OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW
do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr POWR.05.04.00-IP.05-00008/19
Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED SP ZOZ we Wrocławiu jako podmiot
ubiegający się o dofinansowanie – wnioskodawca, w oparciu o zapisy art. 33
Ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz.
1146),
ogłasza otwarty nabór Partnera/Partnerów krajowych do projektu, planowanego
do złożenia na konkurs POWR.05.04.00-IP.05-00-008/19 w programie
„Doskonalenie zawodowe pracowników systemu ochrony zdrowia z zakresu
zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”. Program Operacyjny Wiedza Edukacja
Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie
5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych
I. Cel partnerstwa
Wspólne przygotowanie oraz realizacja projektu w odpowiedzi na konkurs nr
POWR.05.04.00-IP.05-00-008/19 ogłoszony przez Ministerstwo Zdrowia.
Ogłoszenie o konkursie oraz pełna dokumentacja znajdują się pod adresem:
https://www.power.gov.pl/nabory/1-221/

II. Planowany termin realizacji projektu
Projekt rozpocznie się 01.09.2019 roku i będzie trwać do 30.09.2023.
III. Cel projektu
1. Celem projektu jest poprawa dostępu do opieki psychiatrycznej dla dzieci i
młodzieży dzięki rozwojowi kadr realizujących świadczenia w zakresie
zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży poprzez organizację i realizację
szkoleń kadr systemu opieki zdrowotnej, oświaty i pomocy społecznej w
celu uzyskania kwalifikacji w zakresie:
a) psychologii klinicznej blok podstawowy
specjalistyczny dzieci i młodzieży,
b) psychoterapii dzieci i młodzieży,
c) terapii środowiskowej dzieci i młodzieży,
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IV. Planowany zakres działań w projekcie
1.
Współpraca z wnioskodawcą podczas przygotowania wniosku projektowego,
w zakresie opisów merytorycznych zadań wykonywanych przez Partnera oraz w
odpowiednim zakresie budżetu projektu, dostarczanie wszelkich niezbędnych
danych dotyczących Partnera niezbędnych do uzupełnienia dokumentacji.

2.
Uczestniczenie w realizacji projektu na każdym jego etapie, od
przygotowania wraz z wnioskodawcą wniosku o dofinansowanie projektu, poprzez
wspieranie zarządzania projektem, do współudziale w przygotowaniu
dokumentów sprawozdawczych wskazanych przez instytucję finansującą.
3. Proponowane działania i ich realizacja muszą być zgodne z regulaminem
Konkursu nr POWR.05.04.00-IP.05-00-008/19
https://www.power.gov.pl/media/71829/Regulamin_konkursu.pdf
V. Liczba partnerów
W ramach naboru partnerów Centrum NEUROMED planuje wybór dwóch
partnerów
VI. Wymagania wobec Partnera
O udział w postępowaniu może ubiegać się kandydat na partnera, który spełnia
następujące wymagania:
1. posiada doświadczenie w obszarze objętym wsparciem (tj. realizacji szkoleń i
kursów) rozumiane jako prowadzenie działalności w okresie ostatnich trzech lat
przed rokiem ogłoszenia naboru, w obszarze zgodnym z celem konkursu.
2. w zgłoszeniu zawarł informację, że dysponuje potencjałem kadrowym zdolnym
do realizacji zadań określonych w rozdz. III. Wykazywane kwalifikacje lub
kompetencje powinny pozostawać w oczywistym związku z celami projektu.
3. w zgłoszeniu zawarł informację, dotyczącą potencjału
organizacyjnego zapewniającego sprawną realizację projektu.

technicznego
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4. nie jest podmiotem powiązanym w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia
Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108
Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, jak również w rozumieniu
zapisów Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych PO WER 2014-2020, str. 6-7;
5. nie jest podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania dofinansowania.
Zgłoszenie należy przygotować na wzorze formularza stanowiącym załącznik nr 1
do ogłoszenia. Formularz należy wypełnić w języku polskim, komputerowo.
W załączniku nr 1 należy określić zadania związane z zakresem planowanego do
realizacji projektu.
Do zgłoszenia należy dołączyć:
1. dokumenty potwierdzające status
umocowanie osób go reprezentujących;

