Załącznik nr 1 do Uchwały
Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 1485/19.
z dnia 13 sierpnia 2019 r.

OGŁOSZENIE
Zarząd Województwa Małopolskiego
ogłasza nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu
dotyczącego prowadzenia inkubatora innowacji społecznych w obszarze włączenia
społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś
priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.1.
Nabór przeprowadzony jest w trybie określonym w art. 33 ust. 2 ustawy
z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 ze zm.)
Informacje o naborze i Regulamin naboru są umieszczone na stronie internetowej Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie
www.rops.krakow.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej ROPS w Krakowie
I.

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych w procesie włączenia
społecznego, w tym w integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym/wykluczonych społecznie, zwalczaniu ubóstwa, ułatwieniu dostępu do wysokiej jakości
usług społecznych i zdrowotnych. Poprzez wdrożenie mechanizmu grantowego możliwa będzie
inkubacja nowych, zalążkowych pomysłów, ich opracowanie i rozwinięcie, następnie przetestowanie,
a w kolejnym kroku upowszechnienie oraz podjęcie działań w zakresie włączenia do praktyki tych
rozwiązań, które podczas testu sprawdziły się najlepiej. Inkubowane rozwiązania mają pozwolić na
szybsze, skuteczniejsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów społecznych w Polsce.
Do zakresu obowiązków inkubatora będzie należało poszukiwanie najciekawszych inicjatyw,
udzielenie niezbędnego wsparcia finansowego i merytorycznego, przetestowanie wybranych
rozwiązań, a na końcu wdrożenie do praktyki najskuteczniejszych przedsięwzięć. Wsparcie
eksperckie i finansowe (grant) otrzymają osoby indywidualne, grupy nieformalne lub inne podmioty
(przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje, itp.) zakorzenione w środowisku lokalnym, które mają
pomysł na nowatorskie rozwiązania, wzmacniające proces włączenia społecznego.
W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:
1) aktywna rekrutacja grantobiorców (w tym: dotarcie do potencjalnych innowatorów
społecznych na obszarze Polski, zachęcenie do udziału w projekcie, spotkania
przygotowujące do aplikowania, przeprowadzenie naboru - ocena propozycji mikro –
innowacji, wybór innowatorów);
2) udzielenie grantów, w tym opracowanie specyfikacji innowacji stanowiącej podstawę realizacji
pomysłu innowacyjnego, zawarcie umów o powierzenie grantu z wyłonionymi innowatorami
społecznymi, rozliczanie grantu (zgodnie z zawartą umową o powierzenie grantu), kontrola i
monitorowanie prawidłowości realizacji przedsięwzięć przez grantobiorców, odzyskiwanie
środków w razie wykorzystania niezgodnie z celami projektu;
3) wsparcie grantobiorców poprzez świadczenie kompleksowego wsparcia na każdym etapie
inkubowania innowacji społecznej np.: spotkania informacyjne, organizacja spotkań
konsultacyjnych z interesariuszami, coaching i mentoring, udostępnienie powierzchni do prac
innowatorom, sieciowanie innowatorów;
4) wybór rozwiązań (co najmniej 10% testowanych innowacji), które najlepiej sprawdziły się
w praktyce/mają największy potencjał do skalowania;
5) upowszechnienie oraz podjęcie działań w zakresie włączenia innowacji do praktyki.

II.
Cel partnerstwa:
Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie koncepcji projektu, aplikowanie o dofinansowanie w
ramach konkursu POWR.04.01.00-IZ.00-00-024/19 (IV Oś PO WER 2014-2020, Działanie 4.1
Innowacje społeczne) oraz realizacja projektu o charakterze ogólnopolskim, polegającego na
inkubacji innowacji społecznych służących wzrostowi skuteczności i efektywności procesu włączania
społecznego w Polsce.
Biorąc pod uwagę zakres merytoryczny realizowanych zadań oraz konieczność prowadzenia
wsparcia w skali całej Polski, Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w
Krakowie zamierza zaangażować partnera we wspólną realizację celu projektu, wzmacniający tym
samym jakość prowadzonych działań i metod wsparcia Innowatorów Społecznych. Partnerstwo w
projekcie utworzą podmioty, które wnoszą do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne i techniczne
umożliwiające realizację wieloaspektowego wsparcia rozwiązań innowacyjnych w obszarze właczenia
społecznego w kraju. Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w
Krakowie będzie pełnił rolę Lidera partnerstwa.
III.

Zakres partnerstwa:

Do partnerstwa zapraszamy podmiot, który wniesie do projektu doświadczenie, zasoby ludzkie i
organizacyjne niezbędne do realizacji celu projektu oraz posiada minimum jeden oddział terenowy
poza województwem małopolskim, który zapewni ponadregionalny charakter projektu, zgodnie z
wymogami ogłoszonego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju konkursu na inkubację innowacji
społecznych nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-024/19. Szczegółowy zakres działań i opis zadań Lidera
oraz Partnera będzie wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu.
Przed przystąpieniem do realizacji projektu z partnerem wyłonionym w niniejszym naborze, Lider
projektu podpisze umowę partnerstwa, której zakres został wskazany w art. 33 ust. 5 ustawy z dnia
11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020.
IV.
Kryteria dostępu (weryfikowane na etapie oceny formalnej):
Do naboru może przystąpić wyłącznie podmiot inny niż wymieniony w art. 3 ust. 1 pkt 1 - 3a ustawy
Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., który spełnia łącznie poniższe kryteria
dostępu:
1. posiada siedzibę na terenie Polski;
2. jest podmiotem, który prowadzi aktywną działalność statutową na rzecz wspierania inicjatyw
społecznych i samorządowych oraz rozwoju społeczności lokalnych;
3. posiada minimum jeden oddział terenowy poza województwem małopolskim, który zapewni
ponadregionalny charakter projektu, zgodnie z wymogami ogłoszonego przez Ministerstwo
Inwestycji i Rozwoju konkursu na inkubację innowacji społecznych nr POWR.04.01.00-IZ.0000-024/19;
4. deklaruje współpracę z Województwem Małopolskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki
Społecznej w Krakowie na każdym etapie realizacji projektu;
5. deklaruje dyspozycyjność do działań na terenie całej Polski przez okres przygotowania,
realizacji i rozliczenia projektu;
6. posiada na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie co najmniej 5-letnie doświadczenie
merytoryczne w obszarze szerokorozumianego włączenia społecznego, obejmującego w
szczególności integrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym/wykluczonych społecznie, zwalczanie ubóstwa, ułatwienie dostępu do wysokiej
jakości usług społecznych i zdrowotnych (jako beneficjent lub partner);
7. zgłasza się do konkursu tylko raz (zarówno jako Wnioskodawca, jak i w roli partnera);
8. nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie, w tym wykluczeniu,
o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Spełnienie tego kryterium weryfikowane jest na podstawie stosownego oświadczenia
podmiotu zgłaszającego się;

9. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i
zdrowotne, oraz innych należności
wobec podmiotów publiczno-prawnych i innych
podmiotów, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu;
10. nie pozostaje pod zarządem przymusowym lub komisarycznym, nie znajduje się w toku
likwidacji, postępowania upadłościowego (ani nie oddalono wniosku o ogłoszenie jego
upadłości z powodu braku majątku upadłego, wystarczającego na zaspokojenie kosztów
postępowania upadłościowego), postępowania restrukturyzacyjnego;
11. żadna z osób zarządzających podmiotem nie była prawomocnie skazana za przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
12. nie jest powiązana z Województwem Małopolskim 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 o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1);
13. pozostaje w gotowości do wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy
partnerskiej zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach programowych (przykładowe
formy zabezpieczenia: weksel in blanco z poręczeniem, poręczenie bankowe, gwarancja
ubezpieczeniowa, gwarancja bankowa, zastaw rejestrowy).
V.
Kryteria preferencyjne (punktowane w ramach oceny merytorycznej):
1) Podmiot posiada poza województwem małopolskim, więcej niż 1 oddział terenowy, który zapewni
ponadregionalny charakter projektu, zgodnie z wymogami ogłoszonego przez Ministerstwo
Inwestycji i Rozwoju konkursu na inkubację innowacji społecznych nr POWR.04.01.00-IZ.00-00024/19:
a) 2 oddziały terenowe – 1 pkt.
b) 3 oddziały terenowe – 2 pkt.
c) 4 oddziały terenowe – 3 pkt.
d) 5 oddziałów terenowych – 4 pkt.
e) 6 oddziałów terenowych – 5 pkt.
f) 7 oddziałów terenowych – 6 pkt.
g) 8 oddziałów terenowych – 7 pkt.
h) 9 oddziałów terenowych – 8 pkt.
i) 10 oddziałów terenowych – 9 pkt.
j) Powyżej 10 oddziałów terenowych – 15 pkt.
2) Podmiot w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, uczestniczył w
realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, jako beneficjent lub
partner, których zakres obejmował inkubowanie innowacji społecznych:
a) nie realizował – 0 pkt.
b) od 1 do 2 projektów – 5 pkt.
c) powyżej 2 projektów – 10 pkt.
3) Podmiot zaangażuje do realizacji zadań merytorycznych osobę, która posiada minimum 3 lata
doświadczenia w inkubowaniu innowacji społecznych:
a) nie zaangażuje osoby, która posiada minimum 3 lata doświadczenia w inkubowaniu
innowacji społecznych – 0 pkt.
b) zaangażuje osoby, która posiada minimum 3 lata doświadczenia w inkubowaniu innowacji
społecznych – 10 pkt.
4) Podmiot
zaangażuje
do
realizacji
zadań
merytorycznych
osobę
lub
osoby
z niepełnosprawnościami:
a) nie zaangażuje osoby z niepełnosprawnością – 0 pkt.
b) zaangażuje minimum 1 osobę z niepełnosprawnością – 5 pkt.

5) W złożonej Ofercie Współpracy w części IV pkt.1, podmiot zaproponował koncepcję aktywnego
pozyskiwania innowatorów społecznych, wskazując konkretne metody, narzędzia i formy
poszukiwania i docierania do oddolnych innowacyjnych inicjatyw w zakresie włączenia
społecznego. Kryterium będzie oceniane pod względem:
a) Efektywności metod, narzędzi i form dotarcia do potencjalnych innowatorów społecznych
– maksymalnie 5 pkt.
b) Adekwatności metod, narzędzi i form dotarcia do potencjalnych innowatorów społecznych
w ich środowisku lokalnym – maksymalnie 5 pkt.
c) Skuteczność metod, narzędzi i form dotarcia do potencjalnych innowatorów społecznych
– maksymalnie 5 pkt.
6) W złożonej Ofercie Współpracy w części IV pkt. 2, podmiot zaproponował koncepcję
upowszechniania wypracowanych produktów innowacji społecznych, wskazując konkretne
metody, narzędzia i formy upowszechniania. Kryterium będzie oceniane pod względem:
a) Efektywności metod, narzędzi i form upowszechniania innowacji społecznych –
maksymalnie 5 pkt.
b) Adekwatności metod, narzędzi i form upowszechniania innowacji społecznych –
maksymalnie 5 pkt.
c) Skuteczność metod, narzędzi i form upowszechniania innowacji społecznych –
maksymalnie 5 pkt.
Łącznie w ramach oceny merytorycznej podmiot może uzyskać maksymalnie 70 punktów.
Wskazówka:
Poszczególne kryteria są rozumiane jako:
1. Efektywność- miara relacji zaangażowanych zasobów wobec planowanego efektu, skala
wymaganych nakładów finansowych do wdrożenia danej metody, narzędzi i form.
2. Adekwatność – trafność doboru metod, narzędzi i form stosowanych na poszczególnych
etapach realizacji projektu. tj. dotarcia do potencjalnych innowatorów i upowszechnienia
wypracowanych produktów z uwzględnieniem zróżnicowania ww metod, narzędzi i form, ich
atrakcyjności z punktu widzenia odbiorców; łatwości dostępu i zasięgu oddziaływania.
3. Skuteczność – zdolność poszczególnych metod, narzędzi i form do skutecznej realizacji
koncepcji upowszechniania produktów innowacji społecznych.
VI.

