
Kłodzko, dnia 16.03.2018r.

oGŁOSZENIE o OTWARTYM NABORZE PARTNERA Do PROJEKTU ,,INWESTUJĄC
w SIEBIE MAM SZANSĘ NA LEPSZE JUTRO'' w RAMACH KONKURSU oTwARTEGo

oGŁoSZoNEGo DNIA 14.03.2018 ZGODNIE Z HARMoNOGRAMEM NABoROW
WNIOSKOW W RAMACH REGTONALNEjGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

woJEWoDZTwA DoLNOSLĄSKIEGO NA LATA
2014-2020, oŚ pRIoRYTETowA 9 WŁĄCZENIE SPŻŁECZNE DZIAŁANIE 9.1 AKTYWNA

INTEGRACJA PoDDZIAŁANIE NR 9.1.l
AKTYWNA INTEGRACJA - KONKURSY HORYZONTALNE

Dyrektor ośrodka Pomocy Społecznej Miasta Kłodzko w oparciu o art. 33 ust. 2 ustawy z dnia I1

ltpca Ż0I4 r. o zasadach realizacjl programów w zakresie polityki spójnoŚci finansowanych

w perspektywie finansowej 20f4 - 2020 jako wnioskodawca w ramach projektu realizowanego

w ramach konkursu otwartego ogłoszonego dnia 14.03.2018 zgodnie z harmonogramem naborów

wniosków w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Wojewodztwa Dolnośląskiego na lata

2014 *2020, oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne działanię 9'I Aktywna integracją Poddziałante

nr 9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne ogłasza otwarty nabór pańnera w celu wspólnej

r eahzaclt wskazane go proj ektu.

I.INFORMACJE WSTĘPNE

l. Warunkiem udziału w naborze 1est złożenie oferty w terminie 2l dni od dnia publikacji
niniejszego ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ośrodka Pomocy Społecznej

w Kłodzku.

2. Rozpatrywane będą wyłącznie zgłoszenta złożone na FORMULARZU OFERTY stanowiącym

załączntknr 1 wraz zpozostałymt załącznikami do niniejszego ogłoszenia.

II. CEL PARTNERSTWA

1. Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie wniosku projektowego

w odpowiedzi na konkurs, którego rcaltzacja przyczyni się do osiągnięcia celów
RPo WD, a w szczegolności będzie wpisywaó się w reallzację celu szczegółowego
Działanta/Poddziałanla:,,Aktywna integracja osób zagroŻonych ubóstwem
i wykluczeniem społecznym poprzęZ poprawę i wzmocnienie ich zdolności do

zatrudnien ta or az zatrudnienia".

2. ostateczna t szczegołowa lista działan będzie wynikiem uzgodnień między
beneficjentem i parlnelęm W trakcie wspolnych prac nad projektem i wnioskiem
o dofinansowanie.

3. Partner będzie zaangaŻowany W realtzację całego projektu, co oznacza, żebędzie
uczestniczył w przygotowywaniu wniosku o dofinansowanie t zatządzantu
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, ich rodzin oraz osób z ich otoczenia w celu poprawy ich sytuacji
społeczno-zawodowej.

ZAKRES ZADAN PRZEWIDZIANYCH DO REALTZACJIW PROJEKCIE PP(ZEZ
PARTNE,RA:

Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze:
a) społecznym, których celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji
społecznych, zaradności, samodzielności i aktywnoŚci społecznej

b) zawodowym, ktorych celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub
zmlany zawodu, Wyposazenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności
poządane na rynku pracy' pomoc w utrzymaniu zatrudnienia

* Usługi aktywnej integracji o charaktetzę zawodo!\rym nie mogą stanowió pierwszego
elementu wsparcia w ramach ściezki reintegracji

c) edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie
wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku placy

d) zdrowotnym, ktorych celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych
utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku
pracy

*Instrumenty aktywizacji zdrowotnej mogą stanowić wyĄącznie uzupełnienie instrumentów
aktywizacj i społecznej, zawodowej i/lub edukacyj nej'

GRUPA DOCELOWA:

Zgodnte z SZOOP RPO WD grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia
w zakresie projektu to:

a) osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;

b) najblizsze otoczenie osób wykluczonych bądŹ zagrozonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla udzielenia wsparcia dla osob

zagroŻonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w ramach
projektu).

