
   
Warszawa, 7 maja 2020 

 

 

 

Ogłoszenie otwartego naboru partnera 

(Announcement of partner open recruitment) 

 

Fundacja Instytut Nauki o Polityce 

na podstawie art. 33 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 ponadnarodowego 

(announces open recruitment of a transnational partner) 

do wspólnego przygotowania i realizacji projektu ogłoszonego przez Centrum Projektów 

Europejskich Konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/20 na projekty z komponentem 

ponadnarodowym realizowane poza Common Framework,  w ramach Osi Priorytetowej 

IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa 

(for joint preparation and implementation of the project announced by the European Projects Center Competition 

No. POWR.04.03.00-IP.07-00-002 / 20 for projects with a transnational component implemented without the 

Common Framework, under Priority Axis IV Social Innovation and transnational cooperation) 

 

Tematyka projektu: „Doświadczony ekspert - projekt na rzecz zaangażowania potencjału 

badaczy w wieku okołoemerytalnym na rzecz społeczeństwa obywatelskiego i gospodarki” 

(Project: "Experienced expert - project to engage the potential of researchers in retirement age for the benefit of 

civil society and the economy")1 

 

Ogłoszenie o konkursie dostępne jest pod adresem internetowym: 

https://www.cpe.gov.pl/p1969/infografiki/nabory-wnioskow/konkurs-numer-powr040300-

ip07-00-00220  

 

Cele Partnerstwa 

 

Głównym celem Partnerstwa będzie wspólna realizacja Projektu, który ma na celu 

wypracowanie i wdrożenie rozwiązań na rzecz utrzymania aktywności zawodowej 

pracowników sektora nauki (badaczy i nauczycieli akademickich) w wieku przedemerytalnym 

i emerytalnym.  

 

Do głównych zadań partnera będzie należało co najmniej: 

- wypracowanie wraz z liderem projektu modelu innowacyjnej komercjalizacji wiedzy badaczy 

w wieku emerytalnym  

 
1 In case the translation of the entire announcement into English is required please contact us 
(kontakt@inop.edu.pl). 

https://www.cpe.gov.pl/p1969/infografiki/nabory-wnioskow/konkurs-numer-powr040300-ip07-00-00220
https://www.cpe.gov.pl/p1969/infografiki/nabory-wnioskow/konkurs-numer-powr040300-ip07-00-00220


   
- wypracowanie wraz z liderem projektu innowacyjnych metod promocji doświadczonych 

pracowników nauki jako wartościowych ekspertów  

- wypracowanie wraz z liderem projektu modelu wsparcia i konsolidacji środowiska badaczy 

w wieku emerytalnym (zwłaszcza w dyscyplinach humanistyczno-społecznych) 

 

Uwaga: ostateczny zakres działań partnera zostanie ustalony podczas wspólnego 

przygotowania projektu i będzie uzależniony od jego dotychczasowych doświadczeń.  

 

Parter powinien reprezentować grupę państw basenu morza bałtyckiego. Są to Szwecja, 

Dania, Finlandia, Estonia, Niemcy, Litwa, Łotwa  

 

Forma prawna partnera: 

 

  podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych 

oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami, np. ministerstwa, urzędy centralne; 

  administracja publiczna, np. ministerstwa, urzędy centralne; 

  jednostki samorządu terytorialnego, np. gminy, powiaty, 

  ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, np. związki 

gmin, związki miast; 

  instytucje rynku pracy, np. agencje zatrudnienia, urzędy pracy; 

  instytucje pomocy i integracji społecznej, np. regionalne ośrodki polityki społecznej, ośrodki 

pomocy społecznej; 

  szkoły i placówki systemu oświaty, np. kuratoria oświaty, zakłady doskonalenia 

zawodowego; 

  uczelnie, np. prywatne i publiczne szkoły wyższe; 

  przedsiębiorstwa, np. jednoosobowe, małe, średnie przedsiębiorstwa; 

  organizacje pozarządowe, np. fundacje, stowarzyszenia; 

  podmioty ekonomii społecznej, np. spółdzielnie socjalne; 

  partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, np. związki zawodowe, 

organizacje pracodawców; 

  federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, np. 

związki stowarzyszeń, federacje organizacji pozarządowych; 

  jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze np.: uczelnie wyższe, instytuty PAN. mające 

co najmniej trzyletnie doświadczenie związane z tematyką projektu 

 

Termin składania zgłoszeń: 

 

21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej Fundacja Instytut Nauki o 

Polityce. Decyduje data wpływu. 

