Regulamin Konkursu ofert na potrzeby analityczno-badawcze

I. Postanowienia ogólne
1. Celem konkursu jest stworzenie nowego modelu programu grantowego na zapotrzebowanie
diagnostyczno-badawcze,
który
zakłada
swobodę
w
zakresie
wyboru
obszarów/tematów/priorytetów. Założeniem Konkursu jest wyjście od realnych potrzeb
Wnioskodawców a nie konieczności wpisania ich wniosków aplikacyjnych w punktowane
tematy/priorytety konkursowe, które wyznaczył wcześniej organizator.
2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja „Altum” z siedzibą w Poznaniu, wpisana do rejestru
stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000439358. Zwana dalej
Fundacją ALTUM lub Fundacją ALTUM - Instytut Analiz Strategicznych.
3. Konkurs grantowy został sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji
Obywatelskich na lata 2018 – 2030 – Priorytet 4: Rozwój instytucjonalny think tanków
obywatelskich.
4. Do udziału w Konkursie uprawnione są wszystkie chętne podmioty, organizacje, firmy
(sektor publiczny, pozarządowy i prywatny). Konkurs ma charakter otwarty. Nie zamykamy
możliwości zdobycia grantu dla reprezentanta żadnego z sektorów – każdy z nich posiada
bowiem potrzebę diagnozy i badań obszaru, który go interesuje i który ma wpływ na jego
rozwój.
5. Konkurs ma charakter otwarty również w tym znaczeniu, iż organizator nie narzuca
obszarów/tematów badań/analiz, wychodząc z założenia, iż sami wnioskodawcy, znając swoje
realne potrzeby, są w stanie określić skalę i obszar/temat badawczy, który umożliwi im
pozyskanie danych i wiedzy niezbędnych do rozwoju własnego i swoich interesariuszy.
6. Oferty należy sporządzić na formularzu wniosku aplikacyjnego Konkursu.
7. W konsultacji ze zwycięzcą Konkursu Fundacja ALTUM – Instytut Analiz Strategicznych
przeprowadzi kompleksowe badanie i analizę opisanego we wniosku aplikacyjnym obszaru.
8. Badanie/analiza zostanie zrealizowana do 10 grudnia 2020 roku.

II. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Konkursu
1. Na realizację badań i analiz w ramach Konkursu przeznacza się kwotę 50.000,00 zł brutto
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
2. W ramach Konkursu przewiduje się wsparcie jednego zwycięskiego podmiotu, który uzyska
profesjonalną analizę/diagnozę/badania w wybranym przez siebie i potrzebnym zakresie
wskazanym we wniosku aplikacyjnym, w sposób nieodpłatny, jednak ze względu na otwartą
formułę Konkursu w której Fundacja ALTUM nie narzuca tematu/obszaru i skali badania
możliwa jest sytuacja w której, ze względu na zakres badań, wybrana do realizacji zostanie
więcej niż jedna oferta.

