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1. Warunkienr udziału
niniej Szego ogłos Zenla

w Kłodzku"

Kłodzko, dnia 17 .09.2018r.

oGŁoSZENIE o oTWARTYM NABoRZE PARTNERADo PRoJEKTU ,,INWESTUJĄC
w SIEBIE MAM SZANSĘ NA LEPSZE JUTRO" w RAMACH KONKURSU oTwARTEGo

(KoNKURS NR RPDS.09.0 1.0 1 -IP.02 -02-293 l 18) oGŁoSZoNEGo DNIA 1 4.03.20 1 8
ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM NABOROW WNIOSKOW W RAMACH

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWODZTWA
oor,NoŚr,ĄsKIEGo NA LATA 20t4-2020, oŚ pruoRYTETowA g WŁĄCZENIE

SPOŁECZNE DZIAŁANIE 9.1 AKTYWNA INTEGRACJA P0DDZIAŁANIE NR 9.1.1
AKTYWNA INTEGRACJA - KONKURSY HORYZONTALNE

Dyrektor oŚrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku w oparciu o art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca

2014 r. o zasadach rcalizacji program w w zakresie polityki sp jności finansowanych

w perspektywie finansowej 2014 - 2020 jako wnioskodawca w ramach projektu realizowanego

w ramach konkursu otwartego (Konkurs nr RPDS'09.01.01-P.02-02-293|18) ogłoszonego dnia

14.03.2018 zgodnie z harmonogramem nabor w wniosk w w ramach Regionalnego Programu

operacyjnego Wojewodztwa Dolnośląskiego na Iata 2014 _ Ż0Ż0, oś priorytętowa 9 Wączenie

społeczne działanię 9.I AkĘwna integracja Poddziałanie nr 9.1.1 Aktywna integracja - konkursy

horyzontalne ogłasza otwarty nab r partneta w celu wsp lnej rcalizacji wskazanego projektu.

I.INFoRMACJE WSTĘPNE

w
na

nabotzę jest zŁożenie oferty w tęrminie 2I dni od dnia publikacji

stronie Biuletynu Informacji Publicznej ośrodka Pomocy Społecznej

2. Rozpatywane będą wyłącznie zgłoszenia złoŻone na FORMULARZU OFERTY stanowiącym

załącznik nr I wr az z p o zo stały mi załącznikami do niniej sze go o gło szenia.

II. CEL PARTNERSTWA

1. Celem partnerstwa jest wsp lne przygotowanie wniosku projektowego

w odpowiedzi na konkurs, kl rego realizacja przyczyni się do osiągnięcia cel w
RPo WD, aw szczeg lności będzie wpisywać się w realizację celu szczeg łowego
Działania/Poddziałania:,,Akl1łvna integracja os b zagtoŻonych ub stwem

i wykluczeniem społęcznym poptzez poprawę i wzmocnięnie ich zdolności do

zatrudnięn ia or az zattudnienia" .

2. ostateczna i szczeg łowa lista działafi będzie wynikiem uzgodnieri mtędzy

beneficjentem i partnerem w trakcię wsp lnych prac nad projektem i wnioskiem

o dofinansowanie.

3. Partner będzie zaanguŻowany W realizację całego projektu, co ozrLacza, Żebędzie
uczestniczył w przygotowywaniu wniosku o dofinansowanie i zarządzaniu
projektem.



III" CEI-, PROJEKTU

Projekt ma na celu integrację społec Zno-Zawodową
poradnictwa (prawnego, rodzinneBo, psychologicznego)
wykluczeniem społec Znym' ich rodzin oraz os b Z ich
społec Zno-Zawodowej.

