Toruń, 31.10.2019 r.
OGŁOSZENIE NR 1
OTWARTEGO NABORU PARTNERA KRAJOWEGO
do wspólnej realizacji projektu „TWÓJ SUKCES W BPO!” w ramach konkursu
nr POWR.03.01.00-IP.08-00-BPO/19

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Ogłaszający)
na podstawie art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w
zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2018
poz. 1431 z późn. zm.)
ogłasza otwarty nabór partnera
do wspólnego przygotowania i realizacji projektu „TWÓJ SUKCES W BPO!” w ogłoszonym
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju konkursie nr POWR.03.01.00-IP.08-00BPO/19 na projekty wspierające rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu, Działanie
3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i
rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

I. Cel partnerstwa
Celem partnerstwa jest rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu (np. BPO, SSC, IT, R&D)
stanowiących duży potencjał rozwojowy dla gospodarki i zatrudnieniowy dla absolwentów
szkół wyższych. W ramach projektu zostaną przewidziane działania dotyczące sektora usług
dla biznesu, zakładające:
1) włączanie pracodawców w dostosowanie i realizację programów kształcenia do
potrzeb społeczno-gospodarczych;
2) realizację wysokiej jakości programów stażowych dla co najmniej 20% studentów
kształcących się na danym roku na kierunku objętym działaniami w ramach projektu;
3) realizację programów rozwoju kompetencji studentów oczekiwanych od kandydatów
do pracy (w oparciu o najnowsze badania rynku) przez pracodawców należących do
sektora usług dla biznesu.
Powyższe działania powinny umożliwić w krótkim czasie dostosowanie umiejętności,
kwalifikacji lub kompetencji studentów do potrzeb potencjalnych pracodawców, przy
współudziale tych ostatnich.
Projekt będzie realizowany na kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, I stopień (moduł
rachunkowość).
W celu realizacji działań merytorycznych przewidzianych projektem współpraca zostanie
nawiązana z co najmniej jednym przedsiębiorcą z sektora usług dla biznesu, prowadzącym
działalność w Polsce, w zakresie:
 centrum outsourcingu procesów biznesowych (Business Process Outsourcing, BPO),

 centrum usług wspólnych (Shared Service Centers, SSC),
 centrum IT (Information Technology, IT),
 centrum badawczo-rozwojowe (Research and Development, R&D).
Ww. przedsiębiorca zostanie włączony w realizację wszystkich zaplanowanych w projekcie
elementów wsparcia wskazanych w pkt. II.

II. Zakres tematyczny projektu
Projekt obejmuje następujące działania:
1. Włączanie pracodawców w dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb
społeczno-gospodarczych.
2. Realizacja wysokiej jakości programów stażowych dla co najmniej 20% studentów
kształcących się na danym roku na kierunku objętym działaniami w ramach projektu.
3. Realizacja programów rozwoju kompetencji studentów oczekiwanych od kandydatów do
pracy (w oparciu o najnowsze badania rynku) przez pracodawców należących do sektora
usług dla biznesu. W ramach realizowanego programu rozwoju kompetencji zostaną
przeprowadzone dla studentów:
a) dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej,
w tym w ramach zespołów projektowych,
b) wizyty studyjne u pracodawców,
c) uczestniczenie studentów w formach aktywności wynikających ze współpracy
uczelni z pracodawcami, zwiększających zaangażowanie pracodawców w
realizację programów kształcenia (np. zajęcia dodatkowe organizowane z
pracodawcami), służących lepszemu przygotowaniu absolwentów do wejścia na
rynek pracy.
W ramach realizacji programu rozwoju kompetencji studenci nabędą kompetencje i
kwalifikacje zgodne z potrzebami pracodawców z sektora usług dla biznesu:
– językowe,
– umiejętność pracy w grupie, współpraca w międzynarodowym środowisku,
– komunikacyjne, w tym interpersonalne, komunikacja werbalna i pisemna,
– zawodowe.

III. Zadania do realizacji przez Partnera
1. Współpraca przy opracowaniu koncepcji projektu, zaplanowaniu działań i przygotowaniu
wniosku o dofinansowanie projektu w oparciu o dokumentację konkursową.
2. Współrealizacja w ramach projektu wszystkich zadań określonych w pkt. II.
3. Współpraca przy zarządzaniu projektem, w szczególności w zakresie:
a) realizacji i dokumentowaniu działań przypisanych Partnerowi związanych z
zaangażowaniem własnych zasobów,
b) realizacji wskaźników projektu zgodnie z Regulaminem konkursu,
c) zapewnienia trwałości projektu zgodnie ze wspólnie opracowanym wnioskiem o
dofinansowanie.
Uwaga: ostateczny zakres działań Partnera zostanie ustalony podczas wspólnego
przygotowania projektu.
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IV. Główne wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach realizacji projektu
Wskaźniki produktu (obowiązkowe zgodnie z regulaminem konkursu):
1) Liczba osób objętych wsparciem z EFS w celu podniesienia kompetencji w obszarach
kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju – 23
2) Liczba studentów, którzy uczestniczyli w stażach wspieranych ze środków EFS – 23
3) Liczba osób objętych wsparciem EFS w ramach programów kształcenia o profilu
ogólnoakademickim lub praktycznym, dostosowanych do potrzeb gospodarki, rynku
pracy i społeczeństwa – 23
Wskaźniki rezultatu (obowiązkowe zgodnie z regulaminem konkursu):
1) Odsetek objętych wsparciem EFS absolwentów uczelni, którzy kontynuowali
kształcenie lub podjęli zatrudnienie3 w ciągu 6 m-cy od zakończenia kształcenia minimum 50%.
2) Odsetek objętych wsparciem EFS absolwentów uczelni, którzy podjęli zatrudnienie*
w ciągu 6 m-cy od zakończenia kształcenia - minimum 30%.
3) Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS
– 21
* Zatrudnienie rozumiane jest jako:
 zawarcie umowy pracę na okres minimum 3 miesięcy w wymiarze co najmniej ½
etatu,
 umowy/ów cywilnoprawnej/ych zawartej/ych na okres co najmniej 3 miesięcy,
 samozatrudnienie lub rozpoczęcie działalności gospodarczej trwające co najmniej 3
miesiące.

