
Stare Bogaczowice, dnia 21.10.2019r. 

 

 

OGŁOSZENIE 
O OTWARTYM NABORZE PARTNERA DO PROJEKTU  

„Aktywna Integracja w Gminie Stare Bogaczowice” 

W RAMACH KONKURSU ZAMKNIETEGO (KONKURS NR RPDS.09.01.01-IP.02-02-

366/19) OGŁOSZONEGO DNIA 25.09.2019 ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM 

NABORÓW WNIOSKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU 

OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020, OŚ 

PRIORYTETOWA 9 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE DZIAŁANIE 9.1 AKTYWNA 

INTEGRACJA PODDZIAŁANIE NR 9.1.1 AKTYWNA INTEGRACJA – KONKURSY 

HORYZONTALNE( pierwszy typ operacyjny 9. 1 A) 

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminie Stare Bogaczowice w oparciu o art. 

33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 jako wnioskodawca  

w ramach projektu realizowanego w ramach konkursu zamkniętego (Konkurs  

nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-366/19) ogłoszonego dnia 25.09.2019 zgodnie  

z harmonogramem naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne 

działanie 9.1 Aktywna integracja Poddziałanie nr 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy 

horyzontalne ( pierwszy typ operacyjny 9. 1 A) ogłasza otwarty nabór partnera w celu 

wspólnej realizacji wskazanego projektu. 

 

I. INFORMACJE WSTĘPNE 

1. Warunkiem udziału w naborze jest złożenie oferty w terminie 21 dni od dnia 

publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Gminie Stare Bogaczowice. 

2. Rozpatrywane będą wyłącznie zgłoszenia złożone na FORMULARZU OFERTY 

stanowiącym załącznik nr 1 wraz z pozostałymi załącznikami do niniejszego 

Ogłoszenia. 

 

II. CEL PARTNERSTWA 

 

1. Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie wniosku projektowego w odpowiedzi 

na konkurs, którego realizacja przyczyni się do osiągnięcia celów RPO WD,  

a w szczególności będzie wpisywać się w realizację celu szczegółowego 

Działania/Poddziałania: „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem  

i wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do 

zatrudnienia oraz zatrudnienia”.– w zakresie określonym w Rozdziale I, Podrozdziale 

3 Regulaminu konkursu. 

2. Ostateczna i szczegółowa lista działań będzie wynikiem uzgodnień między 

beneficjentem i partnerem w trakcie wspólnych prac nad projektem i wnioskiem  

o dofinansowanie. 

3. Partner będzie zaangażowany w realizację całego projektu, co oznacza, że będzie 

uczestniczył w przygotowywaniu wniosku o dofinansowanie i zarządzaniu projektem. 

 

 

 



III. CEL PROJEKTU 

 

Projekt ma na celu integrację społeczno-zawodową z elementami usług 

specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego, psychologicznego) dla osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osób z ich otoczenia w celu 

poprawy ich sytuacji społeczno-zawodowej. 

 

ZAKRES ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W PROJEKCIE PRZEZ 

PARTNERA: 

 

Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze: 

 

a) społecznym, których celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji 

społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej,  

 

b) zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub 

zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności 

pożądane na rynku pracy, pomoc w utrzymaniu zatrudnienia, 

 
* Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym nie mogą stanowić pierwszego 

elementu wsparcia w ramach ścieżki reintegracji 

 

c) edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie 

wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy, 

 

d) zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych 

utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku 

pracy. 

 

Instrumenty aktywizacji zdrowotnej mogą stanowić wyłącznie uzupełnienie instrumentów 

aktywizacji społecznej, zawodowej i/lub edukacyjnej 

 

GRUPA DOCELOWA: 

 

Zgodnie z SZOOP RPO WD grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia to: 

 

• osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym osoby pozostające bez 

zatrudnienia wymagające w pierwszej kolejności aktywizacji społecznej; 

• otoczenie osób wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

(w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla udzielenia wsparcia dla osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w ramach projektu). 

