
 
 

R E G U L A M I N 
otwartego konkursu na wybór partnera, podmiotu nie zaliczanego do sektora finansów 

publicznych, do projektu w ramach Priorytetu III Wy soka jakość systemu oświaty 
Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół w ramach  

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 
 
 

 
  § 1. Postanowienia wstępne: 

a) regulamin określa cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie, zasady zgłaszania, 

kryteria oraz sposób oceny ofert, sposób informowania o konkursie i jego warunkach, 

b) konkurs jest ogłoszony przez Zarząd Powiatu w Prudniku na podstawie art. 28a ust. 4 

ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki  rozwoju (Dz. U. z 2009r. 

Nr 84, poz. 712 z późn. zm.), 

c) postępowanie konkursowe przeprowadza Komisja Konkursowa. 

 
§ 2. Celem konkursu jest wyłonienie partnera, który będzie współpracował z Powiatem 

Prudnickim (Liderem projektu) w zakresie przygotowania i  realizacji projekt. Projekt polegać 

będzie w szczególności na: 

a) podniesieniu jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie, 

poprzez tworzenie planów wspomagania spójnych z rozwojem szkół w obszarach 

wymagających szczególnego wsparcia,  

b) poprawie spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkół/ przedszkoli 

poprzez wdrożenie rocznych planów doskonalenia nauczycieli z poprzez wdrożenie 

rocznych planów wspomagania szkoły/przedszkola, wzrost kompetencji dyrektorów szkół 

przedszkoli, które przystąpiły do projektu, w zakresie przeprowadzenia diagnozy potrzeb 

szkoły/przedszkola w obszarze doskonalenia nauczycieli i zastosowania wniosków z 

przeprowadzonej oceny procesu doskonalenia, podniesienia jakości współpracy 

dyrektorów szkół/przedszkoli i nauczycielek/li poprzez organizacje sieci współpracy i 

samokształcenia itp.  

 

   § 3. Informacja o konkursie i Regulamin zostaną umieszczone na stronie internetowej 

Starostwa Powiatowego w Prudniku: www.powiatprudnicki.pl oraz w  Biuletynie Informacji 

Publicznej.  

 



   § 4. Do obowiązków partnera (podmiotu nie zaliczanego do sektora finansów publicznych) 

należeć będzie współtworzenie Projektu w szczególności w zakresie określonym w § 2, oraz 

realizacja następujących działań: 

1) przygotowanie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami o dofinansowanie Projektu ze 

    środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, 

2) przeprowadzenie pełnego cyku doskonalenia w każdej szkole/przedszkolu objętych 

projektem  na bazie maksymalnie dwóch ofert doskonalenia opracowanych w ramach 

projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym  

wspomaganiu szkół” w tym:  

a) przeprowadzenie diagnozy w szkole/przedszkolu na podstawie której zostanie dokonany 

wybór oferty doskonalenia – zapewnienie opieki SORE,  

b) zbudowanie rocznego planu  wspomagania (aktywny udział w spotkaniach, konsultacjach 

warsztatach, wdrażanie nowych umiejętności nauczycieli na szkolną praktykę, 

przygotowanie sprawozdania z rocznego planu wspomagania), 

3) pomoc w utworzeniu w Powiecie Prudnickim czterech tematycznie różnych sieci 

współpracy  i  samokształcenia, w tym co najmniej dwóch, których  założenia wypracowane 

zostały w ramach projektu systemowego ORE „System doskonalenia nauczycieli oparty na 

ogólnodostępnym  kompleksowym  wspomaganiu szkół”, w ścisłej współpracy z Liderem, 

4) współpraca przy przygotowaniu i przeprowadzenie kampanii promocyjnej Projektu, która   

obejmie: 

- przygotowanie ulotki promocyjnej, 

- organizację 2 konferencji prasowych, 

- organizację konferencji na temat projektu, 

- przeprowadzenie promocji Projektu w prasie; 

5) upowszechnianie informacji na temat Projektu, w tym w szczególności informowanie                  

o źródle finansowania Projektu, organizacja pod względem merytorycznym serwisu na 

stronie internetowej Projektu i jego bieżąca aktualizacja oraz dystrybucja materiałów 

promujących Projekt, 

6) przekazywanie Powiatowi Prudnickiemu wszystkich informacji i dokumentów 

niezbędnych do obsługi Projektu w zakresie dotyczącym udziału partnera w Projekcie,  

7) przygotowanie wniosków o płatność w ścisłej współpracy z Powiatem Prudnickim,                       

8) założenie odrębnego rachunku bankowego na potrzeby dokonywania płatności związanych 

z udziałem Partnera w Projekcie, 

   § 5. Warunki uczestnictwa w konkursie: 



