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Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

 

REGULAMIN  

wyboru Partnerów 12. Forum Rozwoju Mazowsza 

 

DEFINICJE: 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:  

Regulaminie – należy rozumieć przez to Regulamin wyboru Partnerów 12. Forum Rozwoju Mazowsza; 

12FRM lub Wydarzeniu – należy rozumieć przez to 12. Forum Rozwoju Mazowsza; 

Organizatorze lub MJWPU – należy rozumieć przez to Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych; 

Oświadczeniu Partnera 12. Forum Rozwoju Mazowsza – należy rozumieć przez to zakres świadczeń 

uzgodnionych przez Organizatora i Partnera 12FRM, w ramach którego Partner wspiera nieodpłatnie 

Wydarzenie poprzez organizację stoiska informacyjno-promocyjnego o powierzchni do 4 m2. [Procedura 

Wyboru Partnerów nie  stanowi zamówienia w rozumieniu art. 7 pkt. 32 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, ze zm.) i nie stosuje się do niej przepisów tej ustawy]; 

Porozumieniu – należy rozumieć przez to zakres świadczeń uzgodnionych przez Organizatora i Partnera 12FRM,  

w ramach którego Partner wspiera nieodpłatnie organizację Wydarzenia poprzez organizację przestrzeni 

wystawienniczo-networkingowej o powierzchni powyżej 4 m2, w ramach której zrealizuje uzgodnione z 

Organizatorem aktywności skierowane do uczestników 12FRM. [Procedura Wyboru Partnerów nie  stanowi 

zamówienia w rozumieniu art. 7 pkt. 32 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2021 r., poz. 1129, ze zm.) i nie stosuje się do niej przepisów tej ustawy]; 

Świadczeniu – należy rozumieć przez to jednostronne, nieodpłatne świadczenie Partnera, stanowiące usługi na 

rzecz organizacji 12FRM, zgodnie z oświadczeniem Partnera 12FRM lub Porozumieniem; 

Partnerze – należy rozumieć przez to osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą 

osobowości prawnej, która na podstawie Oświadczenia Partnera 12FRM lub Porozumienia (w zależności od 

rodzaju świadczeń) wspiera organizację 12FRM; 

Partner strategiczny – należy rozumieć przez to osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, która na podstawie Porozumienia z MJWPU wspiera organizację 12FRM, 

którego zakres świadczeń obejmuje co najmniej aktywność w ramach sceny oraz organizację przestrzeni 

wystawienniczo-networkingowej z ofertą dla uczestników wydarzenia. Organizator zastrzega sobie prawo do 

wyłonienia Partnera Strategicznego Wydarzenia spośród zgłoszeń otrzymanych w odpowiedzi na ogłoszenie  

o naborze Partnerów; 

Podmiocie aspirującym – należy rozumieć przez to osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, która przesłała Zgłoszenie w odpowiedzi na Ogłoszenie;  

Strefa Rozwoju Mazowsza – należy rozumieć przez to strefę poświęconą dyskusjom i wymianie doświadczeń na 

wybrane tematy z obszarów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, 
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programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, a także innych możliwości 

finansowania projektów ze środków Unii Europejskiej w województwie mazowieckim;  

Strefa Młodych – należy rozumieć przez to strefę poświęconą dyskusjom i innym formom aktywności, 

skierowanym do młodych mieszkańców Mazowsza (uczniów, studentów, absolwentów);  

Strefa Zdrowia – należy rozumieć przez to strefę poświęconą konsultacjom i innym aktywnościom z obszaru 

zdrowia i zdrowego stylu życia; 

Ogłoszeniu – należy rozumieć przez to ogłoszenie o naborze Partnerów 12. Forum Rozwoju Mazowsza; 

Zgłoszeniu – należy rozumieć przez to odpowiedź na Ogłoszenie przesłaną przez Podmiot Aspirujący w formie 

Formularza zgłoszenia Partnera 12 FRM, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu;    

WIPFE – należy rozumieć przez to Wydział Informacji i Promocji Funduszy Europejskich MJWPU.  

