Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

REGULAMIN
wyboru Partnerów 11. Forum Rozwoju Mazowsza (e-Forum)
DEFINICJE:
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
Regulaminie – należy rozumieć przez to Regulamin wyboru Partnerów 11. Forum Rozwoju
Mazowsza (e-Forum);
11FRM lub Wydarzeniu – należy rozumieć przez to 11. Forum Rozwoju Mazowsza (e-Forum);
Organizatorze lub MJWPU – należy rozumieć przez to Mazowiecką Jednostkę Wdrażania
Programów Unijnych;
Porozumieniu partnerskim – należy rozumieć przez to porozumienie, na mocy którego
Partner wspiera świadczeniem organizację i realizację 11FRM [Porozumienie partnerskie nie
jest zamówieniem publicznym w rozumieniu art. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) i do jego zawierania nie stosuje się
przepisów tej ustawy];
Świadczeniu – należy rozumieć przez to jednostronne, nieodpłatne świadczenie Partnera,
stanowiące usługi na rzecz organizacji 11FRM, zgodnie z postanowieniami porozumienia
partnerskiego;
Partnerze – należy rozumieć przez to osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która na postawie porozumienia
partnerskiego z Organizatorem wspiera świadczeniem organizację 11FRM;
Podmiocie aspirującym – należy rozumieć przez to osobę fizyczną, osobę prawną albo
jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która przesłała zgłoszenie
w odpowiedzi na Ogłoszenie;
Ogłoszeniu – należy rozumieć przez to ogłoszenie o naborze Partnerów 11. Forum Rozwoju
Mazowsza (e-Forum);
Zgłoszeniu – należy rozumieć przez to odpowiedź podmiotu aspirującego na Ogłoszenie,
zawierającą wypełniony załącznik i oświadczenia określone w Regulaminie;
WIPFE – należy rozumieć przez to Wydział Informacji i Promocji Funduszy Europejskich.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa Strona 1 z 5

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

§ 1.
1.

Procedura wyboru Partnerów 11FRM prowadzona jest na podstawie niniejszego
Regulaminu, w sposób zapewniający równe traktowanie wszystkich podmiotów.

2.

Nadzór nad procedurą wyboru Partnerów 11FRM sprawuje Kierownik WIPFE,
z upoważnienia Dyrektora MJWPU.

3.

Wszelkie wątpliwości lub sprawy sporne, jakie mogą wyniknąć w trakcie przeprowadzania
procedury wyboru Partnerów 11FRM rozstrzyga Dyrektor MJWPU.
§ 2.