Sposób przygotowani i złożenia oferty współpracy:

Szczegółowe warunki naboru określa Regulamin naboru na partnera spoza sektora finansów
publicznych do realizacji projektu partnerskiego, dotyczącego prowadzenia inkubatora innowacji
społecznych w obszarze włączenia społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie
4.1 Innowacje społeczne, organizowanego przez Zarząd Województwa Małopolskiego (Regulamin
naboru stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia).
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją: Nabór na partnera do realizacji projektu
dotyczącego prowadzenia inkubatora innowacji społecznych w obszarze włączenia
społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV
„Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, na formularzach stanowiących załącznik do
Regulaminu naboru, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia o Konkursie, tj. nie później niż do dnia
03.09.2019 r. do godz. 16:00 /decyduje data doręczenia /wpływu do Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Krakowie:
a) osobiście w siedzibie Lidera Projektu tj. Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie,
ul. Piastowska 32, Kraków, Dziennik Podawczy, w dni robocze, od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 8.00 - 16.00,
b) drogą pocztową, listem poleconym lub poczta kurierską na adres: Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.

Załącznik:
Regulamin naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu dotyczącego
prowadzenia inkubatora innowacji społecznych w obszarze włączenia społecznego, w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV „Innowacje społeczne i
współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.1 Innowacje społeczne, organizowanego przez Zarząd
Województwa Małopolskiego

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia
o naborze na partnera spoza sektora
finansów publicznych do realizacji projektu
dotyczącego prowadzenia inkubatora innowacji społecznych

REGULAMIN
Naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu
dotyczącego prowadzenia inkubatora innowacji społecznych w obszarze włączenia
społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś
priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.1
Innowacje społeczne, organizowanego przez Zarząd Województwa Małopolskiego
§1
1. Liderem Projektu dotyczącego prowadzenia inkubatora innowacji społecznych w obszarze
włączenia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV
„Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa” (zwanego dalej Projektem) jest Województwo
Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.
2. Celem Projektu jest zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych w procesie włączenia
społecznego, w tym w integracji

społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem

społecznym/wykluczonych społecznie, zwalczaniu ubóstwa, ułatwieniu dostępu do wysokiej
jakości usług społecznych i zdrowotnych.
3. Zakres projektu obejmuje:
1) wyszukanie potencjalnych innowatorów społecznych, dotarcie do nich oraz zachęcenie do
udziału w projekcie,
2) udzielenie

Innowatorom

Społecznym

wsparcia

merytorycznego,

organizacyjnego/

technicznego i finansowego w formie grantu, tak aby mogli przetestować swoje innowacyjne
pomysły.
3) upowszechnienie i wdrożenie do praktyki tych przedsięwzięć, które w trakcie testowania
sprawdziły się najlepiej.
4. Szczegółowy zakres działań i opis zadań Lidera i Partnera będzie wskazany we wniosku
o dofinansowanie Projektu. Oczekuje się, że partner wniesie do projektu doświadczenie, zasoby
ludzkie i organizacyjne niezbędne do realizacji celu projektu oraz posiada minimum jeden oddział
terenowy poza województwem małopolskim.
§2
1. Termin naboru ofert wynosi 21 dni od dnia ogłoszenia konkursu.
2. Konkurs ogłoszony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Krakowie oraz na stronie www.rops.krakow.pl
3. Regulamin wraz z wszystkimi załącznikami dostępny będzie na stronie internetowej wskazanej w
ust. 2.

§3
1. Maksymalna kwota przewidziana na realizację Projektu wynosi 8 000 000

złotych, z

zastrzeżeniem, że na wsparcie finansowe Innowatorów Społecznych (granty finansowe) zostanie
przeznaczone nie mniej niż 60% budżetu projektu.
2.

Przewidywany czas trwania projektu: 36 miesięcy.
§4

1.

Do naboru może przystąpić wyłącznie podmiot inny niż wymieniony w art. 3 ust. 1 pkt 1 - 3a
ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., który spełnia łącznie poniższe
kryteria dostępu:
1) posiada siedzibę na terenie Polski;
2) jest podmiotem, który prowadzi aktywną działalność statutową na rzecz wspierania
inicjatyw społecznych i samorządowych oraz rozwoju społeczności lokalnych;
3) posiada minimum jeden oddział terenowy poza województwem małopolskim, który
zapewni ponadregionalny charakter projektu, zgodnie z wymogami ogłoszonego przez
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju konkursu na inkubację innowacji społecznych nr
POWR.04.01.00-IZ.00-00-024/19;
4) deklaruje współpracę z Województwem Małopolskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki
Społecznej w Krakowie na każdym etapie realizacji projektu;
5) deklaruje dyspozycyjność do działań na terenie całej Polski przez okres przygotowania,
realizacji i rozliczenia projektu;
6) posiada na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie co najmniej 5-letnie doświadczenie
merytoryczne w obszarze szerokorozumianego włączenia społecznego, obejmującego w
szczególności integrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym/wykluczonych społecznie, zwalczanie ubóstwa, ułatwienie dostępu do
wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych (jako beneficjent lub partner);
7) zgłasza się do konkursu tylko raz (zarówno jako Wnioskodawca, jak i w roli partnera);
8) nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie, w tym
wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych. Spełnienie tego kryterium weryfikowane jest na podstawie
stosownego oświadczenia podmiotu zgłaszającego się;
9) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i
zdrowotne, oraz innych należności