 

§ 1.  

1. Procedura wyboru Partnerów 12FRM prowadzona jest na podstawie niniejszego Regulaminu, w sposób 

zapewniający równe traktowanie wszystkich podmiotów.  

2. Nadzór nad procedurą wyboru Partnerów 12FRM sprawuje Kierownik WIPFE, z upoważnienia Dyrektora 

MJWPU. 

3. Wszelkie wątpliwości lub sprawy sporne, jakie mogą wyniknąć w trakcie przeprowadzania procedury 

wyboru Partnerów 12FRM rozstrzyga Dyrektor MJWPU.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie oraz zobowiązuje się do 

niezwłocznego opublikowania stosownych informacji w Ogłoszeniu. 

§ 2. 

1. W ramach procedury wyboru Partnerów 12FRM Organizator planuje wyłonienie Partnerów oraz zastrzega 

sobie prawo do wyłonienia Partnera Strategicznego Wydarzenia. 

2. Zakres Świadczeń Partnerów 12FRM może obejmować: 

1) udział eksperta/ów w debatach; 

2) organizację debaty (przy czym w przypadku akceptacji Organizator zastrzega sobie możliwość 

wskazania i dołączenia  do debaty eksperta z obszarów wynikających z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 i/lub programu regionalnego Fundusze 

Europejskie dla Mazowsza 2021-2027); 

3) organizację stoiska informacyjno-promocyjnego o powierzchni do 4 m2, z założeniem udzielania na 

nim informacji/konsultacji dla uczestników 12FRM; 

4) organizację przestrzeni wystawienniczo-networkingowej o powierzchni powyżej 4 m2 z ofertą 

aktywności skierowanych do uczestników wydarzenia np. konsultacji, warsztatów, dyskusji 

grupowych, gier rozwojowych, konkursów, symulacji, pokazów, pogadanek (przy czym 

zaproponowanie wyłącznie konsultacji spowoduje rozpatrywanie zgłoszenia w kategoriach stoiska 

informacyjno-promocyjnego);  

5) inne świadczenia promujące efekty funduszy europejskich, uzgodnione z Organizatorem Wydarzenia.  
 

3. Obowiązkowym świadczeniem Partnerów 12FRM jest promocja wydarzenia oraz pozyskanie uczestników 

zaproponowanych aktywności.  

 

§ 3. 
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1. Procedura wyboru Partnerów 12FRM składa się z następujących etapów:  

1) publikacja przez Organizatora Ogłoszenia, które rozpoczyna procedurę wyboru Partnerów 12FRM,  

2) przesyłanie przez Podmioty aspirujące Zgłoszeń,  

3) ocena przez Organizatora przesyłanych Zgłoszeń (prowadzona w sposób ciągły)  

oraz wybór Podmiotów aspirujących, które przesłały Zgłoszenia niepodlegające odrzuceniu i które 

Organizator zaprasza do negocjacji szczegółowych, 

4) negocjacje szczegółowe, o których mowa w pkt. 3, dotyczące warunków, kształtu  

oraz ostatecznego zakresu współpracy, 

5) podsumowanie negocjacji, przy czym:  

a) w przypadku aktywności Partnera w formie organizacji stoiska informacyjno-promocyjnego 

zgodnie z  § 2 ust. 2 pkt 3, podsumowanie przyjmuje formę Oświadczenia Partnera 12FRM, 

b) w przypadku aktywności Partnera w formie przestrzeni wystawienniczo-networkingowej zgodnie z 

§ 2 ust. 2 pkt 4 , podsumowanie przyjmie formę Porozumienia.  

2. Jeśli podczas negocjacji, o których mowa w ust. 1 pkt 4, Partner zadeklaruje dostarczenie utworu, 

wymagającego przeniesienia autorskich praw majątkowych na Organizatora, zostanie to uwzględnione 

w treści Porozumienia (w przypadku, o którym mowa w pkt 5 lit. b)) lub w umowie o przeniesieniu praw 

autorskich (w przypadku, o którym mowa w pkt 5 lit. a)).  

