Ogłoszenie
o otwartym naborze partnera zagranicznego do projektu „Dualne specjalistyczne szkolenia kadr dla regionu. Tu
pracuję, studiuję i mieszkam”.
Cel partnerstwa
Celem partnerstwa jest wspólna realizacja projektu przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs nr
1/POKL/8.1.1/PWP/2013 ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo
dla przedsiębiorstw.
Zakres zadań przewidzianych do realizacji w projekcie przez partnera:
1. Udział w opracowaniu projektu – wniosku o dofinansowanie.
2. Udział w opracowaniu i wdrożeniu systemu szkolenia dualnego oraz zarządzania szkoleniami w planowanym projekcie,
3. Współorganizacja doradztwa, wymiany pracowników, staży oraz szkoleń teoretycznych i praktycznych
w ramach wizyt studyjnych,
4. Uczestnictwo w procesie przygotowania i opisu systemu szkolenia dualnego.
5. Wspólne zarządzanie projektem zgodnie z zasadami realizacji PO KL.
Wymagania dla partnera :
1. Udokumentowane doświadczenie w działalności szkoleniowej związane z prowadzeniem szkoły dualnej na poziomie minimum licencjatu,
2. Posiadanie potencjału techniczno–organizacyjnego oraz kadrowego niezbędnego do realizacji projektu,
Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:
1. Dane zgłaszającego i osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu oraz osoby do kontaktów w
sprawie współpracy;
2. Krótki opis koncepcji realizacji zadań przez Partnera w ramach projektu oraz informacje na temat spełniania wymagań i kryteriów wyboru określonych w ogłoszeniu;
3. Opis potencjału możliwego do wykorzystania przy realizacji projektu.
4. Informację dotyczącą wysokości rocznego obrotu Partnera za poprzedni zamknięty rok obrotowy.
Przy wyborze Partnera oceniane będą:
1. Doświadczenie w realizacji działalności szkoleniowej w systemie dualnym.
2. Posiadany potencjał kadrowo–organizacyjny niezbędny do realizacji projektu oraz propozycja wkładu
Partnera w realizację projektu,
3. Propozycja współdziałania Partnera w trakcie przygotowywania wniosku o dofinansowanie projektu.
Termin składania ofert: 26.08.2013 , godz. 11.30 (liczy się data i godzina wpłynięcia oferty).
Oferty należy składać osobiście, elektronicznie na adres inkubator@uni.opole.pl lub przesłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór Partnerów w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 8.1.1
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, na adres:
Uniwersytet Opolski, plac Kopernika 11a 45-040 Opole, z dopiskiem: „Oferta dotycząca zakresu zadań partnera
– projekt 8.1.1 POKL”
Wyniki naboru opublikowane zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Opolskiego.
Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:
1. wyboru Partnera do wspólnej realizacji projektu,
2. dokonania niezbędnych zmian zakresu działań przewidzianych dla Partnera projektu;
3. negocjowania warunków i kosztów realizacji poszczególnych działań z wybranym podmiotem spełniającymi kryteria dla Partnera projektu;
4. unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.

