Ogłoszenie o otwartym naborze partnera (Konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-004/16)
1. Ogłoszenie
Outpost One Entertainment ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów
publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w
ramach Konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-004/16 Tworzenie e-materiałów
dydaktycznych do kształcenia ogólnego służących rozwijaniu kompetencji kluczowych
Działanie/Typ operacji Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty .
2. Cele partnerstwa
Wspólne przygotowanie i opracowanie wniosku i aplikowanie o dofinansowanie oraz
realizacja projektu, w ramach którego powstaną e-materiały dydaktyczne do kształcenia
ogólnego, służące rozwijaniu kompetencji kluczowych, określonych w Zaleceniach
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji
kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE), które uzupełnią emateriały i e-podręczniki stworzone i udostępnione w ramach PO KL.
3. Wymagania wobec partnerów
● Udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów
współfinansowanych ze środków unijnych o tematyce zbliżonej do tematyki
przygotowywanego projektu.
● Deklaracja wniesienia wkładu w realizację zadań i celu partnerstwa w postaci wiedzy i
doświadczenia, know–how, zasobów ludzkich, zasobów organizacyjnych lub innych,
którymi dysponuje.
4. Oferta składana przez potencjalnego Partnera powinna zawierać:
● Dane Partnera, w tym w szczególności pełna nazwa instytucji, adres siedziby i dane
teleadresowe.
● Propozycje dotyczące wkładu partnera w realizację projektu.
● Dokumentację spełniania wymagań określonych w niniejszym ogłoszeniu.
5. Kryteria wyboru partnera
Podstawowym kryterium wyboru partnera będzie udokumentowane doświadczenie w
realizacji podobnych projektów.
6. Wraz z ofertą należy przedłożyć:
● Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty
● potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
● Sprawozdanie merytoryczno-finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy (bilans,
rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa).
● Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno –
prawnych, ani wobec innych podmiotów.
● Inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu.Pozostałe informacje
7. Termin i sposób składania ofert:

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres: op1@op1.pl w terminie do 5 grudnia
2016 r.
8. Pozostałe informacje
● Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podawania
przyczyny.
● Zgodnie z regulaminem konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-004/16 w zakresie
wymagań dotyczących partnerstwa wnioskodawca zobowiązany jest do stosowania
przepisów ustawy wdrożeniowej, SZOOP oraz Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności.