 

§ 4.  

1. Organizator rozpoczyna procedurę wyboru Partnerów 12FRM poprzez zamieszczenie Ogłoszenia   na 

stronach internetowych: www.funduszedlamazowsza.eu, www.forumrozwojumazowsza.pl, 

www.mazowia.eu. Ogłoszenie może zostać umieszczone także na innych stronach internetowych. 

2. Procedura wyboru Partnerów 12FRM prowadzona jest w języku polskim. 

3. W procedurze wyboru Partnerów 12FRM mogą wziąć udział Podmioty aspirujące, 

które spełniają co najmniej 2 warunki spośród poniższych: 

1) ich działalność dotyczy jednej ze Stref 12FRM:  

a) Strefa Rozwoju Mazowsza,  

b) Strefa Młodych,  

c) Strefa Zdrowia.  

2) ich siedziba i/lub obszar działania mieści się na terenie województwa mazowieckiego, a profil 

działalności wpisuje się w obszar/y Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego 2014-2020;  

3) są beneficjentami innych programów europejskich dostępnych dla podmiotów z województwa 

mazowieckiego lub uczestniczą w ich zarządzaniu i wdrażaniu.  

4. W  odpowiedzi na Ogłoszenie Podmiot aspirujący zobowiązany jest przekazać Organizatorowi Zgłoszenie 

uwzględniające stosowne oświadczenia, w tym oświadczenie o akceptacji Regulaminu, oraz proponowany 

zakres wkładu w organizację Wydarzenia, pod rygorem wykluczenia z procedury wyboru Partnerów 12FRM. 

5. Przed wysłaniem Zgłoszenia Podmiot aspirujący zobowiązany jest do uzyskania zgody na przekazanie 

Organizatorowi danych osobowych proponowanych ekspertów (w przypadku chęci zgłoszenia ekspertów lub 

organizacji debaty własnej). Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych 

przedmiotowo z organizacją i przeprowadzeniem 12FRM, tj. w celu weryfikacji Zgłoszenia Podmiotu 

aspirującego, Oświadczenia Partnera lub zawarcia z Partnerem Porozumienia i realizacji jego warunków oraz 

ewentualnego dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami wynikającymi z przepisów prawa. 

Podstawą prawną jest uzasadniony interes MJWPU polegający na realizacji świadczenia określonego w 

http://www.funduszedlamazowsza.eu/
http://www.forumrozwojumazowsza.pl/
http://www.mazowia.eu/
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Oświadczeniu Partnera 12FRM lub Porozumieniu.. Dane osobowe będą przetwarzane również w celach 

kontrolnych i archiwizacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z 

przepisów archiwizacyjnych. 

6. Wysłanie Zgłoszenia oznacza akceptację przez Podmiot aspirujący elementów umożliwiających odpowiednią 

realizację wydarzenia przez Organizatora, określonych w § 9. 

7. Jednocześnie Organizator informuje, że wysłanie Zgłoszenia nie jest równoznaczne z jego akceptacją przez 

Organizatora oraz wszystkie Zgłoszenia od Podmiotów aspirujących będą podlegały procedurze określonej 

w  § 5 i § 6.  

8. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 Podmiot aspirujący składa wyłącznie w formie elektronicznej (skan) na 

adres e-mail: forum@mazowia.eu. 

9. W przypadku, gdy 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. 

10. W przypadku wątpliwości dotyczących oświadczeń zawartych w Zgłoszeniu, o których mowa w ust. 4, 

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 lub podane dane są nieprawdziwe;  

2) Podmiot aspirujący nie spełnia warunków udziału w procedurze;  

3) Podmiot aspirujący nie udzielił wyjaśnień, o których mowa w § 4 ust. 9, mimo wyznaczenia 

dodatkowego terminu przez Organizatora.  

2. Odrzucenie Zgłoszenia skutkuje wykluczeniem podmiotu, który je złożył z dalszej procedury. 

 

§ 6.  

