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Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej
realizacji projektu konkursowego pn. „Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR”.
Dyrektor Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy o
zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146 z późn. zm.)
ogłasza nabór kandydatów
na Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu konkursowego w
ramach Osi Priorytetowej 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1.3.
Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Celem partnerstwa jest wspólna realizacja zadań związanych z tworzeniem warunków dla lepszego
rozwoju przedsiębiorstw z województwa warmińsko-mazurskiego w początkowej fazie rozwoju
(funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 3 lata).
W ramach partnerstwa, partner wniesie do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne
i finansowe na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie. Zadaniem
partnera będzie ponadto wspólne z Liderem przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu
wraz z załącznikami, monitoring rzeczowo-finansowy projektu oraz realizacja zadań merytorycznych
projektu.
Realizacja projektu będzie związana z:
- wspieraniem poprzez wyspecjalizowane podmioty firm w początkowej fazie rozwoju tj.
funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 3 lata poprzez wystandaryzowane usługi niezbędne do
funkcjonowania przedsiębiorstwa (w tym m.in. udostępnienie powierzchni biurowej z niezbędnym
wyposażeniem oraz bieżącym utrzymaniem (w tym niezbędne media), usługi prawne, księgowe,
promocyjne, ICT, mentoring, szkolenia, uzasadnione z pkt. widzenia potrzeb i rozwoju wspieranego
przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw).
- inwestycjami zmierzającymi do dostosowania istniejącej infrastruktury (pomieszczeń, obiektów)
do specyficznych potrzeb przedsiębiorców – niewielkie, niezbędne i właściwie uzasadnione zmiany
w infrastrukturze technicznej (potocznie zwanej „mediami”) , zlokalizowanej w budynku i
budowlanej obiektów, które będą mogły być stosunkowo łatwo adaptowalne do potrzeb kolejnych
użytkowników lub usunięte.
Projekt realizowany będzie przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny – Lidera projektu z
udziałem innych partnerów.
Wymagania w stosunku do Partnera:
1. Podmiot posiada status instytucji otoczenia biznesu, zgodnie z definicją Szczegółowego
Opisu Opis Priorytetowej I Inteligentna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
2. Podmiot nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków
UE na podstawie odrębnych przepisów. Podmiot nie podlega wykluczeniu z możliwości
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otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w: - ustawie z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; ustawie z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; ustawie z dnia 28 października 2002 r. o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
Podmiot posiada potencjał instytucjonalny do realizacji projektu (posiada lub dostosuje
strukturę organizacyjną i procedury zapewniające sprawną realizację projektu).
Podmiot posiada potencjał kadrowy do realizacji projektu (posiada zespół projektowy lub go
stworzy – adekwatny do zakresu zadań w projekcie umożliwiający jego sprawne zarządzanie
i realizację).
Podmiot posiada potencjał finansowy do realizacji projektu (dysponuje środkami na realizację
projektu lub ma możliwość ich pozyskania).
Podmiot posiada w miejscu świadczenia usług inkubowania:
6.1.Powierzchnię (potwierdzone tytułem prawnym do dysponowania) wraz z niezbędnym
wyposażeniem umożliwiającą świadczenie usług inkubacji
6.2.Zaplecze biurowo-administracyjne niezbędne do obsługi inkubowanych przedsiębiorstw.
Podmiot posiada udokumentowane doświadczenie w inkubowaniu co najmniej 1
przedsiębiorstwa, rozumiane jako objęcie wsparciem firmy funkcjonującej na rynku nie
dłużej niż 3 lata, polegającym co najmniej na: udostępnieniu powierzchni inkubowanemu
przedsiębiorstwu oraz wyświadczeniu minimum dwóch usług towarzyszących uzasadnionych
z pkt. widzenia potrzeb i rozwoju wspieranego przedsiębiorstwa.
Podmiot posiada doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów współfinansowanych
ze środków funduszy europejskich i innych środków zewnętrznych, w tym przede wszystkim
realizowanych w partnerstwie z instytucją publiczną w zakresie zbieżnym z założeniami
projektu.
Podmiot przedłoży oświadczenie o zobowiązaniu do wniesienia finansowego wkładu
własnego na warunkach i w wysokości określonej w porozumieniu albo umowie
o partnerstwie.

