REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR PARTNERA do projektu
„PULS: PARTNERSTWO DLA JAKOŚCI – środowiskowy model badania losów
absolwentów w otoczeniu gospodarczym i edukacyjnym szkoły zawodowej”
z dnia 25.03.2020r.
§1

1.
2.
3.

4.

Zakres Regulaminu
Regulamin określa cele konkursu, zakres partnerstwa, warunki uczestnictwa w konkursie, zasady
składania ofert, kryteria oraz sposób oceny ofert.
Konkurs jest ogłoszony przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr, zwaną dalej w treści
regulaminu BFKK.
Postępowanie konkursowe prowadzone jest 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.
Postępowanie konkursowe przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd BFKK lub
osobę upoważnioną przez Zarząd BFKK.
§2

Cel konkursu
1. Celem konkursu jest wybór Partnerów do projektu „PULS: PARTNERSTWO DLA JAKOŚCI –
środowiskowy model badania losów absolwentów w otoczeniu gospodarczym i edukacyjnym
szkoły zawodowej”. Projekt realizowany w ramach ERASMUS PLUS. Realizatorem jest Białostocka
Fundacja Kształcenia Kadr (Lider Projektu).

2. CELEM PROJEKTU jest opracowanie w partnerstwie ponadnarodowym alternatywnego modelu
badania losów absolwentów opartego na ocenie ich kompetencji i problemów W ŚRODOWISKU
zdefiniowanym przez otoczenie społeczno-gospodarcze szkoły: STANOWISKA PRACY związane z
kierunkiem kształcenia – P, jak Przedsiębiorcy zatrudniający absolwentów w wyuczonym
zawodzie (P); BEZROBOCIE w przypadku trudności ze znalezieniem pracy w zawodzie – U, jak
Urzędy pracy wspierające bezrobotnych absolwentów (U); EDUKACJA w przypadku
kontynuowania nauki w zwodzie – L, jak lifelong learning oraz S, jak studia (L) i (S). PROBLEMEM
jest brak skutecznych sposobów oceny jakości kształcenia zawodowego w dwóch wymiarach
potrzeb rynku pracy: struktury kształcenia w zawodach odpowiadającej na potrzeby lokalnego i
regionalnego środowiska oraz jakości kształcenia w poszczególnych zawodach odpowiadającej na
potrzeby stanowisk pracy, na których zatrudniani są absolwenci. Przyczyną jest dominująca w
szkolnictwie zawodowym perspektywa zawodu oraz koncentrowanie działań modernizacyjnych
na zawodach deficytowych i nadwyżkowych a w konsekwencji nieskuteczny model badania
efektywności kształcenia przez śledzenie losów zawodowych wszystkich absolwentów w ujęciu
typowym dla statystyk rynku pracy. Szkoły interesują się tylko tym, czy absolwenci pracują –
ignorując fakt, czy pracują w wyuczonych zawodzie oraz na ile ich kompetencje pasują do
wyzwań stanowisk pracy. Tymczasem tylko informacja zwrotna o zgodności efektów kształcenia z
wymaganiami środowiska pracy i określona w ten sposób luka kompetencyjna uzasadniają

badanie losów absolwentów w procesie zarządzania jakością kształcenia zawodowego.
REZULTATEM projektu będzie model środowiskowego badania losów absolwentów z udziałem
interesariuszy otoczenia gospodarczego i edukacyjnego szkoły z pakietem narzędzi badania
jakościowego w każdej z modelowych ścieżek PULS:

a) P, jak PRZEDSIĘBIORCY: identyfikacja luk kompetencyjnych absolwentów pracujących w
zawodzie poprzez opis ich stanowisk pracy – model luki kompetencyjnej pomiędzy
programem nauczania praktycznego a wyzwaniami dostępnych stanowisk pracy

b) U, jak URZĘDY PRACY: identyfikacja barier kompetencyjnych bezrobotnych absolwentów
poszukujących pracy w zawodzie – model luki kompetencyjnej pomiędzy programem
nauczania a umiejętnościami rynku pracy

c) L, jak LIFELONG LEARNING: identyfikacja potrzeb edukacyjnych absolwentów kontynuujących
naukę zawodu w kształceniu ustawicznym na kursach kwalifikacyjnych i specjalistycznych –
model luki kompetencyjnej w wymiarze profesjonalizacji zawodu i uprawnień do pracy

