Numer sprawy: AZP/Z-040/2019

Załącznik nr 2.2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Realizacja szkoleń dla kadry administracyjnej WUM w ramach projektu WUM AID Akademia Innowacyjnej Dydaktyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety.
Pakiet 2: Usługa przeprowadzenia szkolenia Rozliczanie projektów unijnych, realizacja projektów w konsorcjach naukowych, w tym zasady komercjalizacji wyników badań

Liczba uczestników: 29 – 31
Liczba grup: 2
Liczba godzin szkolenia przypadająca na jedną grupę: 16 godz.
Łączna liczba godzin szkoleniowych: 2 x 16 godz. = 32 godziny szkoleniowe
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy 30.06.2020 r. (wyłącznie w dni robocze poniedziałek – piątek) 
Miejsce realizacji: szkolenie prowadzone w salach wykładowych WUM 

Minimalne wymagania dotyczące programu kursu:
BLOK I
1.  Kwalifikowalność wydatków w projektach UE 2014-2020 – podstawowe zasady: 
a) Ocena kwalifikowalności wydatku
b) Matryca logiczna kwalifikowalności
c) Zasada faktycznego poniesienia wydatku
d) Zakaz podwójnego finansowania wydatków
e) Dochód w projekcie a projekty generujące dochód – istotne różnice
2. Kwalifikowalność a wybór wykonawców zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji – najnowsze zmiany w zakresie wyboru wykonawców poniżej progów ustawowych 
a) Zmiana definicji wykonawcy w nowych Wytycznych kwalifikowalności 2017
b) Kiedy zasada konkurencyjności, rozeznanie rynku, wewnętrzny regulamin wyboru wykonawców?
c) Sankcje finansowe za niewłaściwe zapisy w dokumentacji związanej z wyborem 
   wykonawcy – case study
3. Kluczowe aspekty kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020 – 
a) Zakup nieruchomości
b) Roboty budowlane, montażowe, instalacyjne
c) Środki trwałe – zakup, leasing, najem/ dzierżawa czy amortyzacja?
d) Trwałość projektu - istotne zmiany
e) Kwalifikowalność działań informacyjno-promocyjnych w EFRR/FS a EFS – istotne różnice
f) Uproszczone metody rozliczania wydatków (stawki jednostkowe, kwoty i ryczałtowe – jak je rozliczać, jak dokumentować?)
g) Koszty pośrednie – nowe podejście i nowy katalog kosztów dla EFRR/FS i EFS
h) Wynagrodzenia personelu (stosunek pracy, umowy cywilnoprawne i inne formy angażowania personelu)
4. Prawidłowo prowadzona dokumentacja projektu 
a) Prawidłowe opisywanie, obieg i przechowywanie dokumentów finansowo-księgowych
b) Dodatkowe dokumenty potwierdzające prawidłowość realizacji projektu i kwalifikowalność wydatków
5. Podpisanie Umowy o dofinansowanie projektu - początkiem rozliczania kosztów w systemie SL2014 
a) Nadawanie i cofanie uprawnień do działania w systemie
b) Rozliczanie kosztów projektu zgodnie z kartą umowy o dofinansowanie w systemie SL2014
c) Procedura wprowadzania zmian do karty umowy o dofinansowanie
6. Zakładki systemu SL2014 związane z rozliczaniem wydatków: 
a) Wykorzystanie Modułu Korespondencja w rozliczaniu wydatków
b) Przygotowywanie Harmonogramu płatności i jego aktualizacja w celu zapewnienia płynności finansowej projektu, zgodności z podpisaną umową oraz zabezpieczenia beneficjenta przez ewentualnymi odsetkami
c) Zgłaszanie informacji o zamówieniach i kontraktach przekraczających progi ustawy o PZP
d) Wprowadzenie danych dotyczących wynagrodzeń rozliczanych we wnioskach o płatność do Bazy personelu w systemie SL2014

BLOK II

1. Strategia innowacji w jednostce naukowej oraz przedsiębiorstwie – nowe możliwości,
2. Nowy system innowacji w kontekście nowelizacji ustawy – szanse i zagrożenia,
3. Oferta jednostki naukowej dla przemysłu – fakty i mity,
4. Platformy współpracy naukowo – biznesowej dla wsparcia innowacji.
5. Ścieżki komercjalizacji wyników badań naukowych 
a) Definicja komercjalizacji oraz części składowe procesu,
b) Strategia komercjalizacji – rola partnera biznesowego,
c) Terminy w procesie komercjalizacji po nowelizacji ustawy,
d) Cykl komercjalizacji technologii – schemat działań,
e) Rola naukowca, jednostki naukowej oraz przedsiębiorstwa zewnętrznego w procesie komercjalizacji – nowe uregulowania,  
f) Wynagrodzenie w procesie komercjalizacji, 
g) Obciążenia publiczno-prawne w cyklu komercjalizacji,


Wykonawca, w ramach niniejszego zamówienia zobowiązany jest do: 
1. Organizacja szkolenia "Rozliczanie projektów unijnych, realizacja projektów w konsorcjach naukowych, w tym zasady komercjalizacji wyników badań”; 
2. Ustalenie harmonogramu i programu szkolenia wspólnie z Zamawiającym;
3. Wystawienie zaświadczeń/certyfikatów ukończenia szkolenia dla uczestników;
4. Ustalenie wzoru zaświadczeń/certyfikatów z Zamawiającym;
5. Przygotowanie materiałów szkoleniowych.