Kryteria wyboru
1. Kryteria formalne:
a) Zgłoszenie dotyczące naboru (dalej zwane „zgłoszeniem”) zostało złożone we wskazanym miejscu
i we wskazanym terminie.
b) Wraz ze zgłoszeniem złożono wszystkie wymagane dokumenty.
c) Zgłoszenie jest podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania potencjalnego Partnera,
d) Sytuacja ekonomiczna i finansowa potencjalnego Partnera pozwala na wykonanie zadań
w projekcie (Podmiot przedłożył oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów
publicznych (ZUS, Urząd Skarbowy). Podmiot przedstawił wartość swoich obrotów za ostatni
zatwierdzony rok obrachunkowy.

2. Kryteria merytoryczne:
a) Profil działalności potencjalnego Partnera jest zgodny z celami partnerstwa (Proszę opisać profil
działalności potencjalnego Partnera jako instytucji otoczenia biznesu wraz z opisem doświadczenia w
zakresie inkubowania przedsiębiorstw.
b) Potencjał kadrowy potencjalnego Partnera pozwala na sprawną realizację i zarządzanie projektem
(Proszę opisać kompetencje, uprawnienia, kwalifikacje, certyfikaty oraz doświadczenie osób, jakie
potencjalny Partner zamierza zaangażować do zadań związanych z realizacją projektu związane
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m.innymi z zarządzaniem projektami, prowadzeniem biura projektu, pełnieniem funkcji kierownika
projektu w okresie od 2010 roku.
c) Potencjał techniczny potencjalnego Partnera pozwala na świadczenie usług inkubacji, zapewni
zaplecze administracyjno-biurowe do realizacji projektu oraz sale szkoleniowe i konferencyjne
(Proszę opisać potencjał lokalowy jakim dysponuje potencjalny Partner- wskazać całkowitą
powierzchnię do inkubacji przedsiębiorstw, zaplecze administracyjno-biurowe oraz posiadane sale
szkoleniowe i konferencyjne).
d) Potencjalny Partner posiada doświadczenie w realizacji projektów/zadań zgodnych celami
i obszarem wsparcia określonym w celu realizacji niniejszego Partnerstwa (Proszę opisać
doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków
dofinansowanych ze środków zagranicznych i polskich m.in.: funduszy europejskich, kontraktów
wojewódzkich, dotacji celowych itp. wraz z podaniem kwoty pozyskanego dotychczas wsparcia od
roku 2007.
d) Potencjalny Partner posiada udokumentowane doświadczenie w inkubowaniu co najmniej 1
przedsiębiorstwa, rozumiane jako objęcie wsparciem firmy funkcjonującej na rynku nie dłużej niż 3
lata, polegającym co najmniej na: udostępnieniu powierzchni inkubowanemu przedsiębiorstwu oraz
wyświadczeniu minimum dwóch usług towarzyszących uzasadnionych z pkt. widzenia potrzeb i
rozwoju wspieranego przedsiębiorstwa (Proszę opisać doświadczenie w ww. zakresie).
Zgłoszenie powinno zawierać następujące dokumenty:
1. Odpis z właściwego rejestru lub inne dokumenty potwierdzające status prawny potencjalnego
Partnera i umocowanie osób go reprezentujących.
2. Aktualny statut potencjalnego Partnera (jeżeli dotyczy) lub inny dokument potwierdzający
cele i przedmiot jego działania.
3. Formularz ofertowy zawierający:
-Opis deklarowanego potencjału technicznego pozwalającego na świadczenie usług inkubacji,
zapewnienie zaplecza administracyjno-biurowego. Opisany potencjał lokalowy jakim
dysponuje potencjalny Partner- wskazaną całkowitą powierzchnię do inkubacji
przedsiębiorstw, zaplecze administracyjno-biurowe oraz posiadane sale szkoleniowe i
konferencyjne).
-Opis deklarowanego potencjału kadrowego wskazującego kompetencje, uprawnienia,
kwalifikacje, certyfikaty oraz doświadczenie osób, jakie potencjalny Partner zamierza
zaangażować do zadań związanych z realizacją projektu związane m.innymi z zarządzaniem
projektami, prowadzeniem biura projektu, pełnieniem funkcji kierownika projektu w okresie
od 2007 roku.
-Opis doświadczenia w inkubowaniu co najmniej 1 przedsiębiorstwa, rozumiane jako objęcie
wsparciem firmy funkcjonującej na rynku nie dłużej niż 3 lata, polegającym co najmniej na:
udostępnieniu powierzchni inkubowanemu przedsiębiorstwu oraz wyświadczeniu minimum
dwóch usług towarzyszących uzasadnionych z pkt. widzenia potrzeb i rozwoju wspieranego
przedsiębiorstwa
-Informację o zrealizowanych i zakończonych przedsięwzięciach związanych z obszarem
wsparcia będących celem partnerstwa w okresie ostatnich trzech lat.