d) S, jak STUDIA: identyfikacja potrzeb rozwojowych absolwentów kontynuujących naukę na
uczelniach zawodowych – model luki kompetencyjnej w wymiarze podwyższenia poziomu
kwalifikacji
Dla każdej ścieżki opracowany zostanie PAKIET NARZĘDZI:

a) ANKIETY BADAWCZE specyficzne dla ścieżek: P: ankiety do opisu stanowisk pracy w
kontekście efektów kształcenia dla zawodów; U: ankiety wywiadu z bezrobotnym
absolwentem dotyczące barier zatrudnienia; L: ankiety dla uczestników kursów
kwalifikacyjnych i specjalistycznych; S: ankiety dla akademickich biur karier i studentów o
wymaganiach uczelni

b) METODA ŚNIEŻNEJ KULI: procedura badania losów absolwentów skojarzonych z
absolwentem zidentyfikowanym na ścieżce PULS przez media społecznościowe

c) PLATFORMA PULS: internetowa baza danych integrująca badania prowadzone w ścieżkach
PULS z funkcją komplementarnych raportów

d) UCZESTNIKAMI PROJEKTU są interesariusze ścieżek PULS: przedsiębiorcy (30 firm), urzędy
pracy (3), instytucje szkoleniowe (3), uczelnie (3), szkoły zawodowe (3) oraz 30
pracowników, 90 absolwentów tych instytucji – łącznie 42 instytucje/firmy, 30
pracowników/użytkowników i 90 absolwentów/odbiorców modelu.

e) EFEKTEM projektu będzie modernizacja oferty edukacyjnej szkół zawodowych biorących
udział w projekcie poprzez użycie modelu PLUS z udziałem partnerów z otoczenia tych szkół
oraz wdrożenie modelu w woj. podlaskim we współpracy z Wojewódzką Radą Rynku Pracy

f) DZIAŁANIA projektu związane są angażowaniem partnerów z otoczenia edukacyjnego i
gospodarczego szkół zawodowych w wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie narzędzi
oceny jakości/efektywności kształcenia zawodowego w tych szkołach z udziałem lustrzanych
partnerów zagranicznych. Ta procedura empowerment realizowane będzie przez spotkania
robocze partnerów w kraju i za granicą, prace intelektualne, seminaria i szkolenia
wdrożeniowe

Model PULS wskazuje, gdzie tętni PULS lokalnej gospodarki, której motorem są „kompetencje do
pracy” poszukiwane dziś przez przedsiębiorców z dużo większą determinacją niż dotacje na nowe
technologie. Proponowany model pozwala samorządom regionalnym TRZYMAĆ RĘKĘ NA PULS-ie
identyfikując „na czas” główne bolączki lokalnej gospodarki, w której i dla której funkcjonuje
szkoła zawodowa.

3. Oferent może zaproponować dodatkowe elementy modelu na etapie przygotowani wniosku o
dofinansowanie.
4. Po rozstrzygnięciu konkursu i podpisaniu umowy o dofinansowanie z Instytucją Pośredniczącą,
pomiędzy wyłonionymi Partnerami a BFKK zawarta zostanie Umowa partnerska na wspólną
realizację projektu.
§3

1.

Zakres partnerstwa
Rolą Partnerów będzie wspólna, razem z pozostałymi Partnerami, realizacja projektu oraz udział
w jego wdrażaniu zgodnie z etapami założonymi we wniosku o dofinansowanie, w ramach
przewidzianego na poszczególne zadania budżetu.
§4

1.
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5.

Warunki uczestnictwa w konkursie
W konkursie mogą brać udział podmioty, które spełniają następujące warunki (kryteria dostępu):
1.1. Obowiązkowo dla każdego Partnera:
1.1.1. Partner posiada siedzibę w jednym z Państw członkowskich Unii Europejskiej z
wyjątkiem Wielkiej Brytanii.
1.1.2. Partner musi być spoza sektora finansów publicznych.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty na wzorze stanowiącym załącznik nr 1
do niniejszego Regulaminu.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim lub angielskim.
Po wygraniu konkursu na projekt w Instytucji Pośredniczącą, BFKK będzie wymagało w ciągu 14
dni kalendarzowych złożenia dokumentów:
4.1. aktualny odpis z KRS lub odpowiedniego wyciągu z Ewidencji lub inne dokumenty
potwierdzające status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących
złożone w oryginale lub jako kopie poświadczone za zgodność z oryginałem i podpisane
przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu;
4.2. pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów
publicznoprawnych;
4.3. oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z otrzymania dofinansowania na podstawie
art. 207 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013
r. poz. 885, z późn. zm.).
Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.