 

W przypadku osób bezrobotnych w ramach PI 9i wsparcie jest kierowane do osób 

bezrobotnych, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest 

niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej 

integracji o charakterze społecznym. Uczestnik zostanie zakwalifikowany w PI 9i do 

określonego rodzaju wsparcia na podstawie jego potrzeb i predyspozycji dokonanej przez 

beneficjenta. W ramach projektów OPS ( a także MOPR – gdzie zadania PCPR w miastach na 

prawach powiatu realizują miejskie OPS) wsparciem są obejmowane osoby bezrobotne, które 

korzystają z pomocy społecznej w myśl ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 



i którym do aktywizacji zawodowej niezbędne jest w pierwszej kolejności udzielenie 

wsparcia w zakresie integracji społecznej. 

W ramach RPO WD osoby ze społeczności romskiej mogą uzyskać wsparcie, o ile są 

osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przy czym wsparcie nie 

może mieć charakteru wsparcia dedykowanego wyłącznie tej społeczności. Wsparcie dla osób 

odbywających karę pozbawienia wolności udziela się wyłącznie w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, z wyjątkiem osób objętych dozorem 

elektronicznym. 

Za moment rozpoczęcia udziału w projekcie uznaje się moment przystąpienia do projektu,  

tj. przystąpienia do pierwszej formy wsparcia świadczonej w ramach projektu. Jako 

rozpoczęcie udziału w projekcie można więc potraktować np. podpisanie kontraktu 

socjalnego/umowy na zasadach kontraktu lub skierowanie uczestnika do programu 

aktywności lokalnej/ przyjęcie programu aktywności lokalnej. Niemniej, dopuszcza się, aby 

moment rozpoczęcia udziału w projekcie był zbieżny z momentem zrekrutowania do projektu 

– gdy charakter wsparcia uzasadnia prowadzenie rekrutacji na wcześniejszym etapie realizacji 

projektu. 

 

WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ 

 

W realizowanym wniosku będzie należało określić wskaźniki służące pomiarowi 

działań i celów założonych w projekcie. Wskaźniki w ramach projektu należy określić mając 

w szczególności na uwadze zapisy Regulaminu konkursu oraz „Wytycznych w zakresie 

monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020”. 

 

OKRES TRWANIA PROEJKTU: 

 

Realizacja projektu będzie rozpoczynała się nie wcześniej niż w czerwcu 2020 r. i nie 

później niż w III kwartale 2020 r. Rekomenduje się również, aby realizacja projektu kończyła 

się najpóźniej 30 czerwca 2023 r. Końcowy wniosek o płatność należy złożyć w terminie do 

30 dni od daty zakończenia realizacji projektu, wskazanej w umowie o dofinansowanie 

projektu. Końcem okresu kwalifikowalności wydatków w ramach okresu programowania 

2014-2020 jest 31.12.2023 r. 

 

IV. KRYTERIA WYBORU PARTNERA: 

 
KRYTERIA FORMALNE/DOSTĘPU 

 

a. Wprowadza się następujące kryteria formalne/dostępu wyboru partnera: 

 

1. W konkursie mogą wziąć udział podmioty spoza sektora finansów publicznych w 

rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 

z 2019 r., poz. 869.), organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 

688), spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006r.  

o spółdzielniach socjalnych (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 2005) 

 

2. Podmiot nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze 

środków UE oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r.o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869) 

 



3. Podmiot ma siedzibę na terenie Polski oraz prowadzi biuro na terenie województwa 

dolnośląskiego. 

 

4. Podmiot prowadzi działalność statutową z zakresu objętego niniejszym ogłoszeniem,  

w tym z zakresu: aktywizacji społecznej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem 

społecznym oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. 

 

5. Podmiot posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonego przez 

Wojewódzki Urząd Pracy właściwy dla siedziby Wykonawcy, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy 

z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity 

Dz. U. z 2019 r. poz. 1482.). 

