Ogłoszenie o Otwartym Naborze Partnera

W oparciu o art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz.712, z późn. zm.) oraz zgodnie z
dokumentem „Zakres realizacji projektów partnerskich określonym przez Instytucję
Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” z dnia 1 stycznia 2012r. Urząd
Miejski w Strumieniu ogłasza otwarty nabór Partnerów w celu wspólnej realizacji projektu
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i
kompetencji w regionach” Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach
wiejskich”
Gmina Strumień będzie starać się o środki na realizację projektów w ramach konkursu
zamkniętego na rzecz mieszkańców gminy Strumień.

Cel partnerstwa:
głównym celem partnerstwa będzie aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców
gminy Strumień oraz zwiększenie dostępu w/w osób do zatrudnienia.
Działania planowane w ramach projektu:
- szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji
zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na
rynku pracy
- poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej i
zawodowej;
Ponadto prowadzone będą działania informacyjno – promocyjne.
Projekt realizowany będzie przez Gminę Strumień z udziałem maksymalnie czterech
partnerów będących organizacjami pozarządowymi. Rolą partnera w projekcie będzie
m.in. przeprowadzenie aktywizacji społeczno - zawodowej i działań o charakterze
integracyjnym skierowanym do społeczności lokalnej.

Oferty składane przez potencjalnych partnerów należy przygotować zgodnie z
formularzem dostępnym pod ogłoszeniem.

Oferty powinny zawierać:
1.

informacje na temat wkładu partnera w przygotowanie oraz

realizację projektu (zasoby ludzkie, organizacyjne lub techniczne),
2.

koncepcję projektu, planowanych form wsparcia,

3.

uzasadnienie doboru grupy docelowej,

4.

propozycję podziału projektu na zadania z podaniem szczegółowego

budżetu oraz harmonogramu,
5.

przedstawienie produktów i rezultatów projektu oraz sposobu ich

pomiaru i osiągania,
Potencjalni partnerzy powinni przygotować ofertę która musi spełniać wymagania
określone:
1. ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
2. zasadami określonymi w dokumencie: „Zakres realizacji projektów partnerskich
określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki” dostępnym na stronach: www.efs.gov.pl oraz www.efs.slaskie.pl

Wraz z ofertą należy przedłożyć:
1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub inne dokumenty potwierdzające status
prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
2. sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (zgodnie z art. 45 ust. 2
i art. 82 pkt. 1 ustawy z dnia 29.09.1994 r., o rachunkowości – tekst jednolity:
Dz. U. 2009 r. Nr 52, poz. 1223 z późn. zm.) w rozumieniu ostatniego roku
budżetowego albo minionego okresu w przypadku krótszej działalności,
3. aktualny statut podmiotu, pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami
na rzecz podmiotów publiczno – prawnych, ani wobec innych podmiotów,

4. pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku gdy umowę będą
podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem i
odpisem Krajowego Rejestru Sądowego),
5. charakterystykę podmiotu wraz z podaniem obszaru działania, doświadczenia,
zasobów kadrowych, możliwości techniczno– organizacyjnych oraz
doświadczeniem w realizacji podobnych projektów, w tym również jako partner,
6. CV osób odpowiedzialnych za realizację działań projektowych, potwierdzające
posiadane kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie w realizacji projektów
współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z
deklaracją udziału w pracach nad przygotowaniem projektu, jakie będą
prowadzone w Urzędzie Miejskim w Strumieniu w uprzednio ustalonych
terminach.
7. inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu (w szczególności
rekomendacje).
Przy wyborze partnera oceniana będzie w szczególności:
1. zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa;
2. koncepcja projektu, budżet i harmonogram oraz planowane rezultaty/wskaźniki
pomiaru;
3. doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, w tym w
szczególności osób odpowiedzialnych za przygotowanie i wdrażanie działań
projektowych (na podstawie przedłożonego CV);
4. oferowany wkład partnera w realizację projektu.
Ponadto premiowane będą :
1. co najmniej dwuletni okres działalności statutowej w obszarze integracji
społecznej;
2. prowadzenie działań na rzecz jednostek, grup lub społeczności lokalnej z
zakresu rozwiązywania problemów społecznych;
3. prowadzenie działań na terenie gminy Strumień;
Z wybranym partnerem zostanie podpisana umowa partnerska.

Termin składania ofert – 10 lipca 2012 r. do godz. 15.30. Oferty należy
składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty nabór partnera na realizację
projektu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytetu IX „Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne
na obszarach wiejskich”
Ofertę można złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Miejski w Strumieniu, Rynek 4, 43-246 Strumien
Oferta przesłana pocztą powinna wpłynąć do tut. urzędu najpóźniej 10 lipca 2012 r. do
godz. 15.30

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:
1. wyboru maksymalnie czterech partnerów do wspólnej realizacji w/w projektu,
2. prowadzenia negocjacji ze wszystkimi podmiotami, których oferty spełniają
kryteria w celu doprecyzowania celu partnerstwa, dookreślenia zadań i ich
podziału pomiędzy partnerami, sposobu zarządzania partnerstwem oraz
innych kwestii niezbędnych do podpisania umowy partnerstwa,
a następnie podpisania umowy partnerstwa ze wszystkimi instytucjami, które
zgadzają się na wspólnie ustalone warunki,
3. unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

