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OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU 

NA PARTNERA PROJEKTU 
 

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (DARR S.A.) ogłasza otwarty nabór dla 
podmiotów spoza sektora finansów publicznych zgodnie z 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 (Dz.U. 2014 poz. 1146) na Partnera do wspólnej realizacji 
projektu. 
 

I. Cel konkursu: 

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza konkurs, którego celem jest wyłonienie 
Partnera, który wspólnie z Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. przygotuje wniosek o 
dofinansowanie oraz w sytuacji, kiedy projekt uzyska dofinansowanie, zrealizuje projekt dot. 
podniesienia kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej dolnośląskich instytucji VET, w 
zakresie efektywnej współpracy szkolnictwa zawodowego ze środowiskiem pracodawców, 
budowaniu warsztatu pracy doradcy zawodowego i edukacji zdalnej, wpisujący się w Program 
Edukacja, Komponent III Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania 
kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz zawodowego kształcenia ustawicznego. Konkurs 
ogłoszony w ramach II Naboru przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji pełniąca rolę Operatora 
Programu Edukacja. 

Konkurs na wyłonienie Partnera dotyczy: 

 - podmiotów prowadzących  nieprzerwanie od 12 miesięcy przed złożeniem oferty, działalność w 
sektorze edukacji formalnej i pozaformalnej i dodatkowo działające w obszarze kształcenia  
i szkolenia zawodowego i zawodowego kształcenia ustawicznego. Z uwagi na to, że w Partnerstwo 
projektu powinny stanowić podmioty dolnośląskiego systemu edukacji - posiadające siedzibę na 
terenie województwa dolnośląskiego; 

- podmiotów posiadających doświadczenie w zakresie działań dot. podnoszenia wiedzy  
i kompetencji uczniów i/lub kadry pedagogicznej szkół branżowych, działań dot. promocji 
szkolnictwa branżowego wśród uczniów oraz dostosowania szkolnictwa branżowego do potrzeb 
lokalnego rynku pracy. 

 

Przewiduje się wybór tylko jednej instytucji, która będzie Partnerem projektu. 
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II. Opis projektu:  

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zamierza ubiegać się o uzyskanie dofinansowania 
na realizację projektu w ramach konkursu organizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu 
Edukacji pełniąca rolę Operatora Programu Edukacja.  

 

Zbyt wąskie powiązanie kształcenia zawodowego z rynkiem pracy jest istotnym problemem 
polskiej oświaty i dotyka również kształcenia zawodowego i przygotowania do pracy nauczycieli 
kształcenia zawodowego. Żeby sprostać tym wyzwaniom nauczyciele przedmiotów zawodowych 
muszą mieć możliwość aktualizowania swojej wiedzy przez bezpośredni  kontakt z rzeczywistym 
środowiskiem Pracodawcy w przedsiębiorstwie o profilu odpowiadającym specyfice zawodu, w 
którym kształcą oraz stosują nowoczesna technologię, oprzyrządowanie techniczne i rozwiązania 
organizacyjne. Nauczyciele kształcenia zawodowego potrzebują szerokiego zakresu doświadczeń 
związanych z pracą na stanowiskach, które w przyszłości będą piastować absolwenci po to, by w 
procesie kształcenia mogli przekazywać im informacje jak najbardziej przydatne z punktu widzenia 
wymagań rynku. Podstawowym wyzwaniem w tym zakresie jest wypracowanie rozwiązań 
będących nową jakością w doskonaleniu nauczycieli prowadzących kształcenie zawodowe. 
 
