwzględnienia przy wyborze partnerów: zgodności działania potencjalnego partnera z celami
partnerstwa, deklarowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa,
doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze;

3) podania do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej informacji o podmiotach
wybranych do pełnienia funkcji partnera.
Przed złożeniem oferty partnerzy zobowiązani są do zapoznania się z całością
dokumentacji konkursowej dostępnej na stronie NCBR:
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualnenabory/konkurs-nr-powr030200-ip08-00-dok17-/

III. CEL PARTNERSTWA
Celem partnerstwa jest wspólne:
1) opracowanie interdyscyplinarnego programu i realizacja środowiskowych studiów
doktoranckich w dyscyplinach literaturoznawstwo i informatyka;
2) przygotowywanie w odpowiedzi na konkurs Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
nr POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/17 projektu dotyczącego zwiększenia jakości
i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich;
3) wniesienie przez lidera i partnera do projektu wkładu własnego (finansowego,
rzeczowego, intelektualnego, kadrowego).
IV. WYMAGANIA W STOSUNKU DO PARTNERA
1) Spełnianie wszystkich kryteriów dostępu dot. partnerstwa określonych w regulaminie
konkursu POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/17.
2) Udokumentowanie spełnienia kryterium dostępu nr 1 określonego w regulaminie
konkursu POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/17 w dyscyplinie informatyki.
3) Posiadanie potencjału techniczno-organizacyjnego (pracownie komputerowe, sale
dydaktyczne) niezbędnego do realizacji zadań partnera w projekcie na terenie
Warszawy.
4) Doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych ze
szczególnym uwzględnieniem problematyki przygotowywanego projektu.
V. OFERTY SKŁADANE PRZEZ POTENCJALNYCH PARTNERÓW POWINNY
ZAWIERAĆ:
1) Dane zgłaszającego i osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu oraz osoby do
kontaktów w sprawie współpracy.
2) Oświadczenie o spełnianiu wszystkich kryteriów dostępu określonych w regulaminie
konkursu POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/17.
3) Dokumenty potwierdzające spełnienia kryterium dostępu nr 1 określonego w
regulaminie konkursu POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/17 w dyscyplinie informatyki.
4) Wykaz zrealizowanych projektów współfinansowanych ze środków unijnych.
5) Opis potencjału techniczno-organizacyjnego.
6) Opis posiadanego doświadczenia w realizacji środowiskowych studiów doktoranckich.

Wraz z ofertą należy przedłożyć:
1) Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty
potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
2) Sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy (bilans, rachunek wyników
lub rachunek zysków i strat).
Przy wyborze Partnerów oceniane będą następujące elementy oferty:
1) Ilość zrealizowanych projektów współfinansowanych ze środków unijnych:
1-5 projektów 1 pkt
6-10 projektów 2 pkt
powyżej 10 projektów 3 pkt
2) Opis potencjału techniczno-organizacyjnego 1-3 pkt
3) Doświadczenie w realizacji środowiskowych studiów doktoranckich 2 pkt
Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:
1) Wyboru jednego Partnera do wspólnej realizacji projektu.
2) Negocjowania warunków realizacji poszczególnych działań z wybranymi podmiotami
spełniającymi kryteria dla Partnerów projektu.
3) Unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.

Termin składania ofert: do 29 września 2017 r.
Podpisane oferty należy składać wyłącznie w formie elektronicznej na adres mailowy:
sekretariat@ibl.waw.pl

Informacja o wyborze partnera zostanie ogłoszona na stronie IBL PAN www.ibl.waw.pl

Z wybranym partnerem zostanie zawarta umowa o partnerstwie regulująca kwestie współpracy
przy realizacji projektu. Udział Partnerów w realizacji projektu nie jest gwarantowany, będzie
on uzależniony od uzyskania dofinansowania projektu ze środków PO WER.