§5
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Zasady składania ofert
Oferty należy złożyć w siedzibie BFKK w zamkniętej kopercie najpóźniej do dnia 15.04.2020 r., do
godziny 14:00 z dopiskiem „Otwarty konkurs na wybór Partnerów projektu „„PULS:
PARTNERSTWO DLA JAKOŚCI – środowiskowy model badania losów absolwentów w otoczeniu
gospodarczym i edukacyjnym szkoły zawodowej” na adres: Białostocka Fundacja Kształcenia
Kadr, ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok lub wysłać na e-mail: fundacja@bfkk.pl .
Za datę złożenia oferty uznaje się dzień złożenia oferty w BFKK.
Oferty złożone po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane i nie będą zwracane do
nadawcy.
Przy przesłaniu oferty drogą kurierską lub pocztową ryzyko uszkodzenia, zniszczenia, nie dotarcia
oferty na czas i w miejsce wskazane do składania ofert ponosi podmiot składający ofertę.
§6
Kryteria i sposób oceny ofert

1. Nadesłane oferty będą podlegać ocenie Komisji Konkursowej powołanej przez Zarząd BFKK lub
2.

3.

4.

5.

6.

7.

osobę upoważnioną przez Zarząd BFKK.
Ocena złożonych ofert nastąpi 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.
Partnerem będzie mógł zostać każdy podmiot spełniający kryteria dostępu. W Przypadku
większej liczny zgłoszeń, w szczególności dla jednego typu podmiotu brane będą dodatkowe
kryteria premiujące (łącznie do 100 punktów) służące porównaniu ofert i wybraniu partnera z
większym potencjałem współpracy.
Przy analizie zasadności i rzetelności określenia ofert Komisja Konkursowa zastosuje następujące
kryteria oceny (premiujące):
4.1. Partner ma doświadczenie w realizacji projektu w ramach partnerstw strategicznych: 50
pkt.
4.2. Partner ma doświadczenie w obszarach związanych z tematyka projektu : 50 pkt.
Ocena ofert zostanie przeprowadzona przez trzech członków Komisji. Każdy z członków komisji
może przyznać danej ofercie maksymalnie 100 punktów. Ostateczną liczbę punktów przyznaną
oferentowi stanowić będzie średnia ocen trzech członków Komisji. Liczba punktów zostanie
zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
Z postępowania konkursowego Komisja Konkursowa sporządzi protokół zawierający punkty
przyznane ofertom wraz z uzasadnieniem. Załącznikami do protokołu będą karty indywidualnej
oceny każdej oferty przez członków Komisji Konkursowej.
Spośród wszystkich ofert utworzona zostanie lista rankingowa. BFKK będzie w pierwszej
kolejności podejmować współpracę z Partnerem z pierwszego miejsca na liście rankingowej a w
przypadku odmowy współpracy będzie podejmować współpracę partnerstwa z instytucjami z
dalszych miejsc na liście rankingowej. Ponadto przy ostatecznym wyborze partnera BFKK będzie
kierowała się specyficznymi cechami partnerów zapewniającymi najlepsze warunki do osiągnięcia
zakładanych celów projektu.

§7
Postanowienia końcowe

1. BFKK zastrzega sobie prawo do:
1. unieważnienia naboru bez podania przyczyny;
2. zmiany zapisów niniejszego Regulaminu nie później niż 7 dni kalendarzowych przed
zamknięciem konkursu.
2. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej
www.bfkk.pl oraz przekazana podmiotom, które złożyły ofertę, niezwłocznie po zatwierdzeniu
wyników konkursu przez Zarząd BFKK.
3. Nazwa podmiotu wyłonionego w wyniku rozstrzygnięcia konkursu będzie opublikowana na
stronie internetowej www.bfkk.pl
4. Po otrzymaniu informacji o rozstrzygnięciu konkursu podmiotom, które złożyły ofertę,
przysługuje odwołanie od decyzji Komisji konkursowej. Odwołanie należy wnieść w formie
pisemnej do Prezesa Zarządu BFKK w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zamieszczenia
informacji o rozstrzygnięciu konkursu.
Załączniki:

1.
2.
3.

Formularz oferty,
Wzór Oświadczenia o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów
publicznoprawnych,
Wzór Oświadczenia nie podleganiu wykluczeniu z otrzymania dofinansowania na
podstawie art. 207 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