Celem projektu będzie podniesienie kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej dolnośląskich 
instytucji VET, w zakresie efektywnej współpracy szkolnictwa zawodowego ze środowiskiem 
pracodawców, budowaniu warsztatu pracy doradcy zawodowego i edukacji zdalnej. Odbiorcami 
projektu będą nauczyciele zawodów technicznych, doradcy metodyczni i zawodowi szkół 
zawodowych. W ramach projektu przewiduje się szkolenie w formie nowoczesnych zajęć 
warsztatowych oraz wizyty studyjne u partnera zagranicznego projektu. Efektem współpracy 
będzie zorganizowanie trzech upowszechniających warsztatów modelowych. Projekt wpłynie na 
poszerzenie wiedzy, zdobycie nowych umiejętności i wzrost kompetencji uczestników. W efekcie 
wpłynie to na zwiększenie atrakcyjności absolwentów szkół zawodowych na rynku pracy. 
Realizacja projektu przyczyni się także do stworzenia i wzmocnienia partnerstwa między 
wnioskodawcą a partnerem norweskim. 
 
Przedmiotem konkursu ogłaszanego FRSE, Komponent III są projekty, które przewidują współpracę 
instytucjonalną w kształceniu zawodowym VET, poprzez: 
 opracowanie lub uaktualnienie oferty / programów nauczania 
  wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, organizację wspólnych inicjatyw z partnerami 

Państw Darczyńców (Norwegia, Islandia, Lichtenstein)  
 opracowanie lub uaktualnienie lokalnych / regionalnych strategii rozwoju 
 edukację zdalną. 

 
 

Projekty składane w odpowiedzi na konkurs ogłaszany przez powinny przyczyniać się do 
zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Islandią, 
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Lichtensteinem i Norwegią (Państwami Darczyńców) w obszarze edukacji. Program Edukacja ma 
przyczyniać się do wzmocnienia potencjału ludzkiego i rozbudowy bazy wiedzy w Polsce poprzez: 

 profesjonalny rozwój kadry pracującej w obszarze edukacji formalnej i pozaformalnej, 
 mobilność studentów oraz pracowników uczelni wyższych pomiędzy Polską a Państwami- 

Darczyńcami, 
 partnerstwa instytucjonalne na rzecz poprawy jakości i dopasowania oferty edukacyjnej na 

wszystkich poziomach kształcenia. 
Działania podejmowane w ramach Programu Edukacja powinny obejmować poniższe 
markery polityczne, podnoszące jakość i efektywność realizowanych projektów: 
 zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami, 
 równe traktowanie kobiet i mężczyzn w edukacji i szkoleniu, 
 zasada dobrego rządzenia, 
 włączanie społeczne wrażliwych grup, 
 antydyskryminacja w edukacji, 
 transparentność działań i przeciwdziałanie korupcji. 
 Obszary priorytetowe Programu Edukacja obejmują: 
 edukację włączającą, 
 zarządzanie w sektorze edukacji, 
 rozwój kultury jakości w sektorze edukacji, w tym wewnętrznych systemów zapewniania 

jakości, 
 rozwój i promocję sektora VET, z uwzględnieniem dualnego systemu nauczania oraz 

współpracę instytucji kształcenia zawodowego z pracodawcami, 
 rozwój poradnictwa zawodowego, 
 edukację dotyczącą systemu opieki społecznej nad dziećmi („child welfare education”). 

 
 
Kwota przeznaczona na dofinansowanie pojedynczego projektu wyłonionego w ramach konkursu 
ogłaszanego przez FRSE wynosi maksymalnie 250 000 EURO. Dofinansowanie projektu wynosi 
100%.  
Planowany termin realizacji projektu to styczeń 2022 – styczeń 2024. 
 

III. Cel Partnerstwa i zasady współpracy: 

Celem Partnerstwa jest wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie w II Naborze 
Wniosków w ramach Komponentu III, ogłoszonym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, 
pełniącą rolę Operatora Programu Edukacja oraz wspólna realizacja projektu, jeżeli uzyska 
dofinansowanie. 

Liderem Partnerstwa będzie Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

Lider Partnerstwa będzie odpowiedzialny za zarządzanie administracyjne (m. in. sprawozdawczość 
finansową i merytoryczną, kontakty z OPE, monitoring projektu, archiwizację dokumentacji 
projektu, nadzór nad budżetem i harmonogramem projektu, kwalifikowanie wydatków) oraz za 
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zarządzanie i realizację działań merytorycznych na poziomie Partnerstwa, w tym za częściową 
rekrutację uczestników. 