Procedura wyboru Partnerów 11FRM składa się z następujących etapów:
1) publikacja przez Organizatora ogłoszenia o rozpoczęciu procedury wyboru Partnerów
11FRM;
2) przesyłanie przez podmioty aspirujące zgłoszeń zgodnie z wzorem wskazanymi
w załączniku do Regulaminu, o którym mowa w § par. 4, ust. 1;
3) ocena przez Organizatora przesyłanych zgłoszeń (prowadzona w sposób ciągły)
oraz wybór podmiotów, które przesłały zgłoszenia niepodlegające odrzuceniu i które
Organizator zaprasza do ustaleń szczegółowych;
4) negocjacje szczegółowe, o których mowa w pkt 3, dotyczące warunków, kształtu
oraz ostatecznego zakresu świadczeń objętych porozumieniem partnerskim;
5) podpisanie porozumień partnerskich.
§ 3.
1. Organizator rozpoczyna procedurę wyboru Partnerów 11FRM poprzez zamieszczenie
Ogłoszenia o naborze partnerów 11. Forum Rozwoju Mazowsza (e-Forum) na stronach
internetowych:
www.funduszedlamazowsza.eu.
www.forumrozwojumazowsza.pl
www.mazowia.eu wraz z zamieszczeniem treści Regulaminu oraz wzoru porozumienia
partnerskiego. Ogłoszenie może zostać umieszczone także na innych stronach
internetowych.
2. Procedura wyboru Partnerów 11FRM prowadzona jest w języku polskim.
3. W procedurze wyboru Partnerów 11FRM mogą wziąć udział podmioty aspirujące, które
spełniają następujące warunki (łącznie):
1) są beneficjentami Funduszy Europejskich;
2) ich siedziba i/lub obszar działania mieści się na terenie województwa mazowieckiego,
a profil działalności wpisuje się w obszar/y wsparcia z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (tj. wykorzystanie prac B+R
w gospodarce, wzrost e-potencjału Mazowsza, rozwój potencjału innowacyjnego
i przedsiębiorczości, przejście na gospodarkę niskoemisyjną, gospodarka przyjazna
środowisku, inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, zwiększanie
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dostępności usług zdrowotnych, społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych,
rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, rozwój regionalnego systemu
transportowego, rozwój rynku pracy, wspieranie włączenia społecznego i walka
z ubóstwem, edukacja dla rozwoju regionu);
3) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem oraz osobami zdolnymi do wykonania
przedmiotu porozumienia partnerskiego;
4) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami
ustawowymi;
5) w odpowiedzi na ogłoszenie złożyły stosowne oświadczenia, w tym oświadczenie
o akceptacji Regulaminu, pod rygorem wykluczenia z procedury wyboru Partnerów
11FRM.
§ 4.
1. Podmioty aspirujące, zainteresowane przystąpieniem do partnerstwa przesyłają
zgłoszenie (Załącznik do Regulaminu) określające proponowany przez nie zakres wkładu
w organizację Wydarzenia oraz wszelkie zawarte w nim oświadczenia woli, tj. Formularz
zgłoszenia Partnera 11. Forum Rozwoju Mazowsza (e-Forum).
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 podmiot aspirujący składa wyłącznie w formie
elektronicznej (scan z podpisem + dodatkowo w wersji edytowalnej) na adres e-mail
wskazany w Załączniku.
3. Podmiot aspirujący przystępuje do partnerstwa samodzielnie.
4. W przypadku kiedy oświadczenia lub dokumenty złożone przez podmiot aspirujący
wymagają uzupełnienia lub wyjaśnienia, Organizator może wyznaczyć podmiotowi
dodatkowy termin do złożenia uzupełnień lub wyjaśnień, przy zachowaniu zasady równego
traktowania wszystkich podmiotów.
5. W przypadku wątpliwości dotyczących oświadczeń, o których mowa w ust.1, Organizator
może żądać od podmiotu aspirującego aktualnych informacji z rejestrów publicznych
i ewidencji, w szczególności z Krajowego Rejestru Karnego.
§5
1. Organizator zobowiązany jest odrzucić zgłoszenie przesłane przez podmiot aspirujący,
w przypadku gdy:
1) treść złożonych dokumentów jest niezgodna z prawem;
2) podmiot aspirujący nie spełnia warunków udziału w procedurze;
3) podmiot aspirujący nie udzielił wyjaśnień, o których mowa w § 4 ust. 4 mimo
wyznaczenia dodatkowego terminu przez Organizatora;
4) partnerstwo nie byłoby możliwe do zawarcia na podstawie odrębnych przepisów.
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2. Odrzucenie zgłoszenia skutkuje wykluczeniem podmiotu, który je złożył z dalszej
procedury.
§ 6.
1. Na etapie przeprowadzania procedury wyboru Partnerów 11FRM w imieniu MJWPU nie
mogą występować, ani też wykonywać czynności związanych z procedurą osoby, które:
1) pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia,
albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z podmiotem
aspirującym, jego zastępcą prawnym lub z członkami organów lub władz podmiotów
aspirujących, będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi
nieposiadającymi osobowości prawnej,
2) pozostają z podmiotami aspirującymi lub z członkami organów lub władz podmiotów
aspirujących w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.
2. Zaistnienie powyższych okoliczności powoduje wyłączenie danej osoby z procedury
wyboru Partnerów 11FRM dla danego świadczenia.
§ 7.
1. Po dokonaniu oceny przesłanych zgłoszeń Organizator zaprasza do negocjacji podmioty
aspirujące, które spełniły warunki udziału w procedurze wyboru.
2. Przedmiotem negocjacji będą szczegółowe warunki udziału podmiotu aspirującego
w Wydarzeniu oraz zakres świadczeń objętych porozumieniem partnerskim (negocjacje
mogą dotyczyć wszelkich aspektów porozumienia).
3. Żadna ze stron uczestniczących w negocjacjach nie może, bez zgody drugiej strony, ujawnić
informacji technicznych i handlowych związanych z trwającą procedurą wyboru i treścią
porozumienia partnerskiego.
4. Organizator prowadzi negocjacje do momentu, w którym w wyniku porównania rozwiązań
proponowanych przez poszczególne podmioty aspirujące będzie w stanie określić,
że określone rozwiązanie/rozwiązania w sposób całkowity spełnia/ spełniają jego potrzeby
w zakresie danego świadczenia. Ostateczną decyzję o wyborze poszczególnych podmiotów
aspirujących na Partnera podejmuje wyłącznie Organizator. Decyzja Organizatora jest
ostateczna i nie podlega zaskarżeniu lub odwołaniu.
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§8
1.

Procedurę wyboru Partnerów 11FRM Organizator może unieważnić w całości lub w części,
w przypadku gdy:
1)

nie wpłynęło żadne zgłoszenie niepodlegające odrzuceniu;

2)

wystąpiła zmiana okoliczności, powodująca, że dalsze prowadzenie procedury
lub realizacja świadczeń nie leżą w interesie MJWPU.

2.

O unieważnieniu procedury Organizator informuje podmioty aspirujące biorące udział
w procedurze w terminie 7 dni roboczych od dnia unieważnienia procedury.

3.

Z tytułu unieważnienia procedury podmiotom aspirującym nie przysługują roszczenia
przeciwko MJWPU.

Załącznik: Formularz zgłoszenia Partnera 11. Forum Rozwoju Mazowsza (e-Forum)
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