 

6. Podmiot posiada wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia prowadzonego przez 

Wojewódzki Urząd Pracy właściwy dla siedziby Wykonawcy, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy 

z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity 

Dz.U. z 2019 r. poz. 1482) 

 

7. Podmiot zrealizował minimum 1 przedsięwzięcie w partnerstwie z administracją publiczną 

(jako lider i/lub partner). 

 

8. Podmiot nie jest powiązany z Liderem projektu zgodnie z zapisami oświadczenia 

stanowiącego załącznik nr 6. 

 

9. Podmiot przedstawi doświadczenie adekwatne do realizacji projektu. 

 

Formalne kryteria wyboru Partnera weryfikowane są na podstawie treści złożonej oferty, na 

zasadzie zero jedynkowej (spełnia/nie spełnia). W przypadku braku możliwości pozytywnej 

weryfikacji spełnienia któregokolwiek kryterium formalnego, oferta zostaje odrzucona. 

 
KRYTERIA PREMIUJĄCE 

 

1. Podmiot jest Podmiotem Ekonomii Społecznej 

 
WAGA PUNKTOWA – 30 punktów 

 

2. Podmiot przygotował i złożył, jako Wnioskodawca, co najmniej 3 wnioski aplikacyjne, 

które otrzymały dofinansowanie i są w trakcie realizacji i/lub zostały zrealizowane  

w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020 (w obszarze włączenia społecznego  

i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

i Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, w tym, co najmniej 1 

na terenie powiatu wałbrzyskiego. 

 
WAGA PUNKTOWA – 20 punktów 

 

3. Podmiot zrealizował więcej niż 1 przedsięwzięcie w partnerstwie z administracją 

publiczną, (jako lider i/lub partner). 

 

3 przedsięwzięcia – 30 punktów 

2 przedsięwzięcia - 20 punktów 

 
WAGA PUNKTOWA - 0 - 30 punktów 



 

4. Podmiot przedstawi doświadczenie adekwatne do realizacji projektu Uzasadnienie, 

dlaczego doświadczenie Partnera jest adekwatne do realizacji projektu: 

- uwzględniające dotychczasową działalność prowadzoną na rzecz grupy docelowej, do której 

  skierowany będzie projekt (0-8 pkt) 

- w obszarze wsparcia projektu (0-5 pkt) 

- na określonym terytorium, którego będzie dotyczyć realizacja projektu (0- 7 pkt) 

 
MAKSYMALNA WAGA PUNKTOWA - 0 - 20 punktów 

 

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW DO ZDOBYCIA – 100 punktów. 

 

Oferty ułożone zostają w kolejności od najwyżej ocenionej do najgorzej ocenionej Każde 

kryterium premiujące oceniane jest niezależnie. Nie wprowadza się minimalnej liczby 

punktów, jakie oferta musi uzyskać w poszczególnych kryteriach premiujących. Komisja 

dokona wyboru 1 Partnera. 

 

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

Oferta może zostać złożona przez podmioty wymienione w pkt. IV, którzy spełniają 

następujące wymagania:  

 

1. Deklarują gotowość do współpracy z Liderem przy opracowaniu koncepcji Projektu. 

 

Weryfikacja: Na podstawie deklaracji stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia 

 

2. Posiadają aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych oraz wpis do podmiotów 

prowadzących agencje zatrudnienia prowadzonych przez właściwy ze względu na miejsce 

prowadzenia działalności wojewódzki urząd pracy. 

 

Weryfikacja: Na podstawie załączonej kserokopii wpisów potwierdzonej za zgodność z 

oryginałem 

 

3. Prowadzą działalność z zakresu objętego niniejszym ogłoszeniem, w tym z zakresu: 

aktywizacji społecznej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz 

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. 