prawny

kandydata

na

partnera
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2. statut lub inny równorzędny dokument potwierdzający spełnienie wymagań
określonych w rozdz. VI.
VII Sposób i termin składania zgłoszeń
1. Termin do składania zgłoszeń wynosi 21 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia
o naborze na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Centrum
Neuropsychiatrii NEUROMED SP ZOZ we Wrocławiu: www.neuropsychiatria.com
2. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do sekretariatu
Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED, bądź data nadania zgłoszenia w polskiej
placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481, z późn.zm.).
3. W przypadku złożenia zgłoszenia po terminie, o którym mowa w pkt. 1
pozostawia się je bez rozpatrzenia.
4. Zgłoszenie oraz wszystkie załączniki do zgłoszenia powinny być podpisane
przez osobę upoważnioną do reprezentowania kandydata na partnera zgodnie z
zasadami reprezentacji wynikającymi z publicznych rejestrów lub zgodnie z
załączonym pełnomocnictwem. Podpisy na zgłoszeniu w postaci papierowej
należy złożyć w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (podpis
czytelny lub pieczęć imienna). W razie zaistnienia, w trakcie procedury
wyłaniania ofert do realizacji, zmian osób uprawnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu Oferenta, należy niezwłocznie, w formie pisemnej, poinformować o
tym fakcie Kancelarię Prezesa Rady Ministrów oraz załączyć kopię, poświadczoną
za zgodność z oryginałem, dokumentu potwierdzającego tę zmianę.
VIII Miejsce składania zgłoszeń
Zgłoszenia, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia, należy:
1. w postaci papierowej wraz z wersją zapisaną na nośniku elektronicznym złożyć
w siedzibie Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED lub przesłać na adres:
Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED
54-235 Wrocław

SP ZOZ ul. Białowieska 74a,

2. w postaci elektronicznej (skany oryginałów) przesłać na adres mailowy:
sekretariat@neuropsychiatria.com
IX Kryteria wyboru
1. Zgodność działania kandydata na partnera z celami partnerstwa.
2. Deklarowany wkład kandydata na partnera w realizację celu partnerstwa.
3. Doświadczenie kandydata na partnera w realizacji projektów o podobnym
charakterze.

Ocena złożonych zgłoszeń prowadzona będzie zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11
lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowania w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460,
z późn. zm.).
L.p.

Kryteria wyboru Maksymalna liczba punktów

Maksymalna
liczba punktów
1
Zgodność działania kandydata na partnera z celami partnerstwa
15 (5+10)
1.1 Dotychczasowa działalność kandydata na partnera zgodna z celami 5
partnerstwa
1.2 Zakres działań planowanych do realizacji przez kandydata na partnera
10
2
Deklarowany wkład kandydata na partnera w realizacje projektu
27(15+12)
2.1 Zasoby ludzkie (kadra zaangażowana w realizacje projektu, kwalifikacje, 15
doświadczenie)
2.2 Potencjał organizacyjny, finansowy i techniczny
12
3
Doświadczenie kandydata na partnera w realizacji projektów o podobnym 3
charakterze
3.1 Rodzaje projektów, zakres tematyczne zbliżone do tematyki konkursu
3
Razem
45
L.p. Kryteria wyboru

Uwagi
1. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do podpisania umowy partnerskiej z
kandydatem na partnera, którego zgłoszenie zostało najwyżej ocenione oraz
unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
2. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do wezwania kandydata na Partnera
do złożenia dodatkowych wyjaśnień i uzupełnień.
3. W przypadku unieważnienia naboru Centrum NEUROMED SP ZOZ nie ponosi
odpowiedzialności za szkody jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany
zgłoszeniem swojej kandydatury lub kandydat na partnera, który dokonał
zgłoszenia, a w szczególności Centrum NEUROMED nie ponosi odpowiedzialności
za koszty przygotowania zgłoszenia.
4. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej w Biuletynie
Informacji Publicznej Centrum NEUROMED SP ZOZ
5. Kandydat na partnera może złożyć jedno zgłoszenie w ramach naboru.
6. Po ogłoszeniu wyników naboru, z wybranym partnerem zostanie podpisana
umowa o partnerstwie regulująca szczegółowe warunki współpracy i role
poszczególnych partnerów przy przygotowaniu i realizacji Projektu.
7. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej zawarcie umowy
partnerstwa z wybranym w wyniku naboru partnerem, Centrum NEUROMED
dopuszcza możliwość zawarcia umowy partnerstwa z podmiotem, który jako
następny w kolejności został najwyżej oceniony.

8.

Ogłaszający nabór ma prawo do wyboru więcej niż jednego Partnera.

9.
Ogłaszający nabór zastrzega
współpracy z wyłonionym Partnerem.
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10.
Udział Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany i będzie on
uzależniony od uzyskania dofinansowania ze środków EFS.
11. Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie.

Załącznik nr 1 do ogłoszenia - Formularz zgłoszeniowy kandydata na partnera
projektu

