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REGULAMIN
otwartego naboru partnera w celu wspólnej realizacji
projektu innowacyjnego testującego 
"Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna"

Postanowienia ogólne

§ 1
Regulamin określa warunki uczestnictwa w naborze oraz sposób oceny i wyboru ofert.
	Konkurs jest ogłoszony na podstawie art. 28a ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. 
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj.: Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.).
	Postępowanie konkursowe przeprowadza Komisja Konkursowa.
	Celem konkursu jest wyłonienie partnera, który będzie współpracował z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego przy realizacji projektu innowacyjnego testującego pt.: „Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna". 
Przewidywany czas trwania projektu to okres od 01-06-2012 do 31-12-2014 roku.
	Nabór prowadzony będzie w terminie od dnia ogłoszenia naboru do dnia 31 maja 2012r. 
	Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do projektu ma charakter informacyjny i nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz 
o działalności pożytku publicznego.

Obowiązki Partnera Projektu

§ 2
Celem Partnerstwa jest wspólna realizacja projektu innowacyjnego testującego pt.: „Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna", w ramach którego do obowiązków Partnera Projektu należeć będzie m.in.: 
	realizacja merytorycznych zadań projektu, tj.:
	stworzenie innowacyjnego narzędzia analitycznego integrującego indeksy 
w zakresie wielowymiarowej aktywności Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES); 
	opracowanie co najmniej pięciu indeksów - zestawu miar i wskaźników służących diagnozie kondycji indywidualnych PES;
	opracowanie koncepcji procedur testowania, wdrażania i obsługi 
wypracowanego narzędzia analitycznego, w tym założeń do kodowania 
i analizy danych;
	przeprowadzenie badań za pomocą opracowanego narzędzia analitycznego oraz opracowanie raportu z badań i rekomendacji;
	współpraca w zakresie prowadzenia działań upowszechniających 
i wdrażających w projekcie;
	współpraca przy opracowaniu wniosku o dofinansowanie projektu;

współuczestnictwo w procesie zarządzania Projektem;
bieżące przekazywanie Liderowi projektu wszystkich informacji i dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu, w tym w szczególności na potrzeby składania wniosków o płatność;
prowadzenie wyodrębnionej ewidencji wydatków Projektu w sposób przejrzysty, zgodnie z zasadami określonymi w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki;
prowadzenie wyodrębnionego rachunku bankowego na środki otrzymane w ramach projektu.

§ 3
Dokładny zakres zadań realizowanych w projekcie, obowiązki i prawa Partnera oraz sposób funkcjonowania Partnerstwa regulować będzie Umowa Partnerska zawarta po zakończonym procesie naboru i wyłonieniu Partnera. Przedmiotowa umowa zawarta zostanie w oparciu 
o zapisy dokumentu: „Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

Warunki uczestnictwa w naborze

§ 4
Do naboru mogą przystąpić podmioty łącznie spełniające poniższe kryteria:
	nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);

są jednostkami badawczymi w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych (Dz.U., Nr 96, poz. 618 z późn. zm.);
	są w stanie zapewnić odpowiedni wkład oraz kadrę posiadającą wysokie kwalifikacje do realizacji zadań – legitymującą się znaczną wiedzą oraz co najmniej stopniem doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii lub dziedzinie nauk społecznych w zakresie socjologii;
	posiadają udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów, w tym badawczych o podobnym charakterze (niezależnie od źródła finansowania) 
w obszarach związanych z obszarem realizacji projektu tj.: badanie efektywności instrumentów polityki społecznej i instrumentów polityki rynku pracy, funkcjonowanie podmiotów polityki społecznej, rola i znaczenie organizacji pozarządowych w sferze usług społecznych, współpraca organizacji non-profit z administracją publiczną.
	dysponują potencjałem i kadrą gwarantującą właściwą realizację projektu od strony organizacyjnej i finansowo – księgowej;
zadeklarują współpracę z Liderem projektu na etapie przygotowania projektu 
i wniosku aplikacyjnego.