wobec podmiotów publiczno-prawnych i innych

podmiotów, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu;
10) nie pozostaje pod zarządem przymusowym lub komisarycznym, nie znajduje się w toku
likwidacji, postępowania upadłościowego (ani nie oddalono wniosku o ogłoszenie jego
upadłości z powodu braku majątku upadłego, wystarczającego na zaspokojenie kosztów
postępowania upadłościowego), postępowania restrukturyzacyjnego;
11) żadna z osób zarządzających podmiotem nie była prawomocnie skazana za
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne

przestępstwo w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwo skarbowe
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
12) nie jest powiązana z Województwem Małopolskim 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 o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1);
13) pozostaje w gotowości do wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy
partnerskiej

zgodnie

z

zasadami

określonymi

w

dokumentach

programowych

(przykładowe formy zabezpieczenia: weksel in blanco z poręczeniem, poręczenie
bankowe, gwarancja ubezpieczeniowa, gwarancja bankowa, zastaw rejestrowy).
2. Kryteria preferencyjne (punktowane w ramach oceny merytorycznej):
1) Podmiot posiada poza województwem małopolskim, więcej niż 1 oddział terenowy, który
zapewni ponadregionalny charakter projektu, zgodnie z wymogami ogłoszonego przez
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju konkursu na inkubację innowacji społecznych nr
POWR.04.01.00-IZ.00-00-024/19:
a) 2 oddziały terenowe – 1 pkt.
b) 3 oddziały terenowe – 2 pkt.
c) 4 oddziały terenowe – 3 pkt.
d) 5 oddziałów terenowych – 4 pkt.
e) 6 oddziałów terenowych – 5 pkt.
f)

7 oddziałów terenowych – 6 pkt.

g) 8 oddziałów terenowych – 7 pkt.
h) 9 oddziałów terenowych – 8 pkt.
i) 10 oddziałów terenowych – 9 pkt.
j) powyżej 10 oddziałów terenowych – 15 pkt
1) Podmiot w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, uczestniczył
w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, jako beneficjent
lub partner, których zakres obejmował inkubowanie innowacji społecznych:
a)

nie realizował – 0 pkt.

b)

od 1 do 2 projektów – 5 pkt.

c)

powyżej 2 projektów – 10 pkt.

2) Podmiot zaangażuje do realizacji zadań merytorycznych osobę, która posiada minimum 3
lata doświadczenia w inkubowaniu innowacji społecznych:
a) nie zaangażuje osoby, która posiada minimum 3 lata doświadczenia w
inkubowaniu innowacji społecznych – 0 pkt.
b) zaangażuje osobę, która posiada minimum 3 lata doświadczenia w inkubowaniu
innowacji społecznych – 10 pkt.
2) Podmiot zaangażuje do realizacji zadań merytorycznych osobę lub osoby
z niepełnosprawnościami:
a) nie zaangażuje osoby z niepełnosprawnością – 0 pkt.
b) zaangażuje minimum 1 osobę z niepełnosprawnością – 5 pkt.

3) W złożonej Ofercie Współpracy w części IV pkt.1, podmiot zaproponował koncepcję
aktywnego pozyskiwania innowatorów społecznych, wskazując konkretne metody,
narzędzia i formy poszukiwania i docierania do oddolnych innowacyjnych inicjatyw w
zakresie włączenia społecznego. Kryterium będzie oceniane pod względem:
a) Efektywności metod, narzędzi i form dotarcia do potencjalnych innowatorów
społecznych – maksymalnie 5 pkt.
b) Adekwatności metod, narzędzi i form dotarcia do potencjalnych innowatorów
społecznych w ich środowisku lokalnym – maksymalnie 5 pkt.
c) Skuteczność metod, narzędzi i form dotarcia do potencjalnych innowatorów
społecznych – maksymalnie 5 pkt.
4) W złożonej Ofercie Współpracy w części IV pkt. 2, podmiot zaproponował koncepcję
upowszechniania

wypracowanych

produktów

innowacji

społecznych,

wskazując

konkretne metody, narzędzia i formy upowszechniania. Kryterium będzie oceniane pod
względem:
a) Efektywności metod, narzędzi i form upowszechniania innowacji społecznych
– maksymalnie 5 pkt.
b) Adekwatności metod, narzędzi i form upowszechniania innowacji społecznych
– maksymalnie 5 pkt.
c) Skuteczność metod, narzędzi i form upowszechniania innowacji społecznych
– maksymalnie 5 pkt.
3. Kryteria oceny, o których mowa w ust. 2 pkt. 4-5, należy rozumieć jako:
a)

Efektywność- miara relacji zaangażowanych zasobów wobec planowanego efektu,
skala wymaganych nakładów finansowych do wdrożenia danej metody, narzędzi i
form.

b) Adekwatność – trafność doboru metod, narzędzi i form stosowanych na
poszczególnych etapach realizacji projektu. tj. dotarcia do potencjalnych
innowatorów i upowszechnienia wypracowanych produktów z uwzględnieniem
zróżnicowania ww metod, narzędzi i form, ich atrakcyjności z punktu widzenia
odbiorców; łatwości dostępu i zasięgu oddziaływania.
c)

Skuteczność – zdolność poszczególnych metod, narzędzi i form do skutecznej
realizacji koncepcji upowszechniania produktów innowacji społecznych.