Z elęrnentami usług specjalistyc Znego
dla os b Zagrozonych ub stwęm lub
otoczenia W cęlu poprawy ich sytuacji

ZAKRES złułŃ PRZEwIDZIANYCH Do REALIZACJIw PRoJEKCIE PRZEZ
PARTNERA:

Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze:
a) społecznym, kt rych celem jest nabycie, przywt cenie lub wzmocnienie kompetencji
społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej

b) zawodoWYffi, kt rych celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub
zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe otaz umiejętności
poządane na rynku pracy, pomoc w utrzymaniu zatrudnienia

* Usługi aktywnej integracji o charakterzę zawodowym nie mogą stanowi pierwszego
elementu wsparcia w ramach ściezki reintegracji

c) edukacyjnym, kt rych celem jest wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie
wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy

d) zdrowotnym, kt rych celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barter zdrowotnych
utrudniających funkcjonowanie w społeczeristwie lub powodujących oddalenię od rynku
pracy

*Instrumenty aktywizacji zdrowotnej mogą starrowi vłyłącznie uzupełnienie instrument w
aktywizacji społecznej, zawodowej i/lub edukacyjnej.

GRUPADOCELOWA:

Zgodnte z SZOOP RPO WD grupa
w Zakresię projęktu to:

docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia

a) osoby zagtoŻone ub stwem lub wykluczeniem społecznym;

b) najbliŻsze otoczenie os b wykluczonych bądź zagroŻonych ub stwem lub wykluczeniem
społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla udzielenia wsparcia dla os b
zagtoŻonych ub stwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w ramach
projektu).

WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI SPoŁECZNo_ZAwoDowEJ

Projekt zaMada osiągnięcie minimalnych poziom w efektyrłmości społeczno-zawodowej zgodny
z regulaminem konkursu zamkniętego ogłoszonego dnia 14.03.2018 zgodnie z harmonogramem
nabor w wniosk w

OKRES TRWANIA PROEJKTU:

okres realizacji projektu zgodny z regulaminem konkursu zamkniętego ogłoszonego dnia 14.03.2018
zgodnie z harmonogramem nabor w wniosk w

]--_



l.

IV. Kryteria wyboru Partnera:

KRYTERIA FORMALNE/DoSTĘPU

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

W konkursie mogą wziąć, udział podmioty spoza sektora finans w publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.
2077 z p źtt. zm.), otganizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003t.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz' 450.) ,

sp łdzielnie socjalne o kt rych mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006r. o sp łdzielniach
socjalnych (tekst jednolity Dz. U. 2006, Nr 94, poz. 65I z p źn. zm.)

Podmiot nie podlega wykluczeniuzmoŻ|iwości ubiegania się o dofinansowanie ze środk w UE
oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.207 ustawy z dnia 27 sierpnia Ż009 r.
o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U' z20l7 r.,poz.2077 zp źft. zm.)

Podmiot ma siedzibę na terenie Polski oraz prowadzi biuro na teręnie wojew dztwa
dolnośląskiego.

Podmiot prowadzi dziaŁa|ność, statutową z zakłesu objętego niniejszym ogłoszeniem, w tym
z zak'resu: aktywizacji społecznej os b wykluczonych lub zagroŻonych wykluczeniem
społecznym oraz ptzeciwdziałania wykluczeniu społecznemu'

Podmiot posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonego ptzęz Wojew dzki
Urząd Pracy właściwy dla siedziby Wykonawcy, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20
kwietnia Ż004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednoliĘ Dz.U. z20I7
r. poz. 1065 zp żn. zm.).

6. Podmiot posiada wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudtienia prowadzonego przez
Wojew dzki Urząd Pracy właściwy dla siedziby Wykonawcy, zgodnie z art.20 ust. 1 ustawy
z dnia 20 kwietnia2004 r. o promocji zatrudnienia i insty'tucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.
U. z20I7 t. poz' 1065 zp żn. zm.).