 

 



   
Oferty składane przez potencjalnych Partnerów 

Oferty składane przez potencjalnych partnerów muszą zostać sporządzone w języku polskim i 

zawierać między innymi: 

1. Informację dotyczącą zgodności działalności Partnera z celami partnerstwa. 

2. Informację na temat wkładu partnera w realizację projektu w tym, informacje o potencjale 

kadrowym, technicznym i finansowym, możliwym do zaangażowania na rzecz przygotowania 

i realizacji projektu oraz opis wkładu partnera w zakresie osiągnięcia wskaźników rezultatu 

Projektu. 

3. Opis działań możliwych do zrealizowania przez Partnera w ramach realizacji 

proponowanych działań w projekcie 

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. 

5. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inny dokument 

potwierdzający 

status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących. 

6. Informacja o kwalifikowalności VAT przez Partnera. 

 

 

Ofertę w wersji elektronicznej, na załączonym formularzu, należy składać do dnia 29.05.2020 

r. do godz.12:00 za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

 

Fundacja Instytut Nauki o Polityce 

email: kontakt@inop.edu.pl 

 



   
Ogłaszający dokona wyboru jednego Partnera do wspólnej realizacji Projektu. Opis procesu 

dokonywania wyboru partnera: 

  

1. Ocenie podlegać będą zgłoszenia spełniające wymagania formalne określone w 

Ogłoszeniu. 

2. W przypadku złożenia zgłoszenia po terminie, pozostawia się je bez rozpatrzenia. 

3. Kandydat na partnera może złożyć jedno zgłoszenie w ramach naboru. 

4. Zgłoszenie oraz wszystkie załączniki do zgłoszenia powinny być podpisane przez osobę 

upoważnioną do reprezentowania kandydata na partnera zgodnie z zapisem w 

dokumencie rejestrowym lub zgodnie z załączonym pełnomocnictwem. 

5. Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru Partnera bez 

podawania przyczyny. 

6. W przypadku unieważnienia naboru ogłaszający konkurs nie ponosi odpowiedzialności 

za szkody jakie poniósł z tego tytułu podmiot, który dokonał zgłoszenia, a w 

szczególności nie ponoszenia odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia. 

7. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej Fundacji. 

8. Po ogłoszeniu wyników naboru, z wybranym partnerem zostanie podpisana umowa  

o partnerstwie regulująca szczegółowe warunki współpracy i role poszczególnych 

partnerów przy przygotowaniu i realizacji Projektu. 

9. Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do dokonywania niezbędnych zmian 

zakresu działań przewidzianych dla Partnera Projektu oraz negocjowania warunków i 

kosztów realizacji poszczególnych działań z wybranym Partnerem Projektu już po 

podpisaniu umowy. 

10. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej zawarcie umowy 

partnerstwa  

z wybranym w wyniku naboru partnerem, Fundacja Instytut Nauki o Polityce dopuszcza 

możliwość zawarcia umowy partnerstwa z podmiotem, który jako następny w 

kolejności został najwyżej oceniony. 

11. Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie. 

 

  



   
Zgłoszenie 

(Application) 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie Fundacji Instytut Nauki o Polityce umieszczona na stronie 

http://www.inop.edu.pl/new/o-instytucie/ogloszenia/ 

 

 

 

Nazwa Podmiotu, forma prawna, adres, telefon, e-mail, KRS, NIP 

(Name of the Entity, legal form, address, telephone, e-mail, KRS, NIP) 

 

zgłasza chęć wspólnego przygotowania i realizacji projektu ogłoszonego przez Narodowe 

Centrum Badań i Rozwoju w konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/20 na projekty z 

komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework, w ramach Osi 

Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa 

 

 

Tematyka projektu: „Doświadczony ekspert - projekt na rzecz zaangażowania potencjału 

badaczy w wieku okołoemerytalnym na rzecz społeczeństwa obywatelskiego i gospodarki” 

(Project: "Experienced expert - project to engage the potential of researchers in retirement age for the benefit of 

civil society and the economy") 

 

 

 

 

 

 

Osoba/y upoważniona do reprezentacji podmiotu 

(Person (s) authorized to represent the entity) 

(podpis/pieczęcie) 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

- Odpis KRS 

- Opis działalności podmiotu w zakresie powiązanym z tematyką projektu. 

- Opis potencjału kadrowego, technicznego, lokalowego oraz zaplecza ekonomicznego, które 

mogą zostać wykorzystane w ramach projektu  

(Attachments: 

- Copy of the National Court Register 



   
- Description of the entity's activities related to the subject of the project. 

- Description of the human, technical and economic potential that can be used as part of the project) 

 


