
Ogłoszenie o otwartym naborze na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji 
projektu partnerskiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-
2020, POWR. nr POWR.02.15.00-IP.02-00-001/18  „Przygotowanie rozwiązań w zakresie 
angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu – Etap II”, 
ogłoszonego w ramach Działania 2.15 „Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane  
do potrzeb zmieniającej się gospodarki”. 
 
Działając zgodnie z art.33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów  
w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 
z 2014 r., poz. 1146), Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego ogłasza otwarty nabór na 
partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego POWR.02.15.00 – 
IP.02-00-001/18 Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, zwanej 
dalej „Projektem”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój na lata 2014-2020. 
 
I. Cel partnerstwa: 
Wspólne przygotowanie oraz realizacja Projektu mającego na celu opracowanie programu 
realizacji praktycznej nauki zawodu w rzeczywistych warunkach we współpracy  
ze szkołami/placówkami z branży  hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej. 
 
II. Zakres tematyczny partnerstwa: 
W ramach Projektu planuje się realizację m.in. następujących działań: 
Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej 
nauki zawodu w branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej , w tym:  

a) opracowanie ram jakości staży i praktyk dla uczniów realizujących kształcenie 
praktyczne w przedsiębiorstwach, z uwzględnieniem europejskich ram staży 
zawodowych w branży  hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej, 
b) opracowanie modelowych programów realizacji praktycznej nauki zawodu dla 
zawodów na poziomie kwalifikacji technika dla branży  hotelarsko-gastronomiczno-
turystycznej. 

 
III. Wymagania: 
O udział w postępowaniu może ubiegać się kandydat na Partnera, który spełnia następujące 
wymagania: 

1. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, w tym:  

 realizował bądź realizuje projekty w branży  hotelarsko-gastronomiczno-
turystycznej o zasięgu ogólnokrajowym, 

 zajmuje się tematyką związaną z branżą hotelarsko-gastronomiczno-
turystyczną, 

 posiada odpowiedni potencjał kadrowy oraz wskaże sposób jego 
wykorzystania w ramach projektu  

2. Dysponuje odpowiednim potencjałem finansowym zapewniającym wspólnie  
z Wnioskodawcą przystąpienie do udziału w projekcie. Całkowita wartość projektu 
dla branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej wynosi 993 000,00 PLN.  Należy 
podać łączny obrót za ostatni zatwierdzony rok obrotowy zgodnie z ustawą z dnia  
29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2013 poz. 330 z późn. zm.) lub za ostatni 
zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy. 



3. Zobowiązuje się do zawarcia porozumienia/umowy o partnerstwie z Izbą 
Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego, która określi w szczególności: 

 Przedmiot porozumienia/umowy 

 Prawa i obowiązki stron, zakres i formę udziału Partnera w projekcie 

 Sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych 
przez Partnera projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania 
udzielonego Partnerowi 

 Zapisy dotyczące kwestii przetwarzania danych osobowych 

 Sposób postępowania w przypadku naruszenia lub nie wywiązania się stron             
z porozumienia lub umowy. 

Idea partnerstwa nie dopuszcza możliwości zlecenia zadań pomiędzy podmiotami 
partnerstwa, w tym kierowania zapytań ofertowych do pozostałych podmiotów 
partnerstwa podczas udzielania zamówień publicznych w ramach projektu,  także 
wzajemnego angażowania jako personel projektu pracowników partnera wiodącego lub 
partnera. 
 
