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PODSTWA PRAWNA I DOKUMENTY PROGRAMOWE 

 

§ 1 

1) Współpraca opierać się będzie przede wszystkim o następujące dokumenty: 

a) Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki z dnia 1 stycznia 2010 r. 

b) Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z 23 kwietnia 2009 r  

c) Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

(Dz.U.2009.84.712 z późn. zm.). 

d) Projekty współpracy ponadnarodowej. Podręcznik dla projektodawców (Warszawa 

2009 r.). 

e) Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania projektów 

innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej PO KL z dnia 24 sierpnia 2012 r. 

 

SŁOWNIK POJĘĆ 

 

§ 2 

 

1) W niniejszym regulaminie przyjęto następujące rozumowanie pojęć: 

 

a) Partner ponadnarodowy - Partner zagraniczny, z którym realizator projektu podpisuje 

umowę o współpracy ponadnarodowej, wnoszący do projekt np. zasoby ludzkie, 

organizacyjne, techniczne i/lub finansowe, realizujący projekt wspólnie z projektodawcą 

i/lub innymi Partnerami zagranicznymi/krajowymi na warunkach określonych w ww. 

umowie. Podmiot spełniający kryteria formalne, o których mowa w niniejszym 

Regulaminie. 

b) Projekt z komponentem ponadnarodowym - projekt, który na poziomie analizy 

problemów/potrzeb grup docelowych wykazuje uzasadnioną potrzebę realizacji 

komponentu ponadnarodowego, oraz którego cel/cele szczegółowe są niemożliwe do 

osiągnięcia bez współpracy z Partnerem ponadnarodowym. Realizacja komponentu 

ponadnarodowego wnosi rzeczywistą wartość dodaną wynikającą z wymiany wiedzy, 

doświadczenia i wzajemnego uczenia się Partnerów ponadnarodowych możliwą do 

osiągnięcia jedynie przy ich udziale. 

c) Umowa o współpracy ponadnarodowej - umowa podpisywana przez wszystkich 

Partnerów realizujących komponent współpracy ponadnarodowej określająca m. in. 

wspólne cele, planowane produkty i rezultaty, opis działań, harmonogram ich realizacji, 

postanowienia finansowe. 
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d) Program Operacyjny Kapitał Ludzki – program operacyjny realizowany w latach 

2007-2013 w Polsce, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 3 

 

1. Otwarty nabór na Partnerów zagranicznych do realizacji komponentu współpracy 

ponadnarodowej w ramach projektu systemowego POKL.09.02.00-18-001/12 

„Podkarpacie stawia na zawodowców” w Działaniu 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, zwany dalej Otwartym Naborem, jest ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy 

w Rzeszowie. 

2. Otwarty Nabór zostanie przeprowadzony na podstawie niniejszego Regulaminu po 

opublikowaniu Ogłoszenia o otwartym naborze na Partnerów ponadnarodowych , 

zwanego dalej Ogłoszeniem. 

3. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią: 

a) Ogłoszenie – załącznik nr 1 do Regulaminu 

b) Formularz zgłoszeniowy – załącznik nr 2 do Regulaminu. 

4. Regulamin określa cel i zasady Otwartego Naboru, warunki uczestnictwa w Otwartym 

Naborze, tryb rozpatrywania formularzy zgłoszeniowych i wyboru Partnera 

ponadnarodowego. 

5. Formularz zgłoszeniowy stanowi obowiązujący wzór dla Partnera ponadnarodowego. 

6. Regulamin naboru oraz formularz zgłoszeniowy jest dostępny w siedzibie 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Rzeszów ul. Zygmuntowska 14 (pokój 

407) oraz na stronie internetowej www.wup-rzeszow.pl oraz w Biuletynie Informacji 

Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. 

 

CEL I ZASADY OTWARTEGO NABORU 

 

§ 4 

 

1. Celem Otwartego Naboru jest wyłonienie Partnerów zagranicznych, z którymi zostanie 

nawiązana współpraca ponadnarodowa w celu przeprowadzenia programów 

rozwojowych szkół prowadzących kształcenie zawodowe, które uczestniczą w projekcie 

systemowym POKL.09.02.00-18-001/12 „Podkarpacie stawia na zawodowców”. 
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2. Celem Projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego 

w województwie podkarpackim w okresie do końca października 2014 r. 

3. Formy współpracy możliwe do realizacji przez Partnerów: 

a) Adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju. 

b) Wypracowanie nowych rozwiązań. 

. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W OTWARTYM NABORZE 

 

§ 5 

 

 1. Oczekiwania wobec potencjalnego Partnera: 

a) zgodność działania potencjalnego Partnera ponadnarodowego z celami partnerstwa; 

b) wkład potencjalnego Partnera ponadnarodowego w realizację celu partnerstwa 

(w tym zasoby ludzkie, techniczne i finansowe); 

c) doświadczenie w realizacji projektów w partnerstwie krajowym i/lub 

ponadnarodowym; 

d) współpraca z Beneficjentem lub Partnerem w trakcie przygotowywania projektu. 

2. Podstawą przystąpienia do udziału w Otwartym Naborze jest złożenie wypełnionego 

formularza zgłoszeniowego . 

3. Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w języku polskim lub angielskim zgodnie 

z obowiązującym wzorem, stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu. 

4. Zgodnie z zapisami art. 28a ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.), oferty 

współpracy przyjmowane są przez okres 21 dni od dnia opublikowania Ogłoszenia. Na 

potrzeby niniejszego naboru przyjmuje się, że wskazany okres będzie liczony w dniach 

kalendarzowych. Ostatnim dniem jest 21 dzień od dnia opublikowania Ogłoszenia. 

5. Nabór wniosków o udział w projekcie  

Nabór wniosków o udział w projekcie będzie prowadzony od dnia 27 sierpnia 2013 r. 

do 19 września 2013 r., w godzinach pracy urzędu tj. od godz.7
30

 do godz. 15
30

.  

Wnioski udział w projekcie będą przyjmowane w siedzibie Projektodawcy, tj. 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 

ul. Lisa Kuli 20 

35-025 Rzeszów, pokój nr 1 (Kancelaria WUP) 
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Wnioski można składać osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą. W przypadku 

wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje 

data i godzina wpływu wniosku do kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

w Rzeszowie. Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. WUP w Rzeszowie 

nie ponosi kosztów przygotowania oferty i nie zwraca nadesłanych ofert. 

 

TRYB ROZPATRYWANIA OFERT WSPÓŁPRACY I WYBÓR PARTNERA 

§ 6 

1. Złożone formularze zgłoszeniowe rozpatruje Komisja Naboru powołana przez Dyrektora 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. 

2. Komisja Naboru składa się z Przewodniczącego oraz dwóch Członków. 

3. Wszystkie osoby zaangażowane w prace Komisji Naboru są zobowiązane do 

podpisania deklaracji poufności i bezstronności. 

4. Wyniki naboru zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej WUP 

w Rzeszowie. 

5. Umowa o współpracy ponadnarodowej zostanie zawarta z Partnerem ponadnarodowym 

wybranym w drodze Otwartego Naboru po zakończonych pracach związanych 

z wprowadzeniem komponentu współpracy ponadnarodowej  do projektu. 

6. Partnerzy, realizujący wspólnie projekt partnerski, są zobowiązani do przestrzegania 

i stosowania zapisów określonych w art. 28a Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju, wytycznych zawartych w dokumencie "Zakres realizacji 

projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki" z dnia 23 kwietnia 2009 r. oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowania 

wydatków w ramach PO KL i Zasad finansowania PO KL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