V. Wymagania wobec partnera
1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa.
2. Wniesienie do projektu:
a) zasobów
ludzkich
(w
tym
potencjału
kadrowego
zaangażowanego
w realizację projektu), organizacyjnych lub technicznych;
b) zasobów finansowych (w tym wkład własny finansowy lub rzeczowy na poziomie co
najmniej 3% wartości zadań Partnera w projekcie).
Zgodność oferowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa.
3. Doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze.
4. Uczestnictwo w realizacji projektu na każdym jego etapie, co oznacza również wspólne
przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu oraz wspólne zarządzanie projektem.
5. Siedziba na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzona wpisem do
odpowiedniego rejestru.
6. Wyrażenie zgody na upublicznienie informacji o wybraniu jego instytucji do pełnienia
funkcji Partnera.
7. W przypadku wyboru Oferenta na Partnera – dostarczenie przed złożeniem wniosku o
dofinansowanie „Oświadczenia o kwalifikowalności VAT”, zgodnego z wzorem
stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
8. Partnerem może być podmiot z sektora finansów publicznych jak i spoza sektora
finansów publicznych, który wniesie do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne,
techniczne lub finansowe i wspólnie z Ogłaszającym będzie uczestniczyć w
przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji projektu.
9. Partnerem nie może być podmiot:
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a) wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania (o którym mowa w art. 207 ust.
4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych);
b) powiązany z Ogłaszającym 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.);
c) pomiędzy którym a Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu występuje
którakolwiek z następujących relacji:
 jeden z podmiotów posiada samodzielnie lub łącznie z jednym lub więcej
podmiotami, z którymi jest powiązany w rozumieniu niniejszego akapitu powyżej
50% kapitału drugiego podmiotu (dotyczy podmiotów prowadzących działalność
gospodarczą), przy czym wszyscy partnerzy projektu traktowani są łącznie jako
strona partnerstwa, która łącznie nie może posiadać powyżej 50% kapitału drugiej
strony partnerstwa, czyli lidera projektu,
 jeden z podmiotów ma większość praw głosu w drugim podmiocie,
 jeden z podmiotów, który jest akcjonariuszem lub wspólnikiem drugiego
podmiotu, kontroluje samodzielnie, na mocy umowy z innymi akcjonariuszami lub
wspólnikami drugiego podmiotu, większość praw głosu akcjonariuszy lub
wspólników w drugim podmiocie,
 jeden z podmiotów ma prawo powoływać lub odwoływać większość członków
organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego drugiego podmiotu,
 jeden z podmiotów ma prawo wywierać dominujący wpływ na drugi podmiot na
mocy umowy zawartej z tym podmiotem lub postanowień w akcie założycielskim
lub umowie spółki lub statucie drugiego podmiotu (dotyczy to również prawa
wywierania wpływu poprzez powiązania osobowe istniejące między podmiotami
mającymi wejść w skład partnerstwa);
d) zalegający z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prawnych;
e) z którym rozwiązano w trybie natychmiastowym umowę o dofinansowanie projektu
realizowanego ze środków PO WER z przyczyn leżących po jego stronie (nie dotyczy
jednostek sektora finansów publicznych (jsfp)). Za przyczyny leżące po stronie
podmiotu, w efekcie których doszło do rozwiązania umowy uznaje się następujące
sytuacje:
 Podmiot dopuścił się poważnych nieprawidłowości finansowych, w szczególności
wykorzystał przekazane środki na cel inny niż określony w projekcie lub
niezgodnie z umową,
 Podmiot złożył lub posłużył się fałszywym oświadczeniem lub podrobionymi,
przerobionymi lub stwierdzającymi nieprawdę dokumentami w celu uzyskania
dofinansowania w ramach umowy, w tym uznania za kwalifikowalne wydatków
ponoszonych w ramach projektu,
 Podmiot ze swojej winy nie rozpoczął realizacji projektu w ciągu 3 miesięcy od
ustalonej we wniosku początkowej daty okresu realizacji projektu.