WSKAZNIKI EFEKTYWNOŚCI SPOŁECZNO_ZAWODOWEJ

Projekt zakłada osiągnięcie minimalnych poziomow efektywności społeczno-zawodowej zgodny
z regulaminem konkursu zamkniętego ogłoszonego dnia 14.03.2018 zgodnie z harmonogramem
naborów wniosków

OKRES TRWANIA PROEJKTU:

okres rea|tzacjt projektu zgodny z regulaminem konkursu zamkniętego ogłoszonego dnia 14.03.2018
zgodnie z harmonogramem naborów wniosków



IV. Kryteria wyboru Partnera:

KRYTERIA FoRMALNE/DOSTĘPU

a" Wprowadza się następujące kryteria tbrmalne/dostępu wyboru pafinera:

1. W konkursie mogą wziąÓ udział podmioty Spoza sektora finansów publicznych w rozumieniu
ustawy z dnl'a 27 sierpnta 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.lJ. z Ż0I7 r., poz'
2077 z póżń' zm.), organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwtętnia 2003t.
o działalności pozytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. IJ.2018, poz. 45O.) ,

społdzielnie socjalne o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006r. o spółdzielniach
socjalnych (tekst jednolity Dz. U. 2006, Nr 94, poz. 65l zpoźn. zm.)

Ż' Podmiot nie podlega wykluczeniu z moż|iwości ubiegania się o dofinansowanie zę środkow UE
oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.207 ustawy z dnta 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych (tekst jednolity Dz'I]. z20I7 r.,poz.2077 zpóŹn. zm)

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

4. Podmiot prowadzi działalność statutową z zak'resu objętego niniejszym ogłoszeniem, w tym
z zabęsu: aktywizacji społecznej osób wykluczonych lub zagroŻonych wykluczeniem
społecznym oraz ptzęc|w działanta wykluczeniu społecznemu.

5. Podmiot posiada wpis do rejestru insty'tucji szkoleniowych, prowadzonego prZęZ Wojewódzki
Urząd Pracy właściwy dla siedziby Wykonawcy, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnta 20
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i insty.tucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2017
t. poz. 1065 zpoźn. zm').

6. Podmiot posiada wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnięnia prowadzonego prZęZ
Wojewodzki Urząd Pracy właściwy dla siedziby Wykonawcy, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy
z dnta 20 kwietniaŻ004 r' o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.
I]. zŻ0I7 r' poz" ),065 zpożn. zm').

7 ' Podmiot zręaIlzował minimum 1 przedsięwzięcie w pafinerstw1'e Z administracją publiczną fiako
lider i/lub partner)

8. Podmiot nie jest powiązany z Liderem projektu zgodnie z zaplsami oświadczenia stanowiącego
załącznlL<nr 6

9' Podmiot przedstawi doświadczenie adekwatne do reallzacjt projektu

Formalne kryteria wyboru Partnera weryfikowane Są na podstawie treści złoŻonej ofeńy, na
zasadzie zero jedynkowej (spełnia/nie spełnia). W przypadku braku mozliwości pozytywnej
weryfikacji spełnienia któregokolwiek kryterium formalnego, ofeftazostaje odrzucona



KRYTERIA PREMIUJĄCE

1. Podmiot jest Podmiotem Ekonomii Społecznej

WAGA PUNKTOWA _ 20 punktów

2. Podmiot przygotował i złoŻyłjako Wnioskodawca co najmniej 3 wnioski
aplikacyjne, które otrzymały dofinansowanię i są w trakcie realizacji i/lub
zostały zrealtzowane w ramach perspektywy finansowej 2014 - 2020
(w obszatze włączenia społecznego i zwalczanla ubóstwa
z Wkotzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego
i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-Ż020, w
tym co najmniej 1 na terenie powiatu kłodzkiego