IV. Zgłoszenie powinno zawierać: 

1. dane potencjalnego Partnera (nazwa, dokładny adres wraz z kodem pocztowym, 
telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej, dane osoby do kontaktu), 

2. opis dotychczasowej działalności kandydata na Partnera uwzględniający jego 
największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowych  
ze środków Unii Europejskiej w branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej, 

3. opis koncepcji udziału w Projekcie, a w szczególności propozycję realizacji działań 
określonych w pkt. II niniejszego ogłoszenia, 

4. wykaz osób określonych w pkt. III.1 niniejszego ogłoszenia, którymi dysponuje 
kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia, wykształcenia oraz wskazaniem czynności jakie mogą realizować        
w Projekcie, 

5. oświadczenie o posiadaniu wiedzy z zakresu określonego w pkt. III.1 niniejszego 
ogłoszenia, 

6. deklarację gotowości pomocy w przygotowaniu wszelkiej niezbędnej dokumentacji 
wymaganej do złożenia wniosku o dofinansowanie Projektu, 

7. dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób 
go reprezentujących, 

8. oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z otrzymania dofinansowania na 
podstawie art. 207 ust 4-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 
(Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm). 
 
 

V. Liczba partnerów: 
Zakłada się wybór nie więcej niż 1 (jednego) Partnera będącego podmiotem zewnętrznym, 
wybranym w ramach niniejszego naboru.  
 
 
VI. Termin składania zgłoszeń: 



21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o naborze na stronie internetowej Izby 
Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego  (decyduje data wpływu), tj. nie później niż do 
10.04.2018 r.  
 
VII. Sposób i miejsce składania zgłoszeń: 
W postaci papierowej wraz z wersją zapisaną na nośniku elektronicznym należy składać 
osobiście lub przesyłką rejestrowaną w siedzibie Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, 
pod adresem: 
Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego 
ul. Mickiewicza 9/4 
01-517  Warszawa 
w zaklejonej kopercie, z dopiskiem na kopercie „otwarty nabór Przygotowanie rozwiązań       
w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu-Etap II” 
 
VIII. Kryteria wyboru: 

1. Zgodność działania kandydata na Partnera z celami partnerstwa. 
2. Doświadczenie kandydata na Partnera w realizacji projektów związanych z branżą   
3. Adekwatność zaproponowanych zasobów ludzkich w kontekście zaproponowanych 

działań Partnera  
4. Koncepcja współpracy przy realizacji projektu/opis działań wraz z uzasadnieniem,  

w tym kompleksowość i spójność zaproponowanych działań z planowanymi 
zadaniami w projekcie. 
 

Ocena złożonych zgłoszeń prowadzona będzie zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowania w perspektywie 
finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146). 
 
IX. Uwagi: 

1. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:  
o podpisania umowy partnerskiej z kandydatem na Partnera, którego zgłoszenie 

zostało najwyżej ocenione, 
o unieważnienia naboru bez podania przyczyny. 

2. W przypadku unieważnienia naboru Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego nie 
ponosi odpowiedzialności za szkody, jakie poniósł z tego tytułu podmiot 
zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub kandydat na partnera, który 
dokonał zgłoszenia. 

3. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej IGHP.  
4. Ocenie podlegać będą zgłoszenia spełniające wymagania formalne określone  

w pkt. IV ogłoszenia 
5. W przypadku złożenia zgłoszenia po terminie, pozostawia się je bez rozpatrzenia. 
6. Kandydat na Partnera może złożyć jedno zgłoszenie w ramach naboru. Obejmuje to 

również złożenie zgłoszenia w ramach konsorcjum. 
7. Zgłoszenie oraz wszystkie załączniki do zgłoszenia powinny być podpisane przez 

osobę upoważnioną do reprezentowania kandydata na Partnera zgodnie z zapisem     
w dokumencie rejestrowym lub zgodnie z załączonym pełnomocnictwem. 



8. Po ogłoszeniu wyników naboru, z wybranym Partnerem zostanie podpisana umowa o 
partnerstwie regulująca szczegółowe warunki współpracy i role poszczególnych 
partnerów przy przygotowaniu i realizacji Projektu. 

9. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej zawarcie umowy 
partnerstwa z wybranym w wyniku naboru partnerem, Izba Gospodarcza Hotelarstwa 
Polskiego dopuszcza możliwość zawarcia umowy partnerstwa z podmiotem, który 
jako następny w kolejności został najwyżej oceniony. 

10. Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie. Zgłoszenie należy przesłać 
w języku polskim, sporządzone  komputerowo. 
 

  