4. Kryteria wskazane w ust. 1 będą weryfikowane w ramach oceny formalnej, zgodnie z kartą oceny
formalnej, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Kryteria określone w ust. 2
podlegają ocenie merytorycznej, zgodnie z kartą oceny merytorycznej stanowiącą załącznik nr 4
do niniejszego Regulaminu. Ocena odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w § 7
niniejszego Regulaminu.
§5
1. Podstawą udziału w konkursie jest złożenie wypełnionej w języku polskim oferty współpracy w
ramach Projektu oraz dokumentacją określoną w ust. 3, w terminie wskazanym w § 2 ust. 1
niniejszego Regulaminu.
2. Wzór oferty współpracy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. Do złożonej oferty podmiot ubiegający się o współpracę w ramach Projektu musi dołączyć
następujące dokumenty w języku polskim:
1) pełnomocnictwo - w przypadku gdy umowę będą podpisywały osoby inne niż wskazane do
podejmowania wiążących decyzji w imieniu podmiotu;
2) pisemne oświadczenia, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu;

§6
1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją: Nabór ofert na partnera do realizacji
projektu dotyczącego prowadzenia inkubatora innowacji społecznych w obszarze włączenia
społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV
„Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.1 Innowacje społeczne:
a) osobiście w siedzibie Lidera Projektu tj. Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w
Krakowie, ul. Piastowska 32, Kraków, Dziennik Podawczy, w dni robocze, od
poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 - 16.00,
b) drogą pocztową, listem poleconym lub poczta kurierską na adres: Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.
2. Oferty dostarczone w inny sposób lub po terminie nie będą rozpatrywane.
3. O zachowaniu terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu decyduje data
wpływu oferty do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.
4. Złożenie oferty nie gwarantuje udziału w realizacji Projektu.
§7
1. Złożone oferty rozpatruje Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Województwa
Małopolskiego.
2. Pracą Komisji Konkursowej kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca
Przewodniczącego.

Wsparcie

organizacyjne

posiedzeń

Komisji

Konkursowej

zapewnia

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.
3. Złożone oferty współpracy oceniane są pod względem formalnym i merytorycznym.
4. Ocena formalna dokonywana jest w oparciu o kryteria określone w karcie oceny formalnej, której
wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, przez Sekretarza Komisji Konkursowej.
5. Złożona oferta musi spełnić kryteria formalne, o których mowa w § 4. W przypadku braków
formalnych, podmiot składający ofertę, w terminie 3 dni kalendarzowych od otrzymania wezwania
(przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej), zobowiązany jest uzupełnić braki
formalne. Nie uzupełnienie braków lub uzupełnienie po wskazanym terminie skutkuje
odrzuceniem oferty.
6. Oferty poprawne pod względem formalnym przekazywane są do oceny merytorycznej.
7. Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o kryteria określone w karcie oceny
merytorycznej, której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
8. Oferta oceniana jest pod względem merytorycznym przez każdego członka Komisji Konkursowej,
obecnego na posiedzeniu. Końcową ocenę merytoryczną oferty stanowi średnia arytmetyczna
punktów przyznanych ofercie przez każdego z obecnych członków Komisji Konkursowej.

9. Komisja Konkursowa przedkłada Zarządowi Województwa Małopolskiego listę rankingową
uwzględniającą wyniki oceny merytorycznej.
10. Ostateczną decyzję o wyborze Partnera w projekcie podejmuje Zarząd Województwa
Małopolskiego, w formie uchwały, na podstawie listy rankingowej.
§8
1. Podmiot, który w ramach naboru nie został wybrany do pełnienia funkcji Partnera w projekcie,
może wnieść odwołanie od decyzji dotyczącej wyboru Partnera.
2. Odwołanie powinno zostać wniesione w formie pisemnej, w terminie 3 dni kalendarzowych
od zamieszczenia informacji o wynikach postępowania konkursowego na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.
3. Odwołanie należy złożyć osobiście, listem poleconym lub przesyłką kurierską do siedziby
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.
4. Data wpływu dokumentu do ROPS stanowi datę złożenia odwołania. Odwołanie złożone po
upływie terminu nie będzie rozpatrywane.
5. Odwołania

będą

rozpatrywane

przez

Komisję

Odwoławczą

wskazaną

przez

Zarząd

Województwa Małopolskiego.
6. Komisja Odwoławcza rozpatruje odwołanie bez zbędnej zwłoki.
7. W przypadku, gdy na skutek uznania odwołania zachodziłaby konieczność zmiany uchwały
Zarządu Województwa Małopolskiego o wyborze Partnera, Komisja Odwoławcza przedkłada
rozstrzygnięcie odwołania Zarządowi Województwa Małopolskiego, który podejmuje uchwałę
o ponownym wyborze Partnera.
8. Od rozstrzygnięcia odwołania nie służy żaden środek odwoławczy.
§9
1.

Wybrany podmiot zobowiązany jest do podpisania w miejscu i terminie wskazanym przez Lidera
projektu Umowy Partnerskiej na rzecz realizacji Projektu.

2.

O dokładnej dacie podpisania Umowy partnerskiej Lider projektu poinformuje wybrany podmiot
ubiegający się o status Partnera pisemnie, telefonicznie bądź drogą elektroniczną.

3.

Odmowa podpisania przez wybrany podmiot Umowy Partnerskiej lub brak jej podpisania
w terminie określonym w ust. 2 jest równoznaczna z rezygnacją z uczestnictwa w realizacji
Projektu.

Załączniki:
1. Wzór oferty współpracy
2. Wzór oświadczeń oferenta
3. Wzór karty oceny formalnej
4. Wzór karty oceny merytorycznej

Załącznik nr 1 do Regulaminu

..........................…….
(pieczęć podmiotu)

......................................................
(miejscowość i data)

OFERTA WSPÓŁPRACY
w ramach naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych do
realizacji projektu dotyczącego prowadzenia inkubatora innowacji
społecznych w obszarze włączenia społecznego,
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa
IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.1,

I. Dane Oferenta:

Pełna nazwa podmiotu:

Status prawny podmiotu:

NIP/ KRS (jeśli dotyczy):
Adres siedziby:
 ulica/nr domu/ nr lokalu;
 kod pocztowy;
 miejscowość/ gmina/ powiat
/województwo;
Dane kontaktowe:
 nr telefonu/faksu
 adres mailowy
 adres strony www
Nazwiska i imiona oraz stanowiska
-osób upoważnionych do
reprezentowania podmiotu w
kontaktach zewnętrznych i
posiadających zdolność do
podejmowania zobowiązań
finansowych w imieniu podmiotu
(zawierania umów):

