GMINA SŁAWNO

www.gminaslawno.pl
Sławno, dnia 30.04.2019 r.

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA
W CELU WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU

Ogłaszający konkurs:
Gmina Sławno
Ul. M.C. Skłodowskiej 9
76-100 Sławno
I. Podstawa prawna:
Na podstawie 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 2018 roku, poz. 1431 z późn. zm), Gmina Sławno ogłasza otwarty nabór na partnera
spoza sektora finansów publicznych w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju
usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.
II. Cel Partnerstwa:
Wspólne wypracowanie koncepcji, przygotowywanie wniosku o dofinansowanie oraz realizacja
projektu mającego na celu świadczenie usług społecznych w celu zwiększenia ich dostępności
w ramach konkursu nr: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K47/19.
III. Zakres tematyczny partnerstwa:
Projekt realizowany będzie od stycznia 2020 roku do stycznia 2023 roku na terenie gminy
Sławno. W ramach partnerstwa planuje się:
1. Określenie katalogu celów możliwych do realizacji.
2. Przygotowanie i wdrożenie kompleksowych oraz zindywidualizowanych usług asystenckich
i opiekuńczych.
3. Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi będzie połączone z działaniami
aktywizującymi ich opiekunów, w celu promowania ich zatrudnienia, w tym z usługami
poradnictwa prawnego i obywatelskiego, specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla
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4. Zakres zadań Partnera (wybór koncepcji zadań) zostanie ustalony w trakcie wspólnego
tworzenia koncepcji projektu. Potencjalny Partner zaproponuje w zgłoszeniu zadania oraz
sposób ich realizacji. Jednakże ostateczny sposób realizacji zadań będzie stanowił przedmiot
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IV. Wymagania wobec Partnera:
Do udziału w naborze może przystąpić kandydat na Partnera, który spełnia następujące
wymagania:
1. Kandydat na Partnera jest podmiotem ekonomii społecznej.
2. Posiada doświadczanie w realizacji planowanych w partnerstwie działań.
3. Prowadzi działalność na terenie gminy Sławno.
4. Posiada potencjał osobowy, merytoryczny, techniczny, organizacyjny i finansowy
do realizacji projektu.
5. Minimalny okres działalności liczony od dnia wpisu do KRS – 6 miesięcy.
V. Zgłoszenie powinno zawierać:
1. Dane potencjalnego Partnera – pełna nazwa i adres siedziby, NIP, REGON, telefon,
e-mail.
2. Opis dotychczasowej działalności Partnera.
3. Opis zakresu i koncepcji realizacji projektu.
4. Oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w pkt IV, niniejszego ogłoszenia.
5. Opis posiadanego potencjału, o którym mowa w pkt III, niniejszego ogłoszenia.
6. Dokument potwierdzający status prawny kandydata na Partnera i umocowanie osób
go reprezentujących.

VI. Termin, sposób i miejsce składania zgłoszeń:
1. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 22 maja 2019 r. do godziny 15.
2. Zgłoszenia należy składać w wersji papierowej, w języku polskim, sporządzone
komputerowo, podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania zgłaszającego.
Każdą stronę należy parafować.
3. Zgłoszenie należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Sławnie, ul. M. C. Skłodowskiej
9, 76-100 Sławno, osobiście lub za pośrednictwem poczty. W przypadku przesyłania
dokumentów pocztą decyduje data wpływu.

4. Dokumentacja powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Otwarty nabór
partnera – 7.6 RPO WZP 2014-2020.
VII.

Kryteria wyboru:

1.

Zgłoszenia będą podlegać ocenie Komisji.

2.

Na Partnera zostanie wybrany podmiot, którego oferta zostanie oceniona najwyżej
w zakresie:
a. Zgodności dotychczasowych działań z celami planowanego partnerstwa.
b. Deklarowanego wkładu w realizację partnerstwa.
c. Doświadczenia w realizacji działań o podobnym charakterze.
d. Działalność na terenie gminy Sławno.

3.

Ocenie będą podlegać wyłącznie zgłoszenia spełniające wymagania formalne zawarte
w ogłoszeniu.

4.

Oferty nie spełniające wymagań formalnych podlegają odrzuceniu.

5.

Oferty zgłoszone po terminie, pozostawia się bez rozpatrzenia.

6.

Z kandydatem, którego zgłoszenie zostanie ocenione najwyżej zostanie zawarta umowa
partnerstwa.

VIII. Informacje dodatkowe:
1.

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podawania przyczyny
lub zawieszenia naboru bez podania przyczyny w każdym momencie lub przedłużenia
terminu rozstrzygnięcia naboru.

2.

W przypadku unieważnienia naboru Gmina Sławno 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 Gmina
Sławno nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia.

3.

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków współpracy
z wyłonionym Partnerem.

4.

Udział Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany i będzie on uzależniony
od uzyskania dofinansowania ze środków EFS.
Wójt
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