VI. Przygotowanie oferty
Oferty składane przez potencjalnych partnerów muszą zostać sporządzone w języku polskim
na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia i powinny zawierać:
1. Dane zgłaszającego i osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu oraz osób do
kontaktów w sprawie współpracy.
2. Informację dotyczącą zgodności działalności Partnera z celami partnerstwa.
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3. Opis wkładu kadrowego, organizacyjnego, technicznego lub finansowego Partnera w
realizację projektu.
4. Opis doświadczeń w realizacji projektów/ zadań o podobnym charakterze, w tym
projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (w tym znajomość
problematyki i działalności związanej z monitoringiem i ewaluacją projektów) z
uwzględnieniem zakładanych celów, działań, rezultatów i budżetu projektów.
Oferent powinien przedstawić swój kapitał społeczny poprzez opis efektów dotychczas
zrealizowanych przez siebie projektów / działań / akcji na rzecz społeczności, czy podjętej
współpracy z innymi organizacjami / instytucjami publicznymi.
5. Opis koncepcji zadań proponowanych do realizacji przez potencjalnego Partnera w
ramach projektu, w tym szacunkowy koszt działań w ramach projektu zaproponowanych
przez Partnera.
6. Deklarację gotowości współpracy z Ogłaszającym w trakcie przygotowania projektu oraz
jego realizacji na każdym etapie.
7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na upublicznienie informacji o wyborze instytucji na
Partnera projektu.
8. Pisemne oświadczenie dotyczące spełnienia wymagań określonych w pkt. V.9 niniejszego
ogłoszenia.
9. Oświadczenie dotyczące akceptacji zasad finansowania projektu określonych w pkt. XI
„Regulaminu konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-BPO/19 na projekty wspierające
rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu”, w załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu
(Standardy dotyczące kosztów w projekcie) oraz w „Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.
10. Inne oświadczenia ujęte w formularzu oferty.
11. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inny dokument
potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących .
VII. Składanie ofert
1. Oferta powinna być podpisana przez uprawnioną osobę, a wszystkie jej strony
parafowane.
2. Ofertę w wersji papierowej należy przekazać w terminie 21 dni od opublikowania
niniejszego ogłoszenia, tj. do dnia 22 listopada 2019 r. (piątek) do godz. 12:00 osobiście
lub za pośrednictwem poczty lub usług kurierskich (decyduje data wpływu dokumentu do
jednostki) na adres:
Barbara Jóźwik
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (pokój 34)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
w zamkniętej kopercie z dopiskiem Zgłoszenie Partnera do projektu „TWÓJ SUKCES
W BPO!” w ramach konkursu POWR.03.01.00-IP.08-00-BPO/19
Godziny otwarcia Wydziału:
codziennie 06:00-20:00 (ostatniego dnia wyłącznie do godz. 12:00)
3. Oferty, które wpłyną po terminie wskazanym w pkt. 2, nie będą rozpatrywane.

VIII. Osoba do kontaktu
Barbara Jóźwik
tel./ fax 56 611 4892
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e-mail: innovation@umk.pl
IX. Kryteria wyboru Partnerów
1. Zgodność działań potencjalnego partnera z celami partnerstwa (kryterium dostępu)
2. Sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca prawidłową realizację zadań określonych w
projekcie, tj. brak zobowiązań wobec podmiotów publiczno-prawnych i innych
uniemożliwiających rozpoczęcie działań (kryterium dostępu)
3. Deklarowany wkład potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstwa (30 pkt.)
4. Doświadczenie w realizacji projektów/ zadań o podobnym charakterze (20 pkt.)
5. Opis koncepcji zadań proponowanych do realizacji przez potencjalnego Partnera (50 pkt.)
Oferty zostaną ocenione w oparciu o formularz oceny stanowiący załącznik nr 4 do
ogłoszenia.
Informacja o wyborze partnera zostanie upubliczniona i ogłoszona na stronie internetowej
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w terminie 2 dni roboczych od zakończenia
naboru.
X. Procedura odwoławcza
Nie przewiduje się procedury odwoławczej.

XI. Informacje dodatkowe
1. Planowany termin realizacji projektu: 01.10.2020 r.– 31.10.2022 r.
2. Ogłaszający dokona wyboru co najmniej jednego Partnera do wspólnej realizacji
Projektu.
3. Ogłaszający ma prawo do dokonania niezbędnych zmian zakresu działań przewidzianych
dla Partnera.
4. Ogłaszający ma prawo do negocjowania warunków i kosztów realizacji poszczególnych
działań z wybranym Partnerem.
5. Z wybranym partnerem zostanie zawarte porozumienie o współpracy, zgodnie z wzorem
określonym w załączniku nr 5 do ogłoszenia.
6. Udział partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany i będzie on uzależniony od
uzyskania dofinansowania ze środków UE.
7. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podawania
przyczyny.
8. Ogłaszający nie zwraca nadesłanych ofert.
XII. Załączniki
1) Formularz oferty
2) Wykaz form prawnych
3) Oświadczenie o kwalifikowalności VAT
4) Formularz oceny ofert
5) Wzór porozumienia o współpracy
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