II. Charakterystyka Oferenta:
1. Proszę opisać misję, cele oraz charakterystykę działalności podmiotu jest podmiotem, pod
względem prowadzenia aktywnej działalności statutowej na rzecz wspierania inicjatyw
społecznych i samorządowych oraz rozwoju społeczności lokalnych (w tym, proszę podać okres
działalności):
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
2. Proszę

opisać

co

najmniej

5-letnie

doświadczenie

merytoryczne

w

obszarze

szerokorozumianego włączenia społecznego, obejmującego w szczególności integrację
społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym/wykluczonych społecznie,
zwalczanie ubóstwa, ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych
(Proszę o opis działań, źródła finansowania, okres realizowania)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
III. Potencjał Oferenta:
1. Proszę wskazać funkcjonujące oddziały terenowe, które Oferent zamierza zaangażować w celu
realizacji projektu:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
2. Proszę wskazać projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej realizowanych przez
Oferenta w ciągu pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, których zakres obejmował
inkubowanie innowacji (jako beneficjent lub partner). Proszę o podanie nazwy projektu, źródła
finansowanie, okresu realizowania oraz krótkiego opisu celu i działań realizowanych projektów.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
3. Proszę opisać co najmniej 3- letnie doświadczenie w inkubowaniu innowacji innowacji i
kompetencje osoby, którą oferent zaangażuje do realizacji projektu:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

4. Proszę wskazać obszar zaangażowania i opis działań osoby z niepełnosprawnością, która
zostanie zaangażowana do realizacji zadań merytorycznych.

1

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
IV. Koncepcja realizacji zadań merytorycznych:
1. Proszę opisać koncepcję aktywnego pozyskiwania innowatorów społecznych, wskazując
konkretne metody, narzędzia i formy poszukiwania i docierania do oddolnych i innowacyjnych
inicjatyw.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
2. Proszę opisać koncepcję upowszechniania wypracowanych produktów innowacji społecznych,
wskazując konkretne metody, narzędzia i formy upowszechniania.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszej ofercie są zgodne z prawdą. Jednocześnie wyrażam
zgodę na udostępnienie niniejszej oferty Komisji Konkursowej dokonującej oceny ofert oraz
Zarządowi Województwa Małopolskiego.

…………………….........
Pieczęć podmiotu

1

…………………………………........................
Podpis osoby/ób upoważnionej/ych

Dotyczy tych Oferentów, którzy zamierzają zaangażować osobę/ osoby z niepełnosprawnością do realizacji zadań merytorycznych.

Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych

……………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko osoby wskazanej w pkt I oferty współpracy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie współpracy w
ramach naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu dotyczącego
prowadzenia inkubatora innowacji społecznych w obszarze włączenia społecznego, w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV „Innowacje społeczne i
współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.1, w celu przeprowadzenia ww. naboru.
Jednocześnie oświadczam, że zostałam/-em poinformowana/-y, że zgoda może zostać cofnięta w
dowolnym momencie poprzez przesłanie Administratorowi (na adres: Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, lub pocztą elektroniczną na adres:
biuro@rops.krakow.pl), oświadczenia o cofnięciu zgody.

………………………………………….
(data i podpis osoby wskazanej w pkt I oferty współpracy)

Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 21 ust. 4 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119/1

z dnia 4 maja 2016 r.), zwanego dalej

RODO, zostałam/łem

poinformowana/ny, iż:
1. administratorem moich danych osobowych (w zakresie wynikającym z oferty współpracy
w ramach naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu
dotyczącego prowadzenia inkubatora innowacji społecznych w obszarze włączenia społecznego,
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV „Innowacje
społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.1), jest Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków;
2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za
pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@rops.krakow.pl
3. moje dane osobowe przetwarzane będą w celu:

1) zorganizowania i przeprowadzenia naboru na partnera spoza sektora finansów
publicznych do realizacji projektu dotyczącego prowadzenia inkubatora innowacji
społecznych w obszarze włączenia społecznego, w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca
ponadnarodowa”, Działanie 4.1, zwanego dalej Naborem (na podstawie wyrażonej przeze
mnie zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
2) przygotowania, zawarcia i wykonania umowy z podmiotem wybranym w wyniku Naboru
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO: przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy,
której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby,
której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) - wyłącznie w zakresie danych podmiotu, z
którym ma zostać zawarta umowa partnerska,
3) ustalania, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą
umową

partnerską,

wypełnienia

obowiązków

związanych

z

archiwizowaniem

dokumentów oraz spełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z
prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) - w
zakresie danych wszystkich adresatów zapytania;
4. odbiorcą moich danych osobowych, o których mowa w pkt. 1 będą podmioty, których uprawnienie
do dostępu do ww. danych wynika z obowiązujących przepisów, organy sprawujące funkcje
nadzoru i kontroli nad realizacją zadań przez Administratora, jak również podmioty
przetwarzające dane osobowe na polecenie Administratora i na podstawie zawartych umów (w
tym podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane przy działaniach
związanych z przetwarzaniem danych osobowych, podmioty świadczące usługi prawnicze oraz
usługi pocztowe lub kurierskie);
5. moje dane osobowe będą przechowywane przez okres zorganizowania i przeprowadzenia
Naboru wykonawcy (a w przypadku wybranego podmiotu także przez okres realizacji umowy oraz
okres, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń pomiędzy stronami umowy), a ponadto we
wszystkich przypadkach przez okres wynikający z obowiązujących regulacji z zakresu
postępowania z materiałami archiwalnymi i inną dokumentacją;
6. w granicach określonych przepisami prawa, w tym w szczególności RODO, mam prawo:
1) dostępu do treści moich danych,
2) do sprostowania moich danych,
3) do żądania ograniczenia przetwarzania moich danych,
4) do przenoszenia moich danych,
5) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych,
6) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli
przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie mojej zgody, oraz
7) do żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym);
7. mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli
przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO;

8. podanie przeze mnie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do uwzględnienia oferty w
postępowaniu oraz zawarcia i wykonania umowy z wybranym podmiotem; konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uwzględnienia oferty w Naborze
i ewentualnego zawarcia umowy partnerskiej;
9. moje dane nie są wykorzystywane przy zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz nie
podlegają profilowaniu;
10. moje dane nie będą przekazywane do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy)
ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

……………………………………………
data i podpis osoby wskazanej w pkt I oferty współpracy

Do niniejszej oferty przedkładam następujące załączniki:
1. pełnomocnictwo - w przypadku gdy umowę będą podpisywały osoby inne niż wskazane do
podejmowania wiążących decyzji w imieniu podmiotu,
2. podpisane oświadczenia, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu naboru na partnera spoza
sektora finansów publicznych do realizacji projektu dotyczącego prowadzenia inkubatora innowacji
społecznych w obszarze włączenia społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”,
Działanie 4.1.

