
Rabka-Zdrój, dnia 12 listopada 2015 r. 

OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA/PARTNERÓW 

do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu zamkniętego nr POWER.05.04.00-IP.05-00-002/15 

Rafał Leśniak „Małopolskie Centrum Edukacji” 

na podstawie 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 

do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ogłoszonym przez Ministerstwo Zdrowia 
Departament Funduszy Europejskich  konkursie zamkniętym nr POWER.05.04.00-IP.05-00-002/15 
realizowanym ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej V: Wsparcie dla obszaru zdrowia, 
Działanie 5.4: Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych. 

Cel partnerstwa: działania dotyczące realizacji kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w 
obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi. 

 Zakres tematyczny projektu: 

Zakres zadań i działań przewidzianych do realizacji w projekcie musi prowadzić do podniesienia 
kwalifikacji i/lub nadania nowych uprawnień pielęgniarkom i położnym w kontekście wykonywania 
usług medycznych w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi. 
Uzyskiwanie wybranych kompetencji będzie przeprowadzone poprzez organizację kształcenia 
podyplomowego pielęgniarek i położnych w zakresie: 

1. Kurs specjalistyczny: Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych, 
2. Kurs specjalistyczny: Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych, 
3. Kurs specjalistyczny: Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego, 
4. Kurs specjalistyczny: Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym 

nowotworów, 
5. Kurs specjalistyczny: Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi, 
6. Kurs specjalistyczny: Wykonywanie badania spirometrycznego, 
7. Kurs kwalifikacyjny: Pielęgniarstwo onkologiczne, 
8. Kurs kwalifikacyjny: Pielęgniarstwo psychiatryczne, 
9. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek. 

W ramach projektu realizowane będą co najmniej 2 kursy: Ordynowanie leków i wypisywanie recept 
dla pielęgniarek i położnych oraz Wywiad i badanie fizykalne. Co najmniej jedna edycja co najmniej 1 
kursu musi być realizowane w co najmniej 5 województwach. Pozostałe kursy mogą stanowić 
działania projektu w zależności od potrzeb danego regionu objętego wsparciem projektowym: 

a) Województwo Małopolskie, 
b) Województwo Świętokrzyskie, 
c) Województwo Opolskie, 
d) Województwo Dolnośląskie, 
e) Województwo Łódzkie. 

Wybór kursów „dodatkowych” oraz liczba edycji w każdym z wymienionych województw zostanie 
poparty diagnozą przygotowaną wspólnie przez wybranych partnerów projektu. 

 Wymagania wobec partnera: 

1. Doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze współfinansowanych z 
własnych lub zewnętrznych środków finansowych ( min. 2 projekty.); w 
szczególności   organizacja kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych dla pielęgniarek i 
położnych w okresie ostatnich 3 lat. 

2. Zgodność prowadzonej przez potencjalnego Partnera działalności z celem partnerstwa. 



3. Zgodność oferowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa. 

4. Uczestnictwo w realizacji projektu na każdym jego etapie, co oznacza również wspólne 
przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu oraz wspólne zarządzanie projektem, przy 
czym partner może uczestniczyć w realizacji tylko części zadań w projekcie. 

5. Wniesienie do projektu zasobów ludzkich w tym potencjału kadrowego zaangażowanego 
w  realizację projektu, organizacyjnych, technicznych i/lub finansowych zgodnych z regulaminem 
konkursu. 

6. Wyrażenie zgody na upublicznienie informacji o wybraniu jego instytucji do pełnienia funkcji 
Partnera. 

Dokumenty, które należy przedstawić celem weryfikacji spełnienia przedstawionych wymagań: 

1. Wykaz zrealizowanych: 
    a) kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych dla pielęgniarek i położnych w okresie 3 
ostatnich lat. 
    b) projektów realizowanych ze środków finansowych zewnętrznych, skierowanych do 
potencjalnych uczestników projektu (pielęgniarek i położnych). 

2. Opis koncepcji zadań proponowanych do realizacji przez potencjalnego Partnera w ramach 
projektu. 

3. Deklaracja gotowości współpracy z Małopolskim Centrum Edukacji w trakcie przygotowania 
projektu oraz jego realizacji na każdym etapie. 

4. Informacja dotycząca wniesienia wkładu Partnera w realizację projektu: kadrowego, 
organizacyjnego, technicznego i/lub finansowego. 

5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na upublicznienie informacji o wyborze instytucji na Partnera 
projektu. 

Oferty składne przez potencjalnych Partnerów muszą zawierać także następujące dokumenty: 

1. Wykaz (numer, nazwa i/lub data wydania) dokumentów potwierdzających status prawny 
potencjalnego Partnera. 

2. Dane zgłaszającego i osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu oraz osób do kontaktów 
w sprawie współpracy. 

3. Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznoprawnych. 

 

Składanie ofert: 

Oferty należy składać do dnia 04 grudnia 2015 r. do godziny 15:00 na adres:  

Małopolskie Centrum Edukacji 

34-700 Rabka-Zdrój, ul. Podhalańska 4 

lub  

drogą e-mail na adres: efs@malopolska.edu.pl  

z dopiskiem „Konkurs nr POWER.05.04.00-IP.05-00-002/15”. 

Rozpatrywane będą tylko oferty złożone w terminie. 

 

 Kryteria wyboru Partnera: 

1. Zgodność działalności potencjalnego Partnera z celami partnerstwa (maksymalnie 10 punktów). 
2. Deklarowany wkład potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstwa (maksymalnie 5 

punktów). 
3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze (maksymalnie 5punktów). 
4. Wybrany zostanie Partner/Partnerzy, którzy uzyskają największą liczbę punktów. 



Informacja o wyborze Partnera zostanie upubliczniona i ogłoszona na stronie internetowej 
Małopolskiego Centrum Edukacji (www.malopolska.edu.pl) w terminie do 3 dni kalendarzowych od 
dnia zakończenia naboru. 

Procedura odwoławcza: 

1. Podmioty, które nie zostały wybrane do pełnienia funkcji Partnera mają możliwość wniesienia 
odwołania w nieprzekraczalnym terminie 2 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników naboru w 
formie pisemnej na adres składania ofert (decydują data wpływu). 

2. Odwołanie zostanie rozpatrzone w trybie natychmiastowym przez komisję powołaną przez 
Małopolskie Centrum Edukacji. 

3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia środka odwoławczego przewiduje się uwzględnienie 
kandydatury w tworzeniu ostatecznej listy partnerów. 

4. Informacja o wynikach odwołania zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie 
internetowej Małopolskiego Centrum Edukacji. 

Informacje dodatkowe: 

1. Planowany termin realizacji projektu: kwiecień 2016 r.– wrzesień 2017 r. 
2. Partnerem projektu może być podmiot z sektora finansów publicznych jak i spoza sektora 

finansów publicznych, który wniesie do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne i/lub 
finansowe oraz wspólnie z Małopolskim Centrum Edukacji będzie uczestniczyć w przygotowaniu 
wniosku o dofinansowanie oraz realizacji projektu. 

3. Partnerem nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania (o którym 
mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) oraz podmiot 
powiązany 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 dnia 26.06.2014 r.). 

4. Ogłaszający nabór ma prawo do wyboru więcej niż jednego Partnera, nie więcej jednak niż 
trzech. 

5. Udział Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany i będzie on uzależniony od uzyskania 
dofinansowania ze środków UE. 

6. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podawania przyczyny. 
7. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 18 26 76 894. 
 