7. Podmiot zrea|izował minimum 1 przedsięwzięcie w partnerstwie z administracjąpubliczną (ako
lider iilub partner)

8. Podmiot nie jest powią7any z Liderem projektu zgodnie z zapisami oświadczenia stanowiącego
załączniknr 6

9 Podmiot przedstawi doświadczenie adekwatne do real'izacji projektu

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

zasadzie zero jedynkowej (spełnia/nie spełnia). W przypadku braku mozliwości pozytywnej
weryfikacji spełnienia kt regokolwiek kryterium formalnego' oferta zostaje odrzucona

2.

a
J.

4.

5.



KRYTERIA PREMIUJĄCE

1. Podmiot jest Podmiotem Ekonomii Społecznej

WAGA PUNKTOWA - 20 punkt w

2' Podmiot przygotował i złożyłjako Wnioskodawca co najmniej 3 wnioski
aplikacyjne, kt re otrzymały dofinansowanie i są w trakcie realizacji ilIub
zostały zrealizowarte w ramach perspektywy finansowej 2014 * 2020
(w obszarze włączenia społecznego t zwalczania ub stwa

z wykorzystaniem środk w Europejskiego Funduszu Społecznego
i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, w
tym co najmniej 1 na terenie powiatu kłodzkiego

WAGA PUNKTOWA - 20 punkt w

3. Podmiot ztealizował więcej niz I przedsięwzięcie w partnerstwie z
administracj ą publiczną ( ako lider i/lub partner)

3 przedsięwzięcia _ 20 punkt w

2 przedsięwzięcia - 10 punkt w

WAGA PUNKTOWA - 20 punkt w

4' Podmiot posiada deklaracje wsp łpracy zpracodawcami na terenię
powiatu kłodzkiego

Powyżej 10 pracodawc w _ 20 punkt w

Od 6 - 9 pracodawc w- 15 punkt w

Od4-5pracodawc w -10punkt w

OdŻ *3 pracodawc w- 5 punkt w

WAGA PUNKTOWA - 20 punkt w

5. Podmiot przedstawi doświadczenie adekwatne do realizacji projektu

Uzasadnien ie, dlaczego doświadc zeniePartnera jest adękwatne do realizacji projektu:

_ uwzględniające dotychczasową działalnoś prowadzoną na tzecz grupy docelowej, do kt rej

skierowany będzie projekt (0-8 pkt)

- w obszarue wsparcia projektu (0-5 pkt)

- na określonym terytorium, kt rego będzie dotyczy realizacjaprojektu (0- 7 pkt)



MAKSYMALNA WAGA PUNKTOWA _ 0 - 20 punktów

MAKSYMALNA LICZBAPLINKTOW Do ZDOBYCIA _ l00 punktów.

oferty ułozone zostająw kolejności od najwyżej ocenionej do najgorzej ocenionej Kazde 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 zostaó złoŻona przez podmioty w;rmienione w pkt. IV, którzy spełniają następujące
wymagania:

1' Deklarujągotowośó do współpracy zLideremptzy opracowaniu koncepcji Projektu

Weryfikacja: Na podstawie deklaracji stanowiącej załączniknr Ż 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 wojewó dzki vrząd pracy.

Weryfikacja: Na podstawie załączonej kserokopii wpisów potwierdzonej zazgodność z
oryginałem

3. Prowadzą działalnośÓ z zakresu objętego niniejszym ogłoszeniem, w tym z zal<resu:

aktywizacji społecznej osób wykluczonych lub zagroŻonych wykluczeniem społecznym oraz
pr ze ciw działania wykluc zeniu sp ołe cznemu.

Weryfikacja: Na podstawie przedŁoŻonej kserokopii (potwierd zonej zazgodność z oryginałem)

statutu bądŹ innego dokumentu

4. Nie podlegająwykluczeniu na podstawie art.207 ustawy z dniaŻ7 sierpnia}))9 r. o finansach

publicznych (tekst jednolity Dz. U' z 2017 r., poz' 2077 z późń. zm')