……………………………………………
data, miejscowość

……………………………………………………
podpis osoby/ób upoważnionej/ych

Załącznik nr 2 do Regulaminu

OŚWIADCZENIA OFERENTA

Działając w imieniu ………………………………………………………………. (dalej: Oferent), w związku ze złożeniem
oferty współpracy w ramach naboru na partnera do realizacji projektu dotyczącego prowadzenia inkubatora innowacji
społecznych w obszarze włączenia społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś
priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.1, organizowanego przez Zarząd
Województwa Małopolskiego, oświadczam, że:
OŚWIADCZENIE
Oferent posiada siedzibę na terenie Polski oraz minimum jeden oddział terenowy, poza województwem
małopolskim.
Oferent deklaruje współpracę z Województwem Małopolskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki
Społecznej w Krakowie na każdym etapie realizacji projektu.
Oferent deklaruje dyspozycyjność do działań na terenie całej Polski przez okres opraowania, realizacji
i rozliczenia projektu.

TAK/NIE

Oferent zgłasza się do konkursu nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-024/19 tylko raz, zarówno jako
Wnioskodawca, jak i w roli partnera.
Oferent zaangażuje do realizacji projektu osobę, która ma co najmniej 3- letnie doświadczenie
w inkubowaniu innowacji społecznych;
Oferent nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie, w tym wykluczeniu, o
którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Oferent nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i
zdrowotne, oraz innych należności wobec podmiotów publiczno-prawnych i innych podmiotów, z
wyjątkiem przypadków gdy uzyskały przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
Oferent nie pozostaje pod zarządem przymusowym lub komisarycznym oraz nie znajduje się w toku
likwidacji, postępowania upadłościowego (ani nie oddalono wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu
braku majątku upadłego, wystarczającego na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego),
postępowania restrukturyzacyjnego;
Żadna z osób zarządzających Oferentem nie była prawomocnie skazana za przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego;
Oferent nie jest powiązany z Województwem Małopolskim 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 o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1);
Oferent pozostaje w gotowości do wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy partnerskiej
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach programowych (przykładowe formy zabezpieczenia:
weksel in blanco z poręczeniem, poręczenie bankowe, gwarancja ubezpieczeniowa, gwarancja
bankowa, zastaw rejestrowy);

……………………………………………
Data, miejscowość

……………………………………………………
Podpis osoby/ób upoważnionej/ych

Załącznik nr 3 do Regulaminu

KARTA OCENY FORMALNEJ OFERTY WSPÓŁPRACY

złożonej w ramach naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych do
realizacji projektu dotyczącego prowadzenia inkubatora innowacji społecznych w
obszarze włączenia społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca
ponadnarodowa”, Działanie 4.1, organizowanego przez Zarząd Województwa
Małopolskiego
INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA OFERTĘ:
Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

DATA WPŁYWU OFERTY:
....................................................................................................................................................................................

NAZWA PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO OFERTĘ:
....................................................................................................................................................................................
IMIĘ I NAZWISKO OCENIAJĄCEGO:
....................................................................................................................................................................................

DATA DOKONANIA OCENY:
....................................................................................................................................................................................

STATUS OFERTY PO OCENIE FORMALNEJ:


weryfikacja pozytywna;



weryfikacja negatywna.

Karta oceny formalnej jest wypełniana przez Sekretarza Komisji Konkursowej dokonującego oceny
formalnej.
Deklaracja poufności
Zobowiązuję się do nieujawniania informacji dotyczących weryfikowanej przeze mnie oferty oraz, że
dołożę należytej staranności dla zapewnienia, aby informacje te nie zostały przekazane osobom
nieuprawnionym.

......................................................
Data, miejscowość

.........................................................................
Podpis Sekretarza Komisji Konkursowej

A

KRYTERIUM

1.

Czy ofertę złożono w terminie wskazanym przez instytucję
prowadzącą nabór ofert?

2.

Czy ofertę złożono we właściwej instytucji?

3.

Czy ofertę złożono w odpowiedzi na ogłoszony nabór?

4.

Czy ofertę złożono na wzorze stanowiącym załącznik nr 1
do Regulaminu naboru?

5.

Czy oferta wypełniona została w języku polskim?

6.

Czy wraz z ofertą złożono wymagane załączniki?

7.

Czy podmiot składający ofertę spełnia łącznie kryteria
dostępu wymienione w § 3 ust. 1 Regulaminu.

B

DECYZJA W SPRAWIE POPRAWNOŚCI WNIOSKU

1.

Czy wniosek spełnia wszystkie kryteria dostępu i może
zostać przekazany do oceny merytorycznej?

1

Jeśli „nie dotyczy” należy wpisać „TAK” wraz ze
Oceny
dokonał:
NIE” – jeśli podlega
wykluczeniu

Data sporządzenia: ……………………………
Imię i nazwisko:………………………………..
Podpis ………………………………………….