III. Termin, zasady i tryb składania oferty
1. Oferty należy sporządzić na formularzu wniosku aplikacyjnego Konkursu – stanowiącego
załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
2. W ramach zgłoszenia Wnioskodawca zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu
oraz złożyć zawarte w formularzu wniosku aplikacyjnego oraz załączniku oświadczenia o:
a) akceptacji Regulaminu,
b) wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Wnioskodawcy
w celu i zakresie niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie,
c) wyrażeniu zgody na przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku, utrwalonego podczas
eventów związanych z Konkursem w celach informacyjnych na temat Konkursu oraz w
celu promocji Konkursu i Organizatora oraz budowania pozytywnego wizerunku
Organizatora w przestrzeni publicznej i w mediach, w tym społecznościowych;
d) prawdziwości wszystkich informacji podanych w dokumentach aplikacyjnych do
Konkursu.
Wskazane oświadczenia są dobrowolne, ale ich złożenie jest konieczne dla wzięcia udziału w
Konkursie.
3. Wniosek aplikacyjny musi zostać podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania
danego Wnioskodawcy.
4. W ramach Konkursu jeden Wnioskodawca może złożyć tylko jedną ofertę – wniosek
aplikacyjny. W ramach Konkursu nie jest możliwe złożenie oferty wspólnej kilku
Wnioskodawców.
5. Oferty należy składać wysyłając maila wraz z załącznikami zatytułowanego „Konkurs
Fundacji ALTUM na oferty analityczno-badawcze", na adres poczty elektronicznej Fundacji
ALTUM: biuro@fundacja-altum.pl
6. Termin składania wniosku aplikacyjnego: do 20 września 2020 r. O zachowaniu terminu
decyduje data wpływu oferty na internetową skrzynkę pocztową Fundacji ALTUM.
7. Do maila należy dołączyć następujące, obowiązkowe, dokumenty:
a) kompletnie wypełniony wniosek aplikacyjny opieczętowany i podpisany przez osobę
upoważnioną do reprezentowania danego Wnioskodawcy - w formie skanu,
b) taką samą, ostateczną, wersję wniosku aplikacyjnego jak w pkt. a wypełnioną w formie
edytowalnej – dokument z rozszerzeniem docx/doc,
c) skan aktualnego dokumentu potwierdzającego sposób reprezentacji Wnioskodawcy (np.
odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, innego rejestru lub ewidencji) – dokument potwierdzający upoważnienie
osoby/ób podpisującej/ych wniosek aplikacyjny do działania w imieniu Wnioskodawcy. W
przypadku złożenia podpisu/ów w dokumentach wniosku aplikacyjnego przez osobę/y
niewykazane w rejestrach lub ewidencjach konieczne jest złożenie dokumentu z informacją o

sposobie reprezentacji wnioskodawcy potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez osobę/y
upoważnione,
d) załącznik do formularza wniosku aplikacyjnego z wypełnionymi i podpisanymi
oświadczeniami Wnioskodawcy.
8. Złożone oferty wraz z załącznikami stanowią dokumentację Konkursu i podlegają
archiwizacji w zasobach organizatora i są bezzwrotne. Mogą być udostępnione na potrzeby
kontroli dla podmiotu finansującego (Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego).
IV. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru najlepszej oferty
1. Procedura rozpatrywania ofert nastąpi w terminie do 30 dni licząc od terminu określonego
dla ich złożenia.
2. Oferty poddane zostaną w I etapie postępowania konkursowego ocenie pod względem
spełnienia wymogów formalnych, a w II etapie postępowania pod względem zawartości
merytorycznej.
3. Po upływie terminu składania ofert złożone oferty są sprawdzane pod względem formalnym
przez pracownika Fundacji ALTUM odpowiedzialnego za ogłoszenie konkursu. Wymogi
formalne będą spełnione, jeżeli oferta jest kompletna i prawidłowa:
a) oferta uznana jest za kompletną, jeżeli:
- wypełnione zostały wszystkie pola oferty,
- dołączone zostały wszystkie wymagane załączniki,
- dołączony został skan aktualnego dokumentu potwierdzającego sposób reprezentacji
Wnioskodawcy.
W przypadku niespełnienia ww. warunków oferent może być wezwany do uzupełnienia
złożonej przez niego dokumentacji wyłącznie w zakresie kompletności oferty. Wnioskodawca
zobowiązany jest do uzupełnienia ww. braków we wniosku aplikacyjnym w terminie do 3 dni
roboczych od dnia wysłania informacji drogą mailową ze skrzynki pocztowej Fundacji
ALTUM.
b) oferta uznana jest za prawidłową, gdy:
- jest zgodna z celami i założeniami konkursu,
- złożona jest na właściwym formularzu,
- złożona jest w wymaganym w regulaminie terminie,
- oferta została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji Wnioskodawcy.
4. Ostatecznej kwalifikacji do II etapu postępowania konkursowego dokonuje komisja
konkursowa w skład której wejdą osoby z zespołu i eksperci Fundacji ALTUM, powołana przez
Prezesa Fundacji ALTUM.
5. Komisja konkursowa dokona w II etapie postępowania konkursowego oceny oferty pod
względem zawartości merytorycznej. Nastąpi to poprzez analizę oferty – wniosku