WAGA PUNKTOWA _ 20 punktów

3. Podmiot zręallzował więcej nlŻ 7 ptzedsięwzięcie w paftnerstwie z
administracją publiczną fiako lider i/lub parlner)

3 przedsięwzięcia* 20 punktów

2 przedsięwzięcia - 10 punktów

WAGA PUNKTOWA - 20 punktów

4. Podmiot posiada deklaracje współpracy zpracodawcami na terenie
powiatu kłodzkiego

Powyzej 10 pracodawców - 20 punktow

od 6 - 9 pracodawców _ 15 punktów

od 4 - 5 pracodawców * l0 punktów

od 2 - 3 pracodawców - 5 punktów

WAGA PUNKTOWA - 20 punktów

5. Podmiot przedstawi doświadczenie adekwatne do realizacjl projektu

Uzasadnienie' dlaczego doświadczenie Partnera jest adekwatne do rcalizacji projektu:

- uwzględniające dotychczasową działalność prowadzoną na rzęcz grupy docelowej, do ktorej

skierowany będzie projekt (0-8 pkt)

- w obszarze wsparcia projektu (0-5 pkt)

- na określonym terytorium' którego będzie dotyczyc rcallzacja projektu (0- 7 pkt)



MAKSYMALNA WAGA PUNKTOWA - 0 _ 20 punktów

MAKSYMALNA LICZBAPUNKTOW Do ZDOBYCIA - 100 punktów

oferty ułozone zostają w kolejności od najwyżej ocenionej do najgorzej ocenionej KaŻde kryterium
premiujące oceniane jest niezaleŻnie. Nie wprowadza się minimalnej ltczby punktów, jakie oferta
musi uzyskać w poszczególnych kry'teriach premiujących. Komisja dokona wyboru 1 Partnera.

v" Sposób przygotowania oferĘ

oferta moŻe zostac złożona ptZęZ podmioty wymienione w pkt. IV, ktorzy spełniają następujące
wymagania:

1' Deklarują gotowość do współpracy zLtderemptzy opracowaniu koncepcji Projektu

Weryfikacja: Na podstawie deklaracji stanowiącej załącznlk nr 2 do niniej szego ogłoszenia

2. Posiadają aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych otaz wpis do podmiotów
prowadzących agencje zatrudnienia prowadzonych przęZ właściwy ze wzg|ędu na miejsce
prowadzenia działalności wojewó dzkt utząd pracy.

Weryfikacja: Na podstawie załączonej kserokopii wpisow potwierdzonej za zgodnośÓ z
oryginałem

3. Prowadzą działalnośó z zaktesu objętego niniejszym ogłoszeniem, w tym z zaktesu'.

aktywizacji społecznej osób wykluczonych lub zagroŻonych wykluczeniem społecznym oraz
pr ze ciw działanta wykluc zeniu społecznemu.

Weryfikacja: Na podstawie przedłoŻonej kserokopii (potwierdzonej za zgodność z oryginałem)
statutu bądz innego dokumentu

4" Nie podlegają wykluczenlu na podstawte art.207 ustawy z dnta 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (tekst jednolity Dz. U ' z 2017 r., poz. 20]7 z poŻn. zm.)

Weryfikacja: Na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego
ogłoszenia

5' Podmiot zrea|izował minimum 1 przedsięwztęcle w paftnerstw|e Z administracjąpubliczną
fiako Lider i/lub Partner)

Weryfikacja: Na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego
ogłoszenia

6' Podmiot ma siedzibę na terenie Polski otazprowadzi biuro projektu na terenie województwa
do1nośląskiego

Weryfikacja: Na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego
ogłoszenia

7 ' Podmiot przygotował t złoŻył jako Wnioskodawca co najmniej 3 wnioski aplikacyjne, które
ottzymały dofinansowanie i są w trakcie rcaltzacji i/lub zostały zręaltzowane w ramach
perspektywy finansowej 2014 _ 2020 (w obszarze włączenia społecznego i zwalczania
ubóstwa z vnrykorzystaniem środkow Europejskiego Funduszu Społecznęgo i Europejskiego



Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata2014-2020, w tym co najmniej 1 na terenie powiatu
kłodzkiego

'Weryfikacja: Na podstawie oświadczęnia stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego
ogłoszenia

8. Podmiot przedstawi doświadczenie adekwatne do reaIlzacji projektu

Weryfikacja: Na podstawie opisu stanowiące go załączntk nr 7 do niniejszego ogłoszenia

9. ZŁoŻone ofefty będą oceniane pod względem formalnym i merytorycznym pTzez Komisję
Konkursową'

10. Po wyłonieniu ogłaszający i wybrany podmiot zawierają porozumienie o partnerstwie
w rozumieniu ustawy z dnia 1l lipca 20l4r. o zasadach rea|lzacjt programów w zakresie
polityki spójności w perspektywie lrnansowej 20I4-202a.

11.Przed podpisaniem polozumienia o partnerstwie, ogłaszający moze żądaÓ od wybranego
P aft nera pr ze dłoŻeni a do datkowych dokume ntów or az złożenia do datkowych o świadczeń.

V. Postanowienia końcowe

ogłaszający zastrzega sobie prawo do:

- zakonczenia postępowania na kazdym etapie bez wyboru partnera t bez podania przyczyny
zakonczenta p o stęp ow anta pt ze d cZaS em'

- zmlany umowy parlnerskiej' w zakresie wynikająaym z dokumentacji konkursowej dziaŁania
9.1.1RPO;

- odstąpienia od składania wniosku aplikacyjnego w konkursie 9.l], bez konieczności uzasadniania
tej decyzji;

- ogłaszający nie ponosi odpowiedzialności za koszty udzl'ału podmiotów w naborze paftnera do
projektu, jak równiez nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, jakie podmiot biorący
udział w naborze poniósł w zwtązku zuntewaŻnieniem postępowantaptzed wyborem paftnera.

- ogłoszony wybor Partnera jest ostateczny i nie przysługuje plawo do składania odwołań, skargi
protestów.



vII. TERMIN SKŁADANIA oFERT:

W terminie do 2l dni od dnia ogłoszenla tj. do dnia 06.04.2018r. do godziny 15.00, ptzy czym
decyduje data wpływu oferly do ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku ul. Wyspiańskiego 2d,
57-300 Kłodzko'

uII. SPosÓg sKŁłDANIA oFERT:

oferta powinna zostaó złoŻona w formie papierowej przygotowanej w oparciu o wzór oferty
stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia wtazZkompletem załącznlkow:
_ Kserokopia potwierdzona za zgodnośc Z oryglnałem Wpisu do RIS i KRAZ'
- Kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem Statut organtzacjl
- załączntk nr 2 (Dek|aracja oferenta o gotowośó do współpracy z Liderem przy opracowaniu
koncepcji Projektu)
- załączntk nr 3 (oŚwiadczentę o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie afi. 207 ustawy z dnia27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.I] . z 201] r., poz. 207] z pożn. zm.) oraz
nie podleganiu wykluczen|a z mozliwości ubiegania się o dofinansowanię ze środków
- zaŁącznlk nr 4 (oświadczenie kryteria formalne)
- załączntk nr 5 (oświadczenie kryteria premiujące
- załączntk nr 6 (oświadczenie o braku powiązań)
- załącznlk nr 7 (doświadczenie adekwatne do realizacji projektu)

ofertę na|eŻy złoŻyc osobiście lub pocztą w formie pisemnej' w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
,,Nabór partnera w celu wspolnej realtzacji projektu w ramach konkursu otwartego ogłoszonego dnia
14.03.2018 zgodnie z harmonoglamem naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu
operacyjnego Wojewodztwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020, oś priorytetowa 9 Włączenie
społeczne działante 9.I Akt1łvna integracja Poddziałanie nr 9.1.1 Aktywna integracja - konkursy
horyzontalne".

na adres:

ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku
ul. Wyspiańskiego 2d
57_300 Kłodzko

oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

ogłasza1ący nie zwraca nadesłanych ofert'
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