TAK

NIE

UWAGI

TAK

NIE

UWAGI

Załącznik nr 4 do Regulaminu

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ OFERTY WSPÓŁPRACY
złożonej w ramach naboru na partnera spoza sektora finansów do realizacji projektu dotyczącego
prowadzenia inkubatora innowacji społecznych w obszarze włączenia społecznego, w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV „Innowacje społeczne i
współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.1, organizowanego przez Zarząd Województwa
Małopolskiego

INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA OFERTĘ:
Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
NAZWA PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO OFERTĘ:
....................................................................................................................................................................................
IMIĘ I NAZWISKO CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ DOKONUJĄCEGO OCENY:
....................................................................................................................................................................................

DATA DOKONANIA OCENY:
....................................................................................................................................................................................

LICZBA PRZYZNANYCH PUNKTÓW PO OCENIE MERYTORYCZNEJ:

DEKLARACJA POUFNOŚCI
Zobowiązuję się do nieujawniania informacji dotyczących weryfikowanej przeze mnie oferty oraz, że dołożę
należytej staranności dla zapewnienia, aby informacje te nie zostały przekazane osobom nieuprawnionym.

......................................................
Data, miejscowość

.........................................................................
Podpis członka Komisji Konkursowej dokonującego oceny

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI
Uprzedzony/na o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za podanie nieprawdziwych
danych oświadczam, że:




zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu naboru na partnera do realizacji projektu
dotyczącego prowadzenia inkubatora innowacji społecznych w obszarze włączenia społecznego i
zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie
z posiadaną wiedzą,
nie pozostaję w związku małżeńskim ani w faktycznym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia i
nie jestem związany/a z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z osobami upoważnionymi do
reprezentowania podmiotu składającego ofertę. W przypadku stwierdzenia takiej zależności
zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego Komisji




Konkursowej,
przed upływem trzech lat od daty powołania do Komisji nie pozostawałem/am w stosunku pracy lub
zlecenia z podmiotem składającym ofertę. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję
się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego Komisji Konkursowej,
nie pozostaję z podmiotem składającym ofertę w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może
to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności.

......................................................
Data, miejscowość

.........................................................................
Podpis członka Komisji Konkursowej dokonującego oceny

1. Podmiot posiada poza województwem małopolskim, więcej niż 1 oddział terenowych,
które w trakcie realizacji projektu zapewnią dotarcie do lokalnych środowisk na terenie
całej Polski oraz włączą się w proces aktywnej rekrutacji innowatorów i
upowszechniania najlepszych rozwiązań, umożliwiając realizację projektu w zakresie
zadań partnera:
Przedziały oceny

Ocena Oceniającego
(odpowiedni przedział proszę
zaznaczyć symbolem „X”)

0 pkt.

1 oddział terenowy

1 pkt.

2 oddział terenowy

Potencjał
Oferenta

Liczba
punktów

3 oddział terenowy

2 pkt.

4 oddział terenowy

3 pkt.

5 oddział terenowy

4 pkt.

6 oddziałow terenowych

5 pkt.

7 oddziałow terenowych

6 pkt.

8 oddziałow terenowych

7 pkt.

9 oddziałow terenowych

8 pkt.

10 oddziałow terenowych

9 pkt.

powyżej 10 oddziałow terenowych

15 pkt.

2. Podmiot w ciągu pięciu lat przed upływem terminu składania ofert realizował projekty
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, których zakres obejmował
inkubowanie innowacji (jako beneficjent lub partner):
Przedziały oceny

Nie realizował projektów
od 1 do 2 projektów
powyżej 2 projektów

Ocena Oceniającego
(odpowiedni przedział proszę
zaznaczyć symbolem „X”)

Liczba
punktów
0 pkt.
5 pkt.
10 pkt.

3. Podmiot zaangażuje do realizacji zadań merytorycznych osobę, która posiada
minimum 3 lata doświadczenia w inkubowaniu innowacji społecznych:
Przedziały oceny

Ocena Oceniającego
(odpowiedni przedział proszę
zaznaczyć symbolem „X”)

Liczba
punktów

nie zaangażuje osoby, która posiada
minimum 3 lata doświadczenia w
inkubowaniu innowacji społecznych

0 pkt.

zaangażuje osobę, która posiada
minimum 3 lata doświadczenia w
inkubowaniu innowacji społecznych

10 pkt.

4. Podmiot zaangażuje do realizacji zadań merytorycznych osobę lub osoby z
niepełnosprawnościami:
Przedziały oceny

Ocena Oceniającego
(odpowiedni przedział proszę
zaznaczyć symbolem „X”)

nie zaangażuje osoby z
niepełnosprawnością

Liczba
punktów

0 pkt.

Zaangażuje minimum 1 osobę z
niepełnosprawnością
Maksymalna liczba punktów w
Liczba przyznanych punktów w
40 pkt
obszarze „Potencjał Oferenta”:
obszarze „Potencjał Oferenta”:

5 pkt.

5. Ocena koncepcji aktywnego pozyskania innowatorów społecznych:

Kryterium Oceny

Liczba punktów przyznanych
przez Oceniającego:

5 pkt.

Efektywności metod, narzędzi i form

5 pkt.

Adekwatność metod, narzędzi i form

5 pkt.

Skuteczność metod, narzędzi i form
Koncepcja
realizacji zadań
merytorycznych

Maksymalna
liczba
punktów:

6. Ocena koncepcji upowszechniania wypracowanych produktów innowacji
społecznych:

Kryterium Oceny

Liczba punktów przyznanych
przez Oceniającego:

5 pkt.

Efektywności metod, narzędzi i form

5 pkt.

Adekwatność metod, narzędzi i form
Skuteczność metod, narzędzi i form
Maksymalna liczba punktów w
obszarze „Koncepcjarealizacji
30 pkt
zadańmerytorycznych :

Maksymalna
liczba
punktów:

5 pkt.
Liczba przyznanych punktów
Koncepcja realizacji zadań
merytorycznych:

PODSUMOWANIE OCENY:

Maksymalna liczba punktów
do uzyskania:

………………………………..
Data

70 pkt

Suma uzyskanych punktów na
etapie oceny merytorycznej:

……………………………………………..
Podpis członka Komisji Konkursowej dokonującego oceny