 

Weryfikacja: Na podstawie przedłożonej kserokopii (potwierdzonej za zgodność z 

oryginałem) statutu bądź innego dokumentu 

 

4. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869) 

 

Weryfikacja: Na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego 

ogłoszenia 

 

5. Podmiot zrealizował minimum 1 przedsięwzięcie w partnerstwie z administracją publiczną 

(jako Lider i/lub Partner) 

 

Weryfikacja: Na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego 



ogłoszenia 

 

6. Podmiot ma siedzibę na terenie Polski oraz prowadzi biuro projektu na terenie 

województwa dolnośląskiego 

 

Weryfikacja: Na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego 

ogłoszenia 

 

7. Podmiot przygotował i złożył, jako Wnioskodawca, co najmniej 3 wnioski aplikacyjne, 

które 

otrzymały dofinansowanie i są w trakcie realizacji i/lub zostały zrealizowane w ramach 

perspektywy finansowej 2014 – 2020 (w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 

ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, w tym, co najmniej 1 na terenie powiatu 

wałbrzyskiego 

 

Weryfikacja: Na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego 

ogłoszenia 

 

8. Podmiot przedstawi doświadczenie adekwatne do realizacji projektu 

Weryfikacja: Na podstawie opisu stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszego ogłoszenia 

 

9. Złożone oferty będą oceniane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję 

Konkursową. 

 

10. Po wyłonieniu ogłaszający i wybrany podmiot zawierają porozumienie o partnerstwie 

w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020. 

 

11. Przed podpisaniem porozumienia o partnerstwie, Ogłaszający może żądać od wybranego 

Partnera przedłożenia dodatkowych dokumentów oraz złożenia dodatkowych oświadczeń. 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do: 

 

 zakończenia postępowania na każdym etapie bez wyboru partnera i bez podania 

przyczyny zakończenia postępowania przed czasem; 

 

 zmiany umowy partnerskiej, w zakresie wynikającym z dokumentacji konkursowej 

działania 9.1.1RPO; 

 

 odstąpienia od składania wniosku aplikacyjnego w konkursie 9.1.1, bez konieczności 

uzasadniania tej decyzji; 

 

Ogłaszający nie ponosi odpowiedzialności za koszty udziału podmiotów w naborze partnera 

do projektu, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, jakie podmiot 

biorący udział w naborze poniósł w związku z unieważnieniem postępowania przed wyborem 

partnera. 

 



Ogłoszony wybór Partnera jest ostateczny i nie przysługuje prawo do składania odwołań, 

skarg i protestów. 

 

VII. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

 

W terminie (minimum) 21 dni od dnia ogłoszenia -  do dnia 14.11.2019r. do godziny 9.00, 

przy czym decyduje data wpływu oferty do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Starych Bogaczowicach ul. Główna 132 

 

VIII. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT: 

 

Oferta powinna zostać złożona w formie papierowej przygotowanej w oparciu o wzór oferty 

stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia wraz z kompletem załączników: 

 Kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem Wpisu do RIS i KRAZ, 

 Kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem Statut organizacji 

 załącznik nr 2 (Deklaracja oferenta o gotowość do współpracy z Liderem przy 

opracowaniu koncepcji Projektu) 

 załącznik nr 3 (Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 207 

ustawy  z  dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.Dz. U. z 2017r., poz. 

2077 z późń. zm.) oraz nie podleganiu wykluczenia z możliwości ubiegania się  

o dofinansowanie ze środków UE 

 załącznik nr 4 (Oświadczenie kryteria formalne) 

 załącznik nr 5 (Oświadczenie kryteria premiujące 

 załącznik nr 6 (Oświadczenie o braku powiązań) 

 załącznik nr 7 (doświadczenie adekwatne do realizacji projektu) 

 

Ofertę należy złożyć osobiście lub pocztą w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie  

z dopiskiem: 

„Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu zamkniętego 

(Konkurs nr 09.01.01-IP.02-02-366/19) ogłoszonego dnia 25.09.2019 zgodnie  

z harmonogramem naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne 

działanie 9.1 Aktywna integracja Poddziałanie nr 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy 

horyzontalne” ( pierwszy typ operacyjny 9. 1 A) 

 

na adres: 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach 

ul. Główna 132; 58-312 Stare Bogaczowice 

 

Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

Ogłaszający nie zwraca nadesłanych ofert. 


