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OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA  

  

Gmina Mogielnica ogłasza nabór partnera do opracowania i realizacji projektów w 
ramach: 

1.Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na 
obszarach wiejskich, 

2.Poddziałnie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy, 

3.Poddziałnie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, 

4.Poddziałanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, 

5.Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, 

6. Priorytetu IX  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. 
7. Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji 
przedszkolnej. 
7. Poddziałanie 9.1.2 PO KL – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o 
utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, 

8.Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, 

9.Dzialanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, 

10. Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i 
znajomości języków obcych 

 

Nabór jest ogłoszony w oparciu o art. 28a ustawy z 6 grudnia 2006 roku o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) w związku z art. 
3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 
poz.759 z późn. zm.), jak też w oparciu o zasady określone w „Zasadach realizacji projektów 
partnerskich określonych przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki” z dnia 1 stycznia 2011 roku. 

Wnioskodawcą i Liderem projektu partnerskiego będzie Gmina Mogielnica. Pomiędzy 
partnerami zostanie zawarta umowa partnerska, która będzie określać zadania partnerów, 
zasady wspólnego zarządzania projektem, sposób przekazywania środków finansowych oraz 
realizację form wsparcia dla uczestników projektu. 

Cel i zakres tematyczny partnerstwa 

Celem partnerstwa będzie współpraca przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie 
projektów oraz wspólna ich realizacja  na każdym jego etapie. 
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Zakres tematyczny Partnerstwa obejmuje współpracę w trakcie przygotowania projektu, 
współpracę w opracowaniu wniosku o dofinansowanie i uczestnictwo w spotkaniach grup 
roboczych, udział w realizacji projektu a w szczególności: 

- realizację zadań projektu powierzonych do realizacji partnerowi 

- monitoring bieżący i kontrola poziomu realizacji wskaźników zadań projektu 

- nadzór nad personelem partnera w części dotyczącej sprawozdawczości bieżącej 

- współpracę przy bieżącym zarządzaniu finansami 

 

Wymagania wobec partnera: 

1. Posiadane udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych 
ze środków Unii Europejskiej; 

2. Posiadane doświadczenie we współpracy z instytucjami niezbędnymi do realizacji 
projektów; 

3. Posiadanie niezbędnych zasobów kadrowych ,technicznych do wykonywania zadań 
określonych w projekcie 

Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria: 

1. Zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa. 
2. Doświadczenie w realizacji działań o podobnym charakterze w stosunku do działań 

przewidzianych w projekcie. 
3. Oferowany wkład potencjalnego Partnera w trakcie realizacji projektu. 
4. Złożenie zgłoszenia w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu. 
5. Ocena koncepcji proponowanych działań przy realizacji zadań w projekcie. 

Oferty składane przez potencjalnego Partnera powinny zawierać: 

1. Dane zgłaszającego i osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu oraz osoby do 
kontaktów w sprawie współpracy, 

2. Przedstawienie własnej koncepcji realizacji projektu, 
3. Propozycja podziału projektu na poszczególne zadania z podaniem szczegółowego 

budżetu dla danego zadania, 
4. Opis zaangażowania partnera w realizacje projektu, 
5. Informacja na temat zasobów partnera do realizacji projektu oraz informacje na temat 

doświadczenia w zakresie podobnych przedsięwzięć. 

Wraz z ofertą należy złożyć: 

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne 
dokumenty potwierdzające status prawny potencjalnego Partnera i umocowanie osób go 
reprezentujących, 

2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok budżetowy, 
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3. Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-
prawnych ani wobec i innych podmiotów, 

4. Wykaz osób, których udział jest planowany w projekcie. 

Termin składania ofert. 

Ofertę należy złożyć na piśmie pod rygorem nieważności do dnia 8 lutego 2012.. r. do 
godziny 15:00. 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Otwarty nabór na partnera w celu 
wspólnej realizacji projektów. 

Oferty można składać osobiście w  Sekretariacie Urzędu  ul. Rynek 1, 05-640 Mogielnica lub 
przesłać pocztą. 

Liczy się data wpływu przesyłki do adresata. 

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu 
konkursowym. 
 

Ogłaszający zastrzega sobie: 

1. Prawo wyboru więcej niż jednego partnera do wspólnej realizacji projektu, 
2. Negocjowanie warunków realizacji zadań, 
3. Unieważnienie naboru bez podawania przyczyny, 
4. Prawo zmian w ogłoszeniu o otwartym naborze Partnera. 

Jednocześnie Gmina Mogielnica nie przewiduje procedury odwoławczej w procesie naboru 
Partnera. Informacje dotyczące wyboru Partnera zostaną opublikowane w Biuletynie 
Informacji Publicznej  niezwłocznie po zakończeniu postępowania. 

 