Partner będzie odpowiedzialny za realizację powierzonych mu określonych działań merytorycznych 
związanych z częściową rekrutacją, organizacją wizyt studyjnych u Partnera Norweskiego  
i częściową realizacją warsztatów / szkoleń.  

DARR S.A. może zaproponować rozszerzenie zakresu zadań Partnera.  

Szczegółowe zasady Partnerstwa zostaną określone w umowie o współpracy po zakończeniu 
negocjacji z wybranym oferentem. 

 

IV. Kryteria wyboru Partnera: 

1. Kryteria formalne: 

1.1 prowadzenie nieprzerwanie od 12 miesięcy przed złożeniem oferty, działalności w 
sektorze edukacji formalnej i/lub pozaformalnej w obszarze kształcenia i szkolenia 
zawodowego i zawodowego kształcenia ustawicznego; 

1.2 Działanie na rzecz kształcenia branżowego;  

1.3 Posiadanie siedziby na terenie województwa dolnośląskiego; 

1.4 zadeklarowanie gotowości współpracy z Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego 
S.A. na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie oraz na etapie realizacji 
projektu, jeżeli uzyska dofinansowanie w wyniku II Naboru, zgodnie z Załącznikiem 3 
do niniejszego Ogłoszenia; 

1.5 zadeklarowanie wniesienia zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych i/lub 
finansowych, a także potencjału adekwatnego do celu projektu, zgodnie z Załącznikiem 
3 do niniejszego Ogłoszenia; 

1.6 wyrażenie zgody na upublicznienie informacji o udziale w konkursie oraz o decyzji w 
sprawie złożonej oferty, zgodnie z Załącznikiem 3 do niniejszego Ogłoszenia; 

1.7 przedłożenie aktualnego dokumentu potwierdzającego status prawny oraz 
umocowanie osób reprezentujących podmiot; 

1.8 przedłożenie oświadczenia o niezaleganiu z płatnościami dotyczącymi zobowiązań 
publiczno-prawnych; 

1.9 przedłożenie sprawozdania finansowego (bilansu oraz rachunku zysków i strat za 
ostatni zamknięty rok obrotowy, zgodnie z zapisami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 
września 1994 roku (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), a w przypadku 
wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych 
dokumentów określających wielkość obrotów oraz zobowiązań i należności; 

1.10 braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Dolnośląską Agencją Rozwoju 
Regionalnego S.A. 
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2. Kryteria merytoryczne 

2.1. określenie zakresu wkładu w realizację zadania wskazanego w art. III niniejszego 
Ogłoszenia poprzez zagwarantowanie zasobów ludzkich, organizacyjnych  
i technicznych. 

2.2. zrealizowanie w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej 1 działania w zakresie podnoszenia 
wiedzy i kompetencji uczniów szkół branżowych, działania dot. promocji szkolnictwa 
branżowego wśród uczniów oraz dostosowania szkolnictwa branżowego do potrzeb 
lokalnego rynku pracy 

3. Niespełnienie co najmniej jednego z wymagań formalnych, wymienionych w pkt 1  
powoduje odrzucenie oferty. 

4. Wartość punktowa dla kryteriów merytorycznych została określona w Formularzu Oferty 
Partnera Projektu, stanowiącym Załącznik 2 do niniejszego Ogłoszenia. 

 

V. Zasady wyboru Partnera: 

1. Szczegółowe zasady wyboru potencjalnego Partnera oraz zakres dokumentacji wymaganej do 
przedstawienia wraz z ofertą, przedstawione zostały w Załączniku nr 1 do niniejszego 
Ogłoszenia tj. „Regulaminie otwartego naboru na Partnera projektu”. 

2. Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
podmiot składający ofertę. 

3. Partnerem nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania (o 
którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) oraz 
podmiot powiązany w rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 
dnia 17 czerwca 2014 roku 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.). 