aplikacyjnego na podstawie formularza oceny merytorycznej, przy zastosowaniu następujących
kryteriów oceny:
a) każdy kompletny i prawidłowy wniosek aplikacyjny zostanie oceniony w skali punktowej
od 0 do 25 punktów przez dwóch ekspertów Fundacji ALTUM,
b) ocenie będą podlegały następujące elementy:
- opis i uzasadnienie przydatności badań i analiz dla Wnioskodawcy (w tym: merytoryka opisu
tematu/obszaru, skali badań wraz z analizą stanu obecnego; proponowanych
osób/grup/podmiotów badanych) – za które przyznane zostanie od 0 do 10 punktów,
- opis i uzasadnienie przydatności badań i analiz dla interesariuszy/beneficjentów/kontrahentów
Wnioskodawcy i rozwoju badanego obszaru/dziedziny społeczno-gospodarczej (w tym:
merytoryka opisu interesariuszy/beneficjentów/kontrahentów dokonanych badań i analiz;
potencjalnej zmiany, którą ma wywołać badanie, sposobów wdrożenia i przełożenia wyników
badania na rozwój wnioskodawcy oraz rozwój badanego obszaru/dziedziny społecznogospodarczej) – za które przyznane zostanie od 0 do 10 punktów,
- potencjał Wnioskodawcy (wraz z ewentualnym dotychczasowym doświadczeniem i
sukcesami wnioskodawcy we wdrożeniu i wykorzystaniu działań badawczych/analitycznych)
– za który przyznane zostanie od 0 do 5 punktów.
6. Oferty umieszczane zostaną na liście rankingowej w kolejności od najwyżej do najniżej
ocenionych według średniej arytmetycznej ocen dwóch ekspertów.
7. Jeżeli różnica ocen dwóch ekspertów przekracza 30% oceny wyższej, wniosek jest
dodatkowo oceniany przez trzeciego eksperta. Po dokonanej ocenie wniosek jest umieszczany
na liście rankingowej na podstawie średniej arytmetycznej dwóch najbliższych ocen albo, jeśli
jest to niemożliwe, oceny trzeciego eksperta i wyższej z ocen rozbieżnych.
8. Oferta, która uzyskała najwyższą średnią dwóch ekspertów oceniających zostanie
skierowana do realizacji (bezpłatnych dla zwycięskiego Wnioskodawcy badań i analiz
przeprowadzonych przez zespół Fundacji ALTUM) z zastrzeżeniem pkt. II ust. 3 niniejszego
Regulaminu. W takim przypadku zostaną zrealizowane kolejne najwyżej ocenione oferty, w
ten sposób by ich łączny koszt realizacji nie przekroczył kwoty 50.000 zł.
9. Eksperci Fundacji ALTUM na podstawie analizy najwyżej ocenionego wniosku
aplikacyjnego oszacują koszt przeprowadzenia badań i analiz zwycięskiego Wnioskodawcy.
Biorąc pod uwagę całościową pulę środków finansowych ustalą także czy do realizacji
kwalifikują się kolejne najwyżej oceniane wnioski.
10. Wnioskodawca, którego oferta zostanie wybrana jako zwycięska, zobowiązuje się do
współpracy z zespołem Fundacji ALTUM w celu konsultacji procesu badawczo-analitycznego
i ustalenia szczegółowych ustaleń techniczno-organizacyjnych umożliwiających dostosowanie
badania do jego rzeczywistych potrzeb i oczekiwań. Nie później niż w terminie 10 dni
roboczych od ogłoszenia zwycięzcy konkursu, wybrany podmiot zobligowany jest zakończyć
rozmowy z Fundacją ALTUM na temat wszystkich ustaleń niezbędnych do rozpoczęcia prac
analitycznych, pod rygorem rezygnacji Fundacji ALTUM z realizacji prac na rzecz tego

Wnioskodawcy. W takiej sytuacji wybrana do realizacji zostanie kolejna oferta, najwyżej
oceniona pod względem liczby punków.
11. Z przebiegu prac komisja konkursowa sporządza protokół z listą rankingową, który
przedstawia Prezesowi Fundacji ALTUM.
12. Prezes Fundacji ALTUM zatwierdza wybraną ofertę do realizacji na podstawie listy
rankingowej opracowanej przez zespół ekspertów oceniających wnioski aplikacyjne.
13. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej
Fundacji ALTUM: www.fundacja-altum.pl .
14. Po ogłoszeniu wyników Konkursu zwycięski Wnioskodawca w terminie 5 dni dostarcza
oryginał wniosku aplikacyjnego o którym mowa w pkt 6 lit. a).
15. Decyzja o wynikach Konkursu jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
V. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
1. Dane osobowe Wnioskodawców pozyskane w ramach
przeprowadzania Konkursu będą przetwarzane w sposób wskazany w ust. 3.