1) w konkursie na wyłonienie partnera do realizacji Projektu mogą brać udział zarejestrowane 

na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stowarzyszenia, fundacje oraz inne osoby prawne i 

jednostki organizacyjne,  w tym Niepubliczne Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009r., w sprawie 

placówek doskonalenia nauczycieli ( Dz. U. Nr 200, poz.1537 z póżn.zm),  które: 

a) posiadają odpowiedni potencjał techniczny i  kadrowy pozwalający  na  realizację Projektu, 

b) posiadają doświadczenie w zakresie realizacji i zarządzania projektami 

współfinansowanymi ze środków UE obejmujących swym zakresem prowadzenie szkoleń 

dla nauczycieli, 

c) posiadają doświadczenie w przygotowaniu i przeprowadzeniu szkoleń oraz konferencji 

edukacyjnych skierowanych do kadr oświaty, 

d) posiadają doświadczenie w zakresie przygotowywania dokumentacji i składania wniosku              

o dofinansowanie projektów w ramach  Programu  Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 

2013; 

e) zrealizowały w ciągu ostatnich trzech lat od dnia opublikowania ogłoszenia o konkursie, 

którego dotyczy niniejszy regulamin samodzielnie lub jako partner przynajmniej jeden 

projekt finansowany ze środków publicznych, funduszy europejskich lub innych funduszy 

zagranicznych, w kwocie nie mniejszej niż 500tyś. zł - dotyczy wartości całkowitej   

 f) przedłożą dokumenty, o których mowa w pkt 2., 

2) warunkiem przystąpienia do konkursu jest : 

a) złożenie oferty  realizacji Projektu  (zwanej   dalej „Ofertą”), w jednym egzemplarzu w 

wersji papierowej sporządzonej w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych ( przy 

uwzględnieniu wymagań  konkursowych działania 3.5) ,  

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub odpowiedni wyciąg z ewidencji lub inne 

dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, 

c) referencje potwierdzające spełnianie warunku, o którym  mowa w pkt 1 ppkt b, 

d) opis doświadczenia potwierdzającego spełnianie war., o którym  mowa w pkt 1 ppkt c, d,e, 

e) oświadczenie podmiotu składającego ofertę potwierdzające, że żadna z osób reprezentująca 

podmiot nie była prawomocnie skazana z art. 229 lub art. 230a Kodeksu Karnego, 

3) Wszystkie składane dokumenty muszą być podpisane przez osobę  lub osoby uprawnione 

do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych podmiotu  składającego ofertę.  

4) W ramach  konkursu o dotację nie mogą ubiegać się organizacje, których  pracownicy byli 

    prawomocnie skazani z art. 229 lub art. 230a Kodeksu Karnego. 

5) Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę. 



 

    § 6. Zasady zgłaszania ofert: 

Ofertę należy dostarczyć na adres: Powiat Prudnicki, ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik,                  

z dopiskiem na kopercie: dot. „Konkurs na wybór partnera, podmiotu nie zaliczanego do 

sektora finansów publicznych i nie działającego w celu osiągnięcia zysku, do projektu w 

ramach  Priorytetu III Wysoka jako ść systemu oświaty Działania 3.5 Kompleksowe  

wspomaganie rozwoju szkół w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 

2013” do dnia 3 czerwca 2013r. do godziny 10:00. Decyduje data wpływu oferty do 

Starostwa Powiatowe w Prudniku. Oferty złożone po upływie powyższego terminu nie będą  

rozpatrywane. 

 

  § 7. Sposób i kryteria oceny ofert: 

a) nadesłane oferty będą podlegać ocenie Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem 

    Starosty Prudnickiego, 

b) ocena złożonych ofert następuje zgodnie z art. 28a ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. 

    o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 z poźń. zm.), 

c) przy analizie zasadności i rzetelności określania Oferty, Komisja Konkursowa zastosuje 

    następujące kryteria oceny: 

- spełnienie wszystkich wymagań formalnych przez podmiot składający ofertę i przez ofertę, 

- doświadczenie potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w § 5pkt 1, 

- zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, 

- oferowany wkład  potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa. 

d) każdy z członków Komisji Konkursowej w skali od 1 do 10 punktów przyznaje ocenę za 

    spełnienie poszczególnych kryteriów oceny, 

e) Komisja zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert niespełniających w wystarczającym 

   stopniu w/w  kryteriów oceny. Odwołanie od decyzji Komisji nie przysługuje. Każdy 

    wnioskodawca może być na swoją prośbę poinformowany o przyczynach odrzucenia 

    oferty, 

f) Powiat Prudnicki  zamierza wybrać tylko jeden podmiot, któremu zaoferuje współpracę 

przy realizacji Projektu, 

g) Powiat Prudnicki  zastrzega możliwość rozstrzygnięcia niniejszego konkursu bez 

     wyboru żadnego z oferentów. 

 
 



§ 8. Postanowienia końcowe: 

a) podmioty biorące udział w konkursie zostaną pisemnie poinformowane o wyniku 

postępowania, 

b) z podmiotem, który zostanie wyłoniony przez Komisję w toku postępowania 

konkursowego zostanie zawarta umowa partnerska w celu realizacji wspólnego 

przedsięwzięcia, 

c) nazwa podmiotu, który zostanie wyłoniony w wyniku rozstrzygnięcia konkursu, będzie 

   opublikowana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa 

Powiatowego w Prudniku. 

 

 


