Komunikat z dn. 08.05.2018 r.
Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014 r. poz.
1146)
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu zaprasza:
Organizacje pozarządową i/lub partnera społecznego

reprezentującego interesy i zrzeszające

podmioty świadczące usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej do udziału w charakterze
partnerów

w

realizacji

projektu

przewidującego

wdrożenie

programu

profilaktycznego

pn. Program koordynacji profilaktyki złamań osteoporotycznych.

W naborze mogą brać udział potencjalni partnerzy spełniający wymagania
określone w Regulaminie konkursu nr POWR.05.01.00-IP.05-00-007/18 na
projekty w programie profilaktycznym pn. Program koordynacji profilaktyki złamań
osteoporotycznych, którzy wniosą do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne,
techniczne oraz wspólnie z Liderem będą uczestniczyć w przygotowaniu
wniosku o dofinansowanie projektu, jak również w jego realizacji.
1. Cele Partnerstwa
Głównym celem Partnerstwa będzie wspólna realizacja Projektu, który pozwoli na wspieranie
współpracy podmiotów leczniczych z organizacjami pozarządowymi i partnerami społecznymi w
celu poprawy jakości działań profilaktycznych oraz w celu zwiększenia skuteczności oddziaływania
programu profilaktycznego.
2. Forma prawna partnera a) Organizacja pozarządowa

w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450), które w ostatnich 2
latach prowadzili działania związane z edukacja prozdrowotną w zakresie działań profilaktycznych
dot. osteoporozy,
b) Partner społeczny reprezentujący interesy i zrzeszający podmioty świadczące usługi w zakresie
podstawowej opieki zdrowotnej.
3. Termin składania zgłoszeń:
30.05.2018 r.
4. Udział Partnera w projekcie będzie polegał na:
a) współpracy przy opracowaniu koncepcji projektu, zaplanowaniu działań i przygotowaniu
wniosku o dofinansowanie projektu w oparciu o dokumentację konkursową,

profilaktycznego.
Uwaga: ostateczny zakres działań partnera zostanie ustalony podczas wspólnego przygotowania
projektu.
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b) wspieraniu współpracy podmiotów leczniczych z partnerami społecznymi w celu poprawy

5. Działania planowane w ramach projektu:
a) działania edukacyjne realizowane w ramach profilaktyki,
b) świadczenia zdrowotne w ramach profilaktyki wtórnej, które będą udzielane w ramach
wdrażania

programu

profilaktycznego

pn.:

Program

koordynacji

profilaktyki

złamań

osteoporotycznych,
c) realizację programów edukacyjnych (wydarzeń/eventów/kampanii profilaktycznych)
6. Wymagania w zakresie składanych ofert:
Oferty składane przez potencjalnych partnerów muszą zostać sporządzone w języku polskim
i zawierać między innymi:
a) informację dotyczącą zgodności działalności Partnera z celami partnerstwa,
b) 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,
c) opis działań możliwych do zrealizowania przez Partnera w ramach realizacji proponowanych
działań w projekcie,
d) opis metodyki prowadzonych działań,
e) aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inny dokument
potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
f) informacja o kwalifikowalności VAT przez Partnera.
7. Kryteria dostępu:
Do postepowania mogą przystąpić wyłącznie podmioty posiadające osobowość prawną,
które łącznie spełnią wymogi:
a) prowadzenie działalności potencjalnego partnera w zakresie zgodnym z celami
partnerstwa,
b) nie zalegania z opłacaniem składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
d) nie zalegania z opłacaniem składek wobec Urzędu Skarbowego,
e) Nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27.08.2019 r. o finansach
publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240),
f) jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.
8. Przy wyborze Partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:
a) zgodność misji/profilu działalności Partnera z celami partnerstwa (punktacja max 20 pkt),
b) oferowany wkład Partnera w realizację celu partnerstwa (punktacja max 30 pkt),

(punktacja max 30 pkt).
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c) doświadczenie w realizacji projektów/zadań o podobnym charakterze (punktacja max 20 pkt),

Łączna maksymalna ilość punktów, jakie można uzyskać to 100 pkt. Za najkorzystniejszą zostanie
uznana oferta, która zdobędzie najwyższą ilość punktów.
Oferty będą oceniane przez powołaną w tym celu komisję oceniającą.
Ocena złożonych ofert prowadzona będzie zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o
zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014– 2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, 1475).

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Działem Projektów, Programów Rozwojowych
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tel.: 71 733 11 87, e‐mail: awasilewska@usk.wroc.pl