4. W przypadku ofert składanych przez podmioty działające w partnerstwie wymagania formalne 
określone w Art. IV. ust. 1 pkt. 2-8 muszą być spełnione przez każdy z podmiotów z osobna, 
natomiast wymagania określone w Art. IV ust. 1 pkt. 1 i 9 oraz wymagania określone w Art. IV 
ust. 2 pkt ust. 1-2 mogą być spełnione łącznie. 

5. W przypadku podmiotów wspólnie składających ofertę, dokumenty należy składać w oryginale 
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez każdy z podmiotów z osobna. 

6. W przypadku ofert składanych przez podmioty działające w partnerstwie Oferenci są 
zobowiązani wskazać w Formularzu Oferty Partnera Projektu, stanowiącym Załącznik 2 do 
niniejszego Ogłoszenia, Lidera partnerstwa do reprezentowania ich w niniejszym 
postępowaniu i do zawarcia umowy. Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zastrzega 
sobie prawo do zażądania, przed zawarciem umowy, do wglądu umowy podpisanej pomiędzy 
podmiotami działającymi w partnerstwie. 
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7. Zakłada się, że w wyniku przeprowadzonego naboru wybrany zostanie maksymalnie jeden 
Partner. 

 

VI. Procedura odwoławcza 

1. Podmioty, które nie zostaną wybrane do pełnienia funkcji Partnera mają prawo do wniesienia 
odwołania w nieprzekraczalnym terminie 2 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników 
naboru. Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej na adres: 

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

ul. Szczawieńska 2 

58-310 Szczawno-Zdrój 

2. Odwołanie zostanie rozpatrzone przez Komisję powołaną przez Prezesa Zarządu Dolnośląskiej 
Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w terminie 2 dni roboczych od daty wpływu. 

3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania przewiduje się uwzględnienie podmiotu w 
tworzeniu ostatecznej listy rankingowej. 

4. Informacja o wynikach odwołania zostanie upubliczniona na witrynie internetowej 
www.darr.pl 

 

VII.  Miejsce i forma składania ofert: 

1. Miejscem składania ofert jest 

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

ul. Szczawieńska 2 

58-310 Szczawno-Zdrój 

(sekretariat Zarządu DARR S.A) w godzinach 07:30-15:30 (od poniedziałku do piątku) 

e-mail: darr@darr.pl 

2. Językiem oferty jest język polski. 

3. Oferty należy składać w formie papierowej w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Otwarty nabór na 
Partnera w ramach projektu Program Edukacja – Komponent III”. 

4. W przypadku ofert wysyłanych pocztą, decyduje data wpływu oferty do Dolnośląskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A. 

5. W przypadku ofert wysyłanych drogą elektroniczną decyduje data i godzina dostarczenia oferty 
na adres: darr@darr.pl 

6. Oferty złożone po 09 kwietnia 2021 r. (po godz. 9.00) nie będą rozpatrywane. 

 

http://www.darr.pl/
mailto:darr@darr.pl
mailto:darr@darr.pl


 

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
ul. Szczawieńska 2 
58-310 Szczawno-Zdrój 
tel. 074 648 04 00 
www.darr.pl 

 

 

 

Strona 7 z 7 

 

VIII. Harmonogram naboru: 

1. Oferty należy składać w terminie do 09 kwietnia 2021 roku do godziny 09:00. 

2. Komisja Konkursowa przystąpi do oceny ofert 09 kwietnia 2021 roku od godz. 10:00. 

3. Ogłoszenie wyników naboru nastąpi niezwłocznie po dokonaniu oceny przedłożonych ofert. 

4. Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. poinformuje Oferentów o wynikach konkursu 
drogą mailową. 

5. Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przeprowadzi niezwłocznie negocjacje z 
Partnerem wyłonionym w drodze konkursu celem konkretyzacji zasad współpracy przy 
realizacji projektu. Negocjacje mogą być przeprowadzone bezpośrednio lub z wykorzystaniem 
środków komunikacji elektronicznej. 