1. Po dokonaniu oceny przesłanych Zgłoszeń Organizator zaprasza do negocjacji Podmioty aspirujące, które 

spełniły warunki udziału w procedurze wyboru Partnerów.  

2. Przedmiotem negocjacji będzie zakres zaproponowanych w Zgłoszeniu świadczeń. 

3. Żadna ze stron uczestniczących w negocjacjach nie może, bez zgody drugiej strony, ujawnić informacji 

technicznych i handlowych związanych z trwającą procedurą wyboru. 

4. Organizator prowadzi negocjacje do momentu, w którym, w wyniku porównania rozwiązań proponowanych 

przez poszczególne Podmioty aspirujące, będzie w stanie określić, że wskazane rozwiązanie/rozwiązania 

spełniają jego potrzeby w zakresie danego świadczenia. Ostateczną decyzję o wyborze poszczególnych 

podmiotów aspirujących do roli Partnera podejmuje wyłącznie Organizator. Decyzja Organizatora jest 

ostateczna. 

 

§ 7.  

1. Na etapie przeprowadzania procedury wyboru Partnerów 12FRM w imieniu MJWPU nie mogą występować, 

ani też wykonywać czynności związanych z procedurą osoby, które:  

mailto:forum@mazowia.eu
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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 

12FRM.  

 

§ 8. 

1. Procedurę wyboru Partnerów 12FRM 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 żadne roszczenia przeciwko 

MJWPU.  

4. Udział w procedurze, jak i realizacja świadczeń, są dobrowolne i bezpłatne. 

 

§ 9. 

W celu odpowiedniej realizacji Wydarzenia każdy podmiot wyłoniony w procedurze Wyboru Partnerów 

12. Forum Rozwoju Mazowsza: 

1) zobowiązuje się do przekazywania wszystkich niezbędnych informacji, materiałów, logotypów, 

fotografii itp. związanych z uczestnictwem Partnera (oraz podmiotów współtworzących z nim 

przestrzeń wystawienniczo-networkingową lub ekspertów biorących udział w debatach – jeśli będzie 

dotyczyło) w Wydarzeniu;  

2) oświadcza, że dysponuje zgodami osób, które wystąpią w jego imieniu (będą go reprezentowały)  

w ramach aktywności na scenie/ach 12FRM, stoiska informacyjno-promocyjnego lub przestrzeni 

wystawienniczo-networkingowej, na wykorzystanie i rozpowszechnianie ich wizerunków/głosu/ 

wypowiedzi, dla celów informacyjnych i/lub promocyjnych związanych z realizacją i promocją 

Wydarzenia, w tym zwłaszcza w formie: transmisji na żywo, filmów, fotografii, nagrań itp.; 

3) oświadcza, że posiada zgody na przekazanie Organizatorowi 12FRM danych osobowych niezbędnych 

dla prawidłowej realizacji Wydarzenia; 

4) oświadcza, że dysponuje autorskimi prawami majątkowymi i odpowiednimi zgodami na wykorzystanie 

elementów, o których mowa w pkt 1 i 2; 

5) oświadcza, że korzystanie przez Organizatora z przekazanych mu przez Partnera informacji, znaków 

graficznych, znaków słowno-graficznych, fotografii, wizerunków osób itp. nie naruszy jakichkolwiek 

praw osób trzecich, w tym w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich oraz prawa do 

wizerunku (zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Kodeksu cywilnego 

oraz ustawy o ochronie danych osobowych); 
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6) w przypadku stworzenia utworów wymagających przeniesienia autorskich praw majątkowych 

niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Organizatora. W takim przypadku konieczne będzie 

uwzględnienie przeniesienia praw w Porozumieniu lub podpisanie oddzielnej umowy o przeniesieniu 

praw autorskich.  

 

 

 

 

 

 

Załącznik: 

 Formularz zgłoszenia Partnera 12. Forum Rozwoju Mazowsza; 

 Wzór Oświadczenia Partnera 12. Forum Rozwoju Mazowsza 

 Wzór Porozumienia w sprawie współpracy w ramach 12. Forum Rozwoju Mazowsza 

 


