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Ogłoszenie o naborze Partnera do projektu 

Powiat Choszczeński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie, działając 

zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 

zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, 1475, 2433), Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz 

Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza otwarty nabór partnera do 

wspólnego przygotowania i realizacji projektu pt. „Rodzina to zaszczyt i 

odpowiedzialność”, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020; Oś 

Priorytetowa VII Włączenie społeczne Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji 

osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane 

na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji 

edukacyjnej, społecznej, zawodowej. 

I. Cel partnerstwa:  

Wspólne przygotowanie oraz realizacja Projektu mającego na celu poprawę 

funkcjonowania rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych 

społecznie oraz wsparcie osób dotkniętych przemocą w rodzinie wśród 40 osób 

zamieszkujących na terenie pow. choszczeńskiego przez okres  

24 miesięcy.  

Planujemy osiągnąć cel poprzez działania skierowane na podniesienie u uczestników 

projektu umiejętności i kompetencji, samooceny, samoakceptacji, motywacji do 

zmiany niekorzystnej  

syt. życiowej oraz eliminację bezradności i włączenie społeczne. Nabycie przez 

uczestników umiejętności społecznych i zawodowych w celu poprawy ich sytuacji 

życiowej, wzmocnienia  

i zwiększenia szans m.in. zmiany lub podniesienia kwalifikacji, na usamodzielnienie 

się, podjęcie zatrudnienia, a wśród osób dotkniętych przemocą w rodzinie 

uniezależnienie od osób stosujących przemoc. 

II. Zakres tematyczny partnerstwa:  

Partnerstwo dotyczy wspólnej realizacji projektu oraz współudziału stron przy 

wykonywaniu zadań merytorycznych zaplanowanych w ramach projektu.  

W ramach projektu planuje się realizację następujących działań przez Partnera:  
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a) wniesienie do projektu zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych oraz 

udział  

w realizacji projektu;  

b) udział w opracowaniu wniosku o dofinansowanie projektu „Rodzina to 

zaszczyt  

i odpowiedzialność”;  

c) udział w zarządzaniu strategicznym projektu;  

d) promocja projektu wśród potencjalnych odbiorców projektu. 

III. Forma prawna partnera:  

1. Organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, wpisani do Krajowego Rejestru 

Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

(CEIDG).  

2. Konsorcja podmiotów wymienionych w pkt 1 lub/i w pkt 2.  

IV. Wymagania:  

O udział w postępowaniu może ubiegać się kandydat na partnera o formie prawnej 

określonej w pkt III, który spełnia następujące wymagania:  

1. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, w tym:  

1.1. posiada udokumentowane kompetencje i potencjał co najmniej w zakresie 

niżej wymienionych obszarów:  

1.1.1. realizował w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 1 

zamówienie/prace/projekty, obejmujące przeprowadzenie szkoleń dla 

osób zagrożonych lub wykluczonych społecznie,  

1.1.2. przez doświadczenie Wykonawcy rozumie się łączną liczbę 

zrealizowanych szkoleń w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert z tym, ze ilość szkoleń musi wynosić co najmniej 

3,  

1.2. posiada aktualną wiedzę na temat działań prowadzonych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 

na lata 2014-2020; 

2. Dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym zdolnym do realizacji działań, w 

których Partner zamierza uczestniczyć, przez co rozumie się zespół projektowy 

obejmujący co najmniej 1 osobę. 

V. Zgłoszenie powinno zawierać:  

1. Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera uwzględniający jego 

największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów z obszaru 

wspierania rozwijania kompetencji zawodowych;  

2. Opis koncepcji udziału w Projekcie;  
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3. Informacje nt. oferowanego wkładu partnera w realizację celu partnerstwa (ludzki, 

organizacyjny, techniczny lub finansowy);  

4. Wykaz realizowanych zamówień/prac/projektów określonych w pkt od IV.1.1. do 

IV.1.2. niniejszego ogłoszenia wraz z krótkim opisem ich przedmiotu i produktów;  

5. Wykaz osób określonych w pkt IV.2. niniejszego ogłoszenia, którymi dysponuje 

kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich liczby, kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia, wykształcenia oraz wskazaniem czynności jakie 

mogą realizować w Projekcie;  

6. Dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie 

osób  

go reprezentujących,  

7. Oświadczenie o zgodności działania kandydata na partnera z celami partnerstwa 

wraz  

z informacjami taką zgodność potwierdzającymi;  

8. Oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z otrzymania dofinansowania na 

podstawie art. 207 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885,  

z późn. zm.)  

9. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia umowy konsorcjum w przypadku 

podmiotów,  

o których mowa w pkt III. 3 niniejszego ogłoszenia;  

10. Oświadczenie o posiadaniu wiedzy z zakresu określonego z pkt IV.1.2 niniejszego 

ogłoszenia. 

VI. Liczba partnerów:  

Jeden partner zewnętrzny, wybrany w ramach niniejszego naboru, ponadto Powiat 

Choszczeński/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie, który wystąpi w 

roli Lidera Partnerstwa.  

VII. Termin składania zgłoszeń:  

21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o naborze na stronie internetowej 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie (decyduje data wpływu do 

PCPR), tj. nie później niż 05 września 2018 roku.  

VIII. Sposób i miejsce składania zgłoszeń:  

W postaci papierowej wraz z wersją zapisaną na nośniku elektronicznym należy 

składać osobiście lub przesyłką rejestrowaną w siedzibie PCPR, pod adresem:  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie, ul. Bolesława Chrobrego 27a, 

73-200 Choszczno, z dopiskiem na kopercie: OFERTA NA PARTNERA PROJEKTU 

„Rodzina to zaszczyt i odpowiedzialność”. 
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IX. Kryteria wyboru (max 100 pkt):  

1. Zgodność działania kandydata na partnera z celami partnerstwa. [max 30 pkt], 

2. Deklarowany wkład kandydata na partnera w realizację celu partnerstwa. [max 30 

pkt],  

3. Doświadczenie kandydata na partnera w realizacji projektów o podobnym 

charakterze. [max 40 pkt],  

Ocena złożonych zgłoszeń prowadzona będzie zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 

lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 roku 

poz.1146).  

X. Uwagi:  

1. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:  

 podpisania umowy partnerskiej z kandydatem na partnera, którego zgłoszenie 

zostało najwyżej ocenione,  

 unieważnienia naboru bez podania przyczyny.  

2. W przypadku unieważnienia naboru Powiat Choszczeński/Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie  

w Choszcznie nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniósł z tego tytułu 

podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub kandydat na 

partnera, który dokonał zgłoszenia, a w szczególności nie ponosi 

odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia. 

3. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej Lidera Partnerstwa. 

4. Ocenie podlegać będą zgłoszenia spełniające wymagania formalne określone w 

pkt V. ogłoszenia.  

5. W przypadku złożenia zgłoszenia po terminie, pozostawia się je bez rozpatrzenia.  

6. Kandydat na partnera może złożyć jedno zgłoszenie w ramach naboru.  

7. Zgłoszenie oraz wszystkie załączniki do zgłoszenia powinny być podpisane przez 

osobę upoważnioną do reprezentowania kandydata na partnera zgodnie z 

zapisem w dokumencie rejestrowym lub zgodnie z załączonym pełnomocnictwem.  

8. Po ogłoszeniu wyników naboru, z wybranym partnerem zostanie podpisana 

umowa o partnerstwie regulująca szczegółowe warunki współpracy i role 

poszczególnych partnerów przy przygotowaniu  

i realizacji Projektu.  

9. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej zawarcie umowy 

partnerstwa  

z wybranym w wyniku naboru partnerem, Lider Partnerstwa dopuszcza możliwość 

zawarcia umowy partnerstwa z podmiotem, który jako następny w kolejności 

został najwyżej oceniony.  
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10. Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie.  

11. Zgłoszenie należy przesłać w języku polskim, sporządzone komputerowo.  
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