§ 5
 1.   Podstawą ubiegania się o status Partnera jest złożenie oferty współpracy w ramach  
       projektu wraz z dokumentacją określoną w pkt. 3.
	Wzór oferty współpracy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Do złożonej oferty podmiot ubiegający się o współpracę w ramach Projektu jest zobowiązany dołączyć oryginały lub uwierzytelnione kopie następujących dokumentów:
	aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia oferty współpracy);
	statut (jeśli dotyczy); 
	pisemne oświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem należności o charakterze publicznoprawnym (podatki, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz inne należności wobec podmiotów publicznoprawnych i innych podmiotów);
	dokumenty poświadczające doświadczenie w zakresie realizacji projektów wskazanych w § 4 pkt. d);
	dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i przygotowanie fachowe osób odpowiedzialnych za realizację projektu, zgodnie z § 4 pkt. c);
	pisemne oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z ubiegania się 
o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). 

	Kopie dokumentów dołączonych do oferty muszą być opatrzone pieczęcią podmiotu,   

aktualną datą, własnoręcznym podpisem osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania podmiotu oraz poświadczone za zgodność z oryginałem. 
	Oferty złożone w sposób niekompletny oraz na innym wzorze oferty niż wskazany 
w niniejszym regulaminie podlegają odrzuceniu.


§ 6
Oferty współpracy należy dostarczyć osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór partnera”, do Kancelarii Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice do dnia 31 maja 2012 roku do godziny 15.30. Decyduje data wpływu formularza do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. 
	Oferty złożone po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
Wzór oferty współpracy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i jest dostępny na stronie internetowej http://bip.slaskie.pl/jednostki/?zm=197 w zakładce Konkursy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
	Złożenie oferty nie gwarantuje udziału w partnerstwie realizującym projekt.


Sposób oceny i wyboru ofert

§ 7
Złożone oferty rozpatruje powołana Komisja do spraw wyboru Partnera do projektu „Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna", zwana dalej Komisją ds. wyboru. 
Ocena złożonych ofert współpracy będzie przeprowadzana w oparciu o następujące kryteria: 

	formalne: 

L.p.
Kryterium
Tak
Nie
Uwagi

1
Czy oferta została złożona w terminie wskazanym przez instytucję prowadzącą nabór ofert?



2
Czy oferta została  złożona na wzorze 
stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru?



3
Czy oferta została podpisana przez osoby do tego upoważnione?



4
Czy do oferty zostały załączone wszystkie wymagane załączniki?



4.1
Czy do oferty załączono aktualny odpis z 
Krajowego Rejestru Sądowego?



4.2
Czy do oferty załączono statut (jeśli dotyczy)?



4.3
Czy do oferty załączono pisemne oświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem należności o charakterze publicznoprawnym (podatki, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz inne należności wobec podmiotów publicznoprawnych i innych podmiotów)?



4.4
Czy do oferty załączono dokumenty poświadczające doświadczenie w zakresie realizacji projektów, w tym badawczych wskazanych w § 4 pkt. d)?



4.5
Czy do oferty załączono dokumenty 
potwierdzające posiadane kwalifikacje i 
przygotowanie fachowe osób odpowiedzialnych za realizację działań projektowych, zgodnie z § 4 pkt. c)?



4.6
Czy do oferty załączono pisemne oświadczenie o niepodleganiu  wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009  r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240)?




	merytoryczne:

L.p.
Kryterium
Maksymalna
liczba punktów
Liczba
przyznanych
punktów
Uzasadnienie

1
Zgodność działań podmiotu z celami Partnerstwa projektu, misja, cele oraz charakterystyka działalności podmiotu.
20


2
Doświadczenie w realizacji projektów, w tym badawczych o podobnym charakterze (niezależnie od źródła finansowania) w obszarach  związanych z obszarem realizacji projektu tj.: badanie efektywności instrumentów polityki społecznej i instrumentów polityki rynku pracy, funkcjonowanie podmiotów polityki społecznej, rola i znaczenie organizacji pozarządowych w sferze usług społecznych, współpraca organizacji non-profit z administracją publiczną.
40


3
Zasoby, którymi podmiot dysponuje oraz oferowany wkład w realizację celów Partnerstwa, w szczególności możliwość i sposób zapewnienia kadry posiadającej wysokie kwalifikacje do realizacji zadań merytorycznych w projekcie. 
40


4
Potencjał i zasoby kadrowe gwarantujące właściwą realizację projektu od strony organizacyjnej i finansowo  – księgowej.
20