organizacji

i

2. Istotne informacje:
a) konkurs organizowany przez Fundację ALTUM został sfinansowany przez Narodowy
Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu
Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 – Priorytet 4: Rozwój instytucjonalny
think tanków obywatelskich,
b) oznacza to, że dane Wnioskodawców będą przetwarzane również w celu rozliczenia się przez
Fundację ALTUM z grantu przed Narodowym Instytutem Wolności – Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego, zgodnie z przepisami prawa takimi jak ustawa o finansach
publicznych oraz ustawa o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego,
c) Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego stanie się
odrębnym od Fundacji ALTUM administratorem danych Wnioskodawców, w związku z
rozliczaniem przez Fundację ALTUM grantu, o którym mowa powyżej oraz w związku z
działaniami kontrolnymi, które może kierować w stosunku do Fundacji.
d) więcej w klauzuli informacyjnej poniżej.
3. Klauzula informacyjna RODO dla Wnioskodawców:
A. Administratorem Danych podanych przez Wnioskodawców jest organizator Konkursu, tj.
Fundacja „Altum”, fundacja założona i działająca pod prawem polskim, z siedzibą przy ul.
Chwaliszewo 72/7, 61-104 Poznań (KRS 0000439358). Z Administratorem można się
skontaktować poprzez adres email: biuro@fundacja-altum.pl lub pisemnie na adres: ul.
Chwaliszewo 72/7, 61-104 Poznań. Wskazane dane kontaktowe służą również do kontaktu w
sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz korzystaniem z praw związanych z
ich przetwarzaniem.
B. Przetwarzane będą następujące dane osobowe Wnioskodawców:

a) dane przekazane we wnioskach aplikacyjnych,
b) dane przekazane poza wnioskiem aplikacyjnym, np. w ramach komunikacji prowadzonej w
związku z Konkursem lub działań związanych z realizacją badań i analiz.
C. Dane będą przetwarzane w celu:
a) organizacji, promocji i przeprowadzenia Konkursu,
b) przeprowadzenia procesu aplikacji do Konkursu;
c) oceny wniosków i stworzenia ich listy rankingowej;
d) rozstrzygnięcia Konkursu;
e) publikacji informacji o jego uczestnikach na stronie internetowej Administratora,
f) prowadzenia przez Administratora działalności informacyjnej o Konkursie, w tym w
mediach – również społecznościowych;
g) promocji działalności Administratora,
h) w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami prawa oraz
przepisami regulującymi zasady funkcjonowania Narodowego Instytutu Wolności – Centrum
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i wydatkowania środków Programu Rozwoju
Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 – Priorytet 4: Rozwój instytucjonalny think
tanków obywatelskich – więcej informacji na stronie https://niw.gov.pl/nasze-programy/proo2/dokumenty/ lub na życzenie;
i) określonym odrębnie wyrażoną zgodą.
D. Administrator przetwarza przekazane mu dane osobowe na podstawie:
a) zgody wyrażonej poprzez akceptację Regulaminu i przesłanie wniosku aplikacyjnego
do Konkursu lub wyrażonej poprzez każde inne działanie polegające na przekazaniu
Administratorowi danych w związku z Konkursem;
b) umowy Administratora o otrzymanie i realizację grantu z NIW-CRSO;
c) prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:
- umożliwienie Wnioskodawcom aplikowania do Konkursu oraz wzięcia w nim udziału,
- umożliwienie przeprowadzenia Konkursu;
- opublikowanie informacji o Wnioskodawcach;
- archiwizacja dokumentów;
- dochodzenie roszczeń bądź obrony przed roszczeniami.
Wszędzie tam, gdzie podstawą przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony
interes, przeprowadziliśmy Test równowagi, który jest dostępny na Twoje życzenie.
d) dodatkowej zgody, wyrażonej poprzez zaznaczenie odpowiednich checkbox-ów w
załączniku z oświadczeniami do formularza wniosku aplikacyjnego, w celu przetwarzania i
rozpowszechniania wizerunku utrwalonego podczas organizacji i przeprowadzania Konkursu
oraz podczas eventów związanych z Konkursem, w celach: informacyjnych na temat
Konkursu, w celach promocji Konkursu i Administratora oraz budowania pozytywnego
wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach, w tym społecznościowych.

