
Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera w celu wspólnego przygotowania  

i realizacji projektu partnerskiego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, 

Poddziałanie 2.3.1. 

 

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, 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 z późn. zm.), 

ogłasza nabór na partnera w celu przygotowania i realizacji projektu partnerskiego w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałania 2.3.1. Cyfrowe udostępnianie 

informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki, typ II projektu: 

cyfrowe udostępnianie zasobów nauki. 

 

1. Cel partnerstwa 

Celem naboru jest wyłonienie partnera, który będzie aktywnie współpracował przy przygotowa-

niu wniosku aplikacyjnego oraz przy realizacji projektu zakładającego stworzenie wspólnej 

platformy, prezentującej i promującej osiągnięcia naukowe i potencjał badawczy jednostek, ze 

szczególnym uwzględnieniem uczelni i instytutów medycznych. 

 

2. Zakres tematyczny partnerstwa 

a/ Inwentaryzacja zasobów. 

b/ Opracowanie założeń platformy zarządzania informacją naukową. 

c/ Uruchomienie, wdrożenie i utrzymanie platformy w okresie trwania projektu i 5 lat po jego 

zakończeniu. 

d/ Stworzenie profili pracowników i jednostek. 

e/ Przygotowanie zasobów do zamieszczenia na platformie (zasoby pełnotekstowe, dane 

badawcze, metadane). 

f/ Digitalizacja wybranych zasobów. 

g/ Promocja i szkolenie użytkowników. 

 

3. Forma prawna partnera  

Jednostka naukowa w rozumieniu art. 2 ust. 9 pkt c ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. 

o zasadach finansowania nauki (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 96 poz. 615 z późn. zm.), będąca 

podmiotem spoza sektora finansów publicznych, działająca w dziedzinie medycyny i nauk 

pokrewnych. 

 

4. Zadania do wykonania 

a/ Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej. 



b/ Przygotowanie infrastruktury informatycznej i implementacja systemu u partnerów 

konsorcjum. 

c/ Przygotowanie zasobów do wprowadzenia do systemu. 

d/ Wprowadzanie i udostępnianie zasobów. 

e/ Uruchomienie Polskiej Platformy Medycznej (PPM). 

f/ Promocja i szkolenie użytkowników. 

 

5. Zakres oferty 

Oferty zgłaszane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać: 

a/ Dane zgłaszającego i osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu. 

b/ Opis koncepcji realizacji zadań przez partnera w ramach projektu. 

c/ Wykaz oraz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera, skierowanych do kontaktów i 

współpracy w ramach projektu wraz z opisem ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia. 

d/ Wykaz realizowanych projektów o podobnym charakterze.  

 

6. Liczba partnerów 

Nie więcej niż 1 partner będący podmiotem zewnętrznym, wybranym w ramach niniejszego 

naboru. 

 

7. Sposób i miejsce składania zgłoszeń 

Oferty należy składać do dnia 14 grudnia 2016 r. do godz. 12 na adres: 

Biblioteka Główna UMW, 

50-368 Wrocław, ul. Marcinkowskiego 2-6 

lub elektronicznie na adres e-mail: renata.slawinska@umed.wroc.pl 

z dopiskiem: Oferta partnerstwa – konkurs w ramach Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa, Poddziałania 2.3.1. Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł 

administracyjnych i zasobów nauki, typ II projektu: Cyfrowe udostępnianie zasobów nauki. 

Informacje na temat naboru:  

Renata Sławińska, tel. 71 784 19 01; renata.slawinska@umed.wroc.pl 

 

8. Kryteria wyboru partnerów 

a/ Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa. 

b/ Doświadczenie potencjalnego kandydata w realizacji projektów o podobnym charakterze. 

c/ Doświadczenie potencjalnego partnera w realizacji projektów we współpracy z uczelniami 

publicznymi. 

d/ Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa w zakresie: zasobów 

ludzkich, działań organizacyjnych, wsparcia merytorycznego. 



e/ Koncepcja realizacji zadań przez potencjalnego partnera w ramach projektu. 

 

9. Uwagi 

a/ Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny. 

b/ Kandydatom na partnera nie przysługuje odwołanie od ogłoszonego wyniku naboru. 

c/ Po ogłoszeniu wyników naboru z wyłonionym partnerem zostanie zawarta umowa 

o partnerstwie, regulująca warunki współpracy przy przygotowaniu i realizacji projektu. 

d/ W przypadku unieważnienia naboru Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we 

Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakie poniósł kandydat na partnera, w tym 

za koszty przygotowania i złożenia zgłoszenia. 

e/ Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego im. 

Piastów Śląskich we Wrocławiu. 

f/ Zgłoszenie kandydata na partnera złożone po terminie nie zostanie rozpatrzone. 

 

 

Wrocław, dnia 23 listopada 2016 r. 

 

 

 

 


