Ogłoszenie
o otwartym naborze partnera krajowego do projektu
Cel partnerstwa
Celem partnerstwa jest wspólna realizacja projektu przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs nr
4/SK2.0/POWER/3.1/2016 na projekty w programie Ścieżki Kopernika 2.0, ogłoszony przez Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju, finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 20142020 w III osi priorytetowej Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju działanie 3.1 Kompetencje w
szkolnictwie wyższym.
Zakres zadań przewidzianych do realizacji w projekcie przez partnera:
1. Udział w opracowywaniu podstaw merytorycznych projektu, w tym wniosku o dofinansowanie.
2. Udział w opracowywaniu materiałów grywalizacyjnych koniecznych do realizacji projektu, tj. założeń
merytorycznych, prototypu narzędzia edukacyjnego i jego wersji grywalizacyjnej oraz programu
edukacyjnego dla młodzieży.
3. Współprowadzenie zajęć dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych uczestniczących w projekcie z
wykorzystaniem metod edutainmentu.
4. Wspólne zarządzanie projektem zgodnie z zasadami wynikającymi z regulaminu.
Wymagania dla partnera :
1. Posiadanie potencjału organizacyjnego oraz kadrowego niezbędnego do realizacji projektu.
2. Posiadanie co najmniej kilkunastoletniego doświadczenia w zarządzaniu organizacją pozarządową.
3. Posiadanie doświadczenia w budowaniu strategii rozwoju organizacji, zarządzaniu czasem, projektem i
zasobami ludzkimi.
4. Posiadanie doświadczenia w opracowywaniu programów edukacyjnych z wykorzystaniem metod
edutainmentu.
5. Znajomość technik grywalizacyjnych.
6. Preferowane będą propozycje współpracy ze strony fundacji.
Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:
1.
2.
3.

Dane zgłaszającego i osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu oraz osoby do kontaktów w
sprawie współpracy.
Krótki opis koncepcji realizacji zadań przez Partnera w ramach projektu oraz informacje na temat
spełniania wymagań i kryteriów wyboru określonych w ogłoszeniu.
Opis potencjału możliwego do wykorzystania przy realizacji projektu.

Przy wyborze Partnera oceniane będą:
1. Posiadany potencjał kadrowo–organizacyjny niezbędny do realizacji projektu oraz propozycja wkładu
Partnera w realizację projektu.
2. Propozycja współdziałania Partnera w trakcie przygotowywania wniosku o dofinansowanie projektu.
Termin składania ofert: 30.08.2016 , godz. 11:30 (liczy się data i godzina wpłynięcia oferty).
Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres piotr.morciniec@uni.opole.pl
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.

