
ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA 
 

 
Akademia im. Jana Długosza w Cz ęstochowie  jako wnioskodawca w ramach Działania 4.1 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni 
oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na 
wiedzy, informuje, iŜ w wyniku otwartego naboru na Partnera do projektu innowacyjnego pn. 
"Wykorzystanie nowoczesnych technologii w innowacyj nym sposobie przekazywania 
wiedzy Uczelni poprzez w pełni dost ępną multimedialn ą platform ę informacyjn ą" wybrała: 
Fundację Widzialni z siedzibą w Częstochowie przy ul. Warszawskiej 53 w partnerstwie z Fundacją 
Imago z siedzibą przy ul. Lubińskiej 2/82 we Wrocławiu. 
 
Celem partnerstwa jest współpraca przy przygotowaniu i realizacji projektu innowacyjnego 
testującego polegającego na wypracowaniu działań i innowacji społecznych oraz otwarciu dostępu 
do gromadzonej w ramach uczelni wiedzy. 
 
Komisja odbyła posiedzenie w dniu 14 lutego 2012 r. w następującym składzie: 
1. Edmund Golis – przewodniczący komisji, 
2. Marta Sidyk – członek komisji, 
3. Michał Wojciechowski – członek komisji. 
 
W odpowiedzi na ogłoszenie naboru partnera do ww. projektu innowacyjnego, wpłynęła jedna 
oferta – Fundacji Widzialni w partnerstwie z Fundacją Imago. 
 
Przy wyborze Partnera brano pod uwagę następujące kryteria: 
1. zgodność działalności partnera z celami partnerstwa, 
2. wkład partnera w realizację projektu w postaci zasobów: ludzkich, organizacyjnych, 
technicznych, 
3. koncepcję realizacji poszczególnych działań przewidzianych do realizacji dla partnera projektu, 
4. rodzaj i wysokość kosztów ponoszonych na realizację wymienionych zadań w projekcie, 
5. sposób mierzenia osiągnięcia wskaźników rezultatów projektu, 
6. doświadczenie w realizacji projektów/zadań o podobnym charakterze, w tym projektów 
współfinansowanych za środków Unii Europejskiej, 
7. wskazanie innowacyjności zaproponowanych rozwiązań w obszarze działań projektowych,  
tym wykorzystanie nowoczesnych technologii, 
8. udokumentowanie współpracy z uczelniami wyŜszymi. 
 
Po analizie złoŜonej oferty jednogłośnie wybrano Fundację Widzialni w partnerstwie z Fundacją 
Imago na partnerów przedmiotowego projektu.  
Fundacja Widzialni dysponuje doświadczeniem w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu 
cyfrowemu ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Jako jeden z celów 
statutowych obrała działalność wspomagającą edukację jak równieŜ prace badawcze mające na 
celu poszerzenie obecnego stanu wiedzy w zakresie rozwiązań technologicznych oraz 
przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. Ponadto od początku swojej działalności ściśle 
współpracuje z ośrodkami naukowymi w Polsce. Fundacja Imago działa na rzecz rozwoju 
społeczeństwa w obszarze kultury, gospodarki, edukacji oraz zdrowia, zwiększania potencjału 
kapitału ludzkiego oraz stymulowania rozwoju rynku pracy i rozwoju instytucji samorządu. 
 
Wstępny zakres zadań dla Partnerów: 
1. współpraca w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie; 
2. współpraca przy zarządzaniu projektem; 
3. monitoring i ewaluacja wewnętrzna projektu; 
4. przeprowadzenie badań koniecznych do realizacji projektu;  
5. utworzenie narzędzi i materiałów koniecznych dla realizacji projektu; 
6. przeprowadzenie testów i wdroŜenie wytworzonego w ramach projektu narzędzia; 
7. promocja i upowszechnienie projektu. 
 
 


