Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu
KARTA OCENY KOMISJI KONKURSOWEJ

NAZWA OFERENTA : ....................................................................................................................................
OCENIAJĄCY: .................................................................................................................................................
1. Karta oceny formalnej
WYMAGANIA DLA PARTNERÓW:
(należy każdorazowo zaznaczyć właściwe znakiem „X”)
PARTNER NR 1
Zgodność misji / profilu statutowej działalności Partnera z celami partnerstwa określonymi w § 2 i 3 Regulaminu konkursu;
1.
□ TAK
□ NIE
2.

3.

Prowadzenie działalności na obszarze województwa pomorskiego
□ TAK

□ NIE

Prowadzenie kształcenia na poziomie wyższym, zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym, w okresie minimum 5 lat.
□ TAK

□ NIE

PARTNER NR 2
Prowadzenie działalności na obszarze województwa pomorskiego
1.
□ TAK
□ NIE

2.

Posiadanie infrastruktury, która może być wykorzystana do organizacji dokształcania przez przedsiębiorców/praktyków kadry
dydaktycznej AP celem podniesienia jej kwalifikacji w zakresie kształcenia praktycznego, a także do późniejszego przeprowadzania
wizyt studyjnych dla studentów uczelni wyższych w zakresie otwieranych specjalności nauczania praktycznego w ramach projektu
SOA (wykaz - zgodnie z załącznikiem nr 4 do REGULAMINU KONKURSU – Ogólne Założenia Projektu).
Ponadto podmioty winne być zlokalizowane -z uwagi na logistykę zajęć dydaktycznych- w odległości nie większej niż 10 km od
siedziby Akademii Pomorskiej w Słupsku przy ul. Arciszewskiego 22 a.
□ TAK

□ NIE

1

3.

Posiadanie doświadczenia w pozyskiwaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego:
a) doświadczenie w pozyskaniu, realizacji i rozliczenia w przeciągu ostatnich 3 lat co najmniej jednego projektu finansowanego
z udziałem środków EFRR, o wartości budżetu całkowitego nie mniejszej niż 3 000 000 zł [z VAT],
b) doświadczenie w pozyskaniu, realizacji i rozliczenia w przeciągu ostatnich 3 lat co najmniej dwóch projektów finansowanych
z udziałem środków EFS, na rzecz wspierania przedsiębiorczości oraz przedsiębiorców o wartości budżetu całkowitego nie mniejszej
niż 400 000 zł [z VAT].
□ TAK

□ NIE

PARTNER NR 3
Prowadzenie działalności na obszarze województwa pomorskiego
1.
□ NIE
□ TAK
2.

3.

Prowadzenie działalności na rzecz wspomagania rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości;
□ TAK
□ NIE

Posiadanie minimum dwóch baz/zestawień podmiotów gospodarczych obejmujących branże z zakresu otwieranych specjalności
nauczania praktycznego w ramach projektu SOA (wykaz- zgodnie z załącznikiem nr 4 do REGULAMINU KONKURSU –Ogólne
Założenia Projektu).
□ TAK

□ NIE
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2. Karta oceny merytorycznej
PARTNER NR 1
Lp.

1.

Kryterium wyboru Partnera

Maksymalna
liczba punktów

Opracowanie koncepcji działań inwestycyjnych wraz z kalkulacją
kosztów na utworzenie lub zmodyfikowanie programu nauczania
praktycznego na poziomie szkolnictwa wyższego w obszarze
MONITOROWANIE PRZESTRZENI w trzech specjalnościach :
a) Geodezja sanitarna i teledetekcja,
b) Geodezja i systemy informacji przestrzennej,
c) Zagospodarowanie przestrzenne.

3

Liczba
punktów
przyznana

Uzasadnienie oceny

[Przy opracowaniu koncepcji należy uwzględnić opis stanu
wyjściowego, potrzebę poniesienia nakładów, konieczność
wniesienia finansowego wkładu własnego – z uwzględnieniem
rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
3 września 2015r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy
inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych
na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1416), wydanego w oparciu o art.
14 rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r.
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i10 8 Traktatu (Dz. U. UE
L 187 z 26.06.2014)].
2.