5
Suma uzyskanych punktów za kryteria merytoryczne
120




	Oferty, które nie spełniają wymagań formalnych zostają odrzucone. Komisja ds. wyboru poinformuje o swojej decyzji wszystkie podmioty, które złożyły oferty.
	Podmioty, które spełnią wymagane kryteria formalne zostają poddane ocenie pod względem kryteriów merytorycznych. 
	Ocenę merytoryczną oferty stanowi średnia arytmetyczna ocen przyznanych przez poszczególnych członków Komisji. 
	Z podmiotami, które podczas oceny merytorycznej uzyskają min. 90 punktów przeprowadzone zostaną przez Komisję ds. wyboru negocjacje w zakresie:

	doprecyzowania celu Partnerstwa, zadań i ich podziału pomiędzy Partnerami zgodnie z koncepcją realizacji projektu;
	szczegółów dotyczących sposobu zarządzania projektem;
	innych kwestii niezbędnych do zawarcia Partnerstwa.

	Podmioty, które spełnią wymagane kryteria formalne, a ich oferty uzyskają ocenę min. 90 punktów oraz pozytywną opinię na etapie negocjacji, zostaną umieszczone na liście rankingowej i będą rekomendowane do wybrania najlepszej oferty Partnerstwa.
	Komisja ds. wyboru poinformuje o wynikach oceny te podmioty, których oferty podlegały ocenie merytorycznej. 
	Od przedstawionej informacji o ocenie merytorycznej przysługuje odwołanie w formie pisemnej z podaniem powodu oraz uzasadnienia. 
	Odwołanie należy złożyć w terminie 2 dni roboczych od daty ogłoszenia informacji 
o ocenie merytorycznej, w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice w godzinach: 7.30 - 15.30. 
	Odwołanie zostaje rozpatrzone w terminie do 3 dni roboczych od daty ich skutecznego wniesienia przez Komisję ds. odwołań.
	Odwołanie zostaje rozpatrzone z wyłączeniem osób, które były zaangażowane 
w ocenę ofert przesłanych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze partnera. 
	Odwołanie nie podlega rozpatrzeniu, jeżeli zostanie wniesione:

	po terminie wskazanym w § 7 pkt. 10;
	bez zachowania formy pisemnej;

przez podmiot nie będący stroną w przeprowadzonym postępowaniu 
(z uwzględnieniem sposobu reprezentacji danego podmiotu).
	W przypadku wniesienia odwołania Komisja ds. odwołań poinformuje o uznaniu bądź odrzuceniu odwołania wszystkie podmioty wnoszące odwołanie.
	W przypadku uznania odwołania, dana oferta podlega ponownej ocenie przez Komisję ds. odwołań.
	W przypadku pozytywnego wyniku ponownej oceny oferty, podlega ona dalszej procedurze wyboru, zgodnie z § 7 pkt. 6 i 7.
	W przypadku braku uznania złożonego/nych odwołania/ń, Komisja ds. wyboru zarekomenduje podmiot/y wybrany/e w ramach procedury merytoryczno-negocjacyjnej. 

W przypadku braku odwołań, Komisja ds. wyboru rekomenduje do wyboru podmioty które uzyskały nie mniej niż 90 punktów w wyniku oceny merytorycznej oraz pozytywną opinię na etapie negocjacji, w celu wyboru najlepszej oferty partnerstwa. 




	Ostatecznie, wybrany zostaje podmiot, który po spełnieniu wymogów formalnych zdobędzie największą ilość punktów, stanowiącą średnią arytmetyczną ocen przyznanych przez poszczególnych członków Komisji ds. wyboru oraz pozytywną opinię na etapie negocjacji. Informacja o wyborze Partnera nie powoduje powstania roszczenia o zawarcie umowy.
	Samorząd Województwa Śląskiego zastrzega możliwość rozstrzygnięcia naboru bez wyboru Partnera.



§ 8
Wyniki otwartego naboru ofert zostaną ogłoszone na stronie internetowej http://rops-katowice.pl/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


Postanowienia końcowe

§ 9
Z  wyłonionym Partnerem zostanie podpisana umowa partnerska w celu wspólnej realizacji projektu.
	Samorząd Województwa Śląskiego nie ponosi odpowiedzialności za koszty 
i zobowiązania zaciągnięte przez wyłonionego Partnera, powstałe na etapie przygotowania projektu.
	Do decyzji podejmowanych przez Komisję ds. wyboru oraz Komisję ds. odwołań 
w ramach niniejszego konkursu nie stosuje się postanowień Kodeksu Postępowania Administracyjnego. 


Załącznik 1: Wzór oferty współpracy.







	                                                              



	 