E. Odbiorcy danych:
a) dane będą udostępniane następującym kategoriom podmiotów:
- podwykonawcom - czyli podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych, z
którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. naszemu
usługodawcy hostingowemu, podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi wsparcia IT,
dostawcy oprogramowania CRM do przetwarzania danych, podwykonawcom zaangażowanym
w organizację i przeprowadzenie Konkursu;
- dane w postaci danych kontaktowych mogą być przekazane ekspertom działającym w ramach
Fundacja ALTUM w celu przeprowadzenia z Wnioskodawcami założeń grantu będącego
nagrodą;
- Narodowemu Instytutowi Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego –
będącemu odrębnym administratorem tych danych, z uwagi na to, że Konkurs organizowany
przez Fundację ALTUM został sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji
Obywatelskich na lata 2018 – 2030 – Priorytet 4: Rozwój instytucjonalny think tanków
obywatelskich. Udostępnienie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych
ciążących na Fundacji ALTUM i wynikających z zawartych przez Fundację ALTUM umów z
Narodowym Instytutem Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
F. Informujemy, że nie będziemy przekazywać danych poza terenem Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
G. Okres przechowywania danych: do czasu zakończenia realizacji Konkursu i badań, a po tym
czasie - przez okres wymagany przez przepisy prawa (w tym ustawę o finansach publicznych
oraz ustawę o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego) oraz do końca okresu przedawnienia roszczeń wynikających z
realizacji Konkursu lub jeśli wyrażono odrębną, dodatkową zgodę - do czasu jej odwołania lub
realizacji celu objętego tą zgodą.
H. Masz prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a
także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
c) ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Prawo wniesienia sprzeciwu przysługuje wobec przetwarzania danych osobowych opartego na
prawnie uzasadnionym interesie administratora lub gdy przetwarzanie dotyczy marketingu
bezpośredniego.
d) przenoszenia danych;
e) cofnięcia zgody w dowolnym momencie - gdy przetwarzamy dane na podstawie zgody.
Ważne, aby zapamiętać, że: cofnięcie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
f) wniesienia skargi do organu nadzoru.

Z powyższych praw można skorzystać kontaktując się z nami poprzez adres email:
biuro@fundacja-altum.pl lub pisemnie na adres: ul. Chwaliszewo 72/7, 61-104 Poznań.
I. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
J. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale
do Konkursu i uczestniczenia w Konkursie.

konieczne

do

aplikowania

K. Wyrażenie zgody na przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas
organizacji i przeprowadzania Konkursu oraz podczas eventów związanych z Konkursem, w
celach: informacyjnych na temat Konkursu, w celach promocji Konkursu i Administratora oraz
budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach, w
tym społecznościowych jest dobrowolne, ale konieczne do aplikowania do Konkursu i
uczestniczenia w Konkursie.
L. Skarga do organu nadzorczego: W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych narusza
przepisy rozporządzenia RODO, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego zarówno w Polsce (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, infolinia tel.:
606 950 000), jak i w państwie członkowskim UE swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca
pracy lub domniemanego naruszenia.
VI. Informacje dodatkowe
1. Raport badawczy oraz wyniki badania/analizy będą miały charakter otwarty. Opublikowane
zostaną na stronie Fundacji ALTUM (www.fundacja-altum.pl) i FB Fundacji ALTUM
(www.facebook.com/fundacjaaltum) oraz innych portalach społecznościowych Fundacji
ALTUM, promowane będą również w przekazach medialnych oraz podczas konferencji
podsumowującej badania i konkurs, którą zorganizuje Fundacja ALTUM – Instytut Analiz
Strategicznych.