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

5. Podmiot ztealizował minimum 1 przedsięwzięcie w partnerstwie z administracją pub liczną
fiako Lider i/lub Partner)

Weryfikacja: Na podstawie oświadczęnia 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 przygotow ał i złoŻyłjako Wnioskodawca co najmniej 3 wnioski aplikacyjne, które
otrzymały dofinansowanie i są w trakcie realizacji i/lub zostały ztealizowarle w ramach
perspektywy finansowej 2014 _ 2020 (w obszarue wŁączenia społecznego i zwa|czania
ubóstwa z w1korzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego



Funduszu Rozwoju Regionalnego na lataŻ014-2020,w tym co najmniej 1 na terenie powiatu
kłodzkiego

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 ptzęZ Komisję
Konkursową'

10. Po wyłonieniu ogłaszający i wybrany podmiot zawierują porozumienie o partnerstwie
w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 20I4r. o zasadachrealizacji programów w zakresie
polityki spójności w perspektywię finansowej 2014-2020.

11.Przed podpisaniem porozrrmienia o partnerstwie, ogłaszający moŻe żądaÓ od wybranego
Partnera przedłoŻenia dodatkowych dokumentów oraz złoŻenia dodatkowych oświadczeń.

V. Postanowienia końcowe

ogłaszający zastrzega sobie prawo do:

- zakoirczenia postępowania na kuŻdym etapie bez wyboru partnera i bez podania ptzyczyny
zakonczenia p o stęp ow anta pr ze d c Zasem ;

- zmiany umowy partnerskiej, w zakresie wynikającym Z dokumentacji konkursowej działaria
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 równiez nie ponosi odpowiedzialności za ęwentualne szkody, jakie podmiot biorący
udział w naborzę poniósł w związku zuniewuŻnieniem postępowaniaprzed wyborem partnera.

- ogłoszony wybór Partnera jest ostateczny i nie przysługuje prawo do składania odwołan, skargi

protestów.



vII. TERMIN SKŁADA|{IA OFERT:

W terminie do 2I dni od dnia ogłoszenia tj. do dnia 09.10.2018r. do godziny 9.00, przy czym
decyduje data wpływu oferty do ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku ul. Wyspianskiego 2d,
57-300 Kłodzko.

vnl. sPosÓn sKłADANIA oFERT:

oferta powinna zostai złoŻona w formie papierowej przygotowanej w oparciu o wz r oferty
stanowiący załączniknr 1 do ogłoszenia wrazz kompletem załącznik w:
- Kserokopia potwierdzonazazgodnośÓ z oryginałem Wpisu do RIS i KRAZ,
- Kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginaŁem Statut oryarizacjl,
- zaŁącznik nr 2 (Deklaracja oferenta o gotowość do wsp łpracy z Liderem ptzy opracowaniu
koncepcji Projektu)
- załącznik nr 3 (oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 207 ustavły zdnia27
sierpnia Ż009 t. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z2017 t.,poz.2077 zp źfi. zm.) oraz
nie podleganiu wykluczęniaz mozliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środk w
- zaŁączniknr 4 (oświadczenie kryeria formalne)
- zaŁącznik nr 5 (oświadczenie kryteria premiujące
- zaŁączniknr 6 (oświadczenie o braku powiąan)
- załączniknr 7 (doświadczenie adekwatne do realizacji projektu)

ofertę na|eŻy złoŻyć, osobiście lub pocztą w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
,,Nab r partnera w cęlu wsp lnej realizacji projektu w ramach konkursu otwartego (Konkurs nr
RPDS'09.01.01-P.02-02-293lI8) ogłoszonego dnia 14.03.2018 zgodnie z harmonogramem nabor w
wniosk w w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Wojew dztwa Dolnośląskiego na lata
2014 - 2020, oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne działanie 9.I Aktywna integracja Poddziałanie
nr 9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne".

na adręs:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku
ul. Wyspiar{skiego 2d
57-300 Kłodzko

oferty nadesłane po terminie nie będąrozpatrywane'

Ogłaszający nie zwraca nadesłanych ofert.

tr- cffi
ny społee#nej

X,er;eks