-Opis posiadanego doświadczenie w realizacji projektów/zadań zgodnych celami i obszarem
wsparcia określonym w celu niniejszego Partnerstwa (doświadczenie w pozyskiwaniu i
realizacji projektów współfinansowanych ze środków dofinansowanych ze środków
zagranicznych i polskich m.in.: funduszy europejskich, kontraktów wojewódzkich, dotacji
celowych itp. wraz z podaniem kwoty pozyskanego dotychczas wsparcia od roku 2007.
oraz oświadczenia:
-Oświadczenie, iż profil działalności potencjalnego Partnera jest zgodny z celami partnerstwa.
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- Oświadczenie, potencjalny Partner posiada status instytucji otoczenia biznesu, zgodnie z
definicją Szczegółowego Opisu Opis Priorytetowej I Inteligentna gospodarka Regionalnego
-Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznych (ZUS, Urząd
Skarbowy) oraz Oświadczenie dotyczące wartości obrotów potencjalnego Partnera za ostatni
zatwierdzony rok obrachunkowy.
- Oświadczenie, że wobec potencjalnego Partnera, , nie została ogłoszona decyzja
o upadłości.
- Oświadczenie, że potencjalny Partner nie jest w trakcie rozwiązywania działalności, nie
znajduje się pod zarządem komisarycznym, nie znajduje się w toku likwidacji, postepowania
upadłościowego, postepowania naprawczego, nie zawiesił prowadzenia działalności lub nie
znajduje się w innej, podobnej sytuacji wynikającej z przepisów prawa.
-Oświadczenie, że potencjalny Partner nie został skazany prawomocnym wyrokiem
za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu,
wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi
gospodarczemu, systemowi bankowemu, karnoskarbowe albo inne związane z wykonaniem
działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
-Oświadczenie o zapoznaniu się z wymogami konkursu i ich akceptacji (dostępne pod
adresem internetowym http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/3573/poddzialanie-131inkubowanie-przedsiebiorstw-nr-rpwm010301-iz00-28-00118).
-Oświadczenie, że potencjalny Partner nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania
dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w: - ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych; ustawie z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej; ustawie z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
- Oświadczenie, że osoby działające w imieniu potencjalnego Partnera nie zostały skazane
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione w związku z prośbą pozyskania
środków publicznych lub w związku z gospodarowaniem takimi środkami przez okres 3 lat
od dnia uprawomocnienia się wyroku.
-Oświadczenie o przystąpieniu do wspólnej pracy przy konstruowaniu wniosku o
dofinansowanie projektu, którego termin na złożenie mija w dniu 30.03.2018 r., w wymiarze
niezbędnym do przygotowania wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami.
-Oświadczenie o zobowiązaniu do wniesienia finansowego wkładu własnego na warunkach
i w wysokości określonej w porozumieniu albo umowie o partnerstwie.
Wszystkie dokumenty winny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Partnera (w
przypadku, gdy czynności, w tym np. podpisywanie oświadczeń, będą dokonywane przez osoby inne
niż uprawnione do reprezentacji podmiotu wymagane jest pełnomocnictwo).
Termin i miejsca składania zgłoszeń
Zgłoszenia z dopiskiem „Otwarty nabór na Partnera w celu wspólnej realizacji projektu
konkursowego, którego celem jest tworzenie warunków dla lepszego rozwoju przedsiębiorstw
województwa warmińsko-mazurskiego w początkowej fazie rozwoju (funkcjonujące na rynku
nie dłużej niż 3 lata), należy złożyć w ciągu 21 dni od daty emisji ogłoszenia.
- w zamkniętych kopertach osobiście (w dni robocze w godz. od 7.00 do 15.00) lub przesłać za
pośrednictwem poczty na adres: Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie, ul. Trylińskiego 2,
bud. BK, 10-683 Olsztyn
(o zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia);
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Rozpatrywane będą wyłącznie zgłoszenia złożone w terminie określonym w ogłoszeniu, zawierające
komplet wymaganych dokumentów.
Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:
1. wyboru tylko jednego Partnera do wspólnej realizacji projektu pn. „Warmińsko-Mazurski
STARTUP INKUBATOR”;
2. odwołania konkursu lub unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
Wynik konkursu zostanie podany do publicznej wiadomości w formie informacji na stronie
internetowej Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego (www.opnt.olsztyn.pl) w terminie do
5 dni roboczych od upływu terminu składania zgłoszeń.
Dodatkowe informacje w sprawie: 0-89 615 05 05 Marzena Radzka-Wiśniewska.