Posiadanie stałej [tj. min. 3 letniej] współpracy z pracodawcami
w subregionie słupskim w zakresie kształcenia na poziomie wyższym
(wykazanie współpracy z co najmniej 5 firmami);

3

[Należy przedstawić: wykaz posiadanej współpracy lub kopię umów
o współpracy lub inny dokument poświadczający posiadanie stałej
współpracy].

3

3.

Deklarację Partnera oraz przedstawienie koncepcji działań celem utrzymania
trwałości działań podejmowanych w ramach projektu, po zakończeniu
finansowania ze środków UE.
Suma punktów przyznanych

PARTNER NR 2
Lp.

1.

2.

Kryterium wyboru Partnera

Przedstawienie koncepcji wraz z wstępną kalkulacją kosztów, na
realizację przydzielonego Partnerowi zadania tj. Koordynacja prac
przedsiębiorców i uczelni prowadząca do opracowania projektów
programów praktycznego kształcenia SOA dostosowanych do potrzeb
gospodarki;
[Kalkulacja podlegać będzie wyłącznie wstępnej ocenie na etapie
wyboru Partnera - pod względem realności przedstawionego przez
Partnera wykonania projektowego zadania oraz zgodności z celem
i założeniami Projektu. Przy czym, zakłada się ewentualne
wprowadzenie korekt w tej kalkulacji na etapie opracowywania
uszczegółowiania Projektu - tzn. na etapie wykonywania studium
wykonalności, w tym korekt wynikających z reguł konkursowych
i zmian w Wytycznych do RPO].
Posiadanie stałej [tj. min. 3 letniej] współpracy z przedsiębiorcami
w subregionie słupskim, która pozwoli Liderowi Projektu ocenić
ryzyka i szanse przez potencjalnego partnera w zakresie realizacji
zadania jw. w pkt 1 (wykazanie współpracy łącznie z co najmniej z 15
firmami w branżach określonych
załącznikiem nr 4 do
REGULAMINU KONKURSU –Ogólne założenia projektu);

3

Maksymalna
liczba
punktów
ogółem
3

Liczba
punktów
przyznana

Uzasadnienie oceny

3

[Należy przedstawić: wykaz posiadanej współpracy lub kopię umów
o współpracy lub inny dokument poświadczający posiadanie stałej
współpracy].
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3.

Deklarację Partnera oraz przedstawienie koncepcji działań celem
utrzymania trwałości działań podejmowanych w ramach projektu, po
zakończeniu finansowania ze środków UE.
Suma punktów przyznanych

PARTNER NR 3
Lp.

1.

2.

Kryterium wyboru Partnera

Przedstawienie koncepcji na realizację przydzielonych Partnerowi
zadań tj.
a)Dokształcenie przez przedsiębiorców/praktyków kadry dydaktycznej
AP celem podniesienia jej kwalifikacji w zakresie kształcenia
praktycznego;
b) Utworzenie bazy firm podejmujących u siebie studentów w ramach
staży i praktyk.
[Kalkulacja podlegać będzie wyłącznie wstępnej ocenie na etapie
wyboru Partnera - pod względem realności przedstawionego przez
Partnera wykonania projektowego zadania oraz zgodności z celem
i założeniami Projektu. Przy czym, zakłada się ewentualne
wprowadzenie korekt w tej kalkulacji na etapie opracowywania
uszczegółowiania Projektu - tzn. na etapie wykonywania studium
wykonalności, w tym korekt wynikających z reguł konkursowych
i zmian w Wytycznych do RPO].
Posiadanie stałej [tj. min. 3 letniej] współpracy z przedsiębiorcami
w subregionie słupskim (wykazanie współpracy łącznie z co najmniej
z 30 firmami w branżach określonych załącznikiem nr 4 do
REGULAMINU KONKURSU –Ogólne założenia projektu);

3

Maksymalna
liczba
punktów
ogółem
3

Liczba
punktów
przyznana

Uzasadnienie oceny

3

[Należy przedstawić: wykaz posiadanej współpracy lub kopię umów
o współpracy lub inny dokument poświadczający posiadanie stałej
współpracy.]
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3.

Deklarację Partnera oraz przedstawienie koncepcji działań celem
utrzymania trwałości działań podejmowanych w ramach projektu, po
zakończeniu finansowania ze środków UE.
Suma punktów przyznanych

3

Data i podpis oceniającego (-ej):
…………………………………..
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