OGŁOSZENIE
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ MIASTA I GMINY W JĘDRZEJOWIE

o otwartym naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu realizacji projektu
konkursowego w ramach Poddziałania 9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie
w oparciu o art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j : Dz. U.
z 2016 r. poz. 217), jako Wnioskodawca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego ogłasza otwarty nabór Partnera zainteresowanego utworzeniem partnerstwa,
którego celem będzie wspólne przygotowanie i realizacja projektu konkursowego (zwanego dalej
projektem).
Ogłoszenie dotyczy projektu mającego przyczynić się do rozwoju wysokiej jakości usług
społecznych poprzez ułatwianie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych dla osób
niesamodzielnych, w tym starszych i niepełnosprawnych.
Projekt powstanie w 2016r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka
z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych
Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych - projekty konkursowe.
Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 24 miesięcy.
Do zadań i obowiązków Partnera należeć będzie współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej
Miasta i Gminy w Jędrzejowie w zakresie przygotowania i realizacji projektu, w szczególności
zaś:
1) wsparcie merytoryczne i techniczne w zakresie efektywnego przeprowadzania działań objętych
projektem,
2) współpraca w realizacji działań projektowych związanych z promocją projektu.
Z podmiotem wybranym na Partnera projektu zostanie podpisany List intencyjny a z chwilą
uzyskania dofinansowania na realizację - zostanie podpisana umowa o partnerstwie, w której
szczegółowo określone zostaną obowiązki każdej ze stron.
I.Wymagania dla kandydatów na Partnera projektu:
1) status podmiotu spoza sektora finansów publicznych.
2)spełnienie kryteriów oceny Partnera zawartych w pkt. III Ogłoszenia

Nabór prowadzony będzie do 18.11.2016r.
II. Wymagane dokumenty:
1) dokumenty potwierdzające status podmiotu i zakres jego działalności (np. aktualnego odpisu z
rejestru KRS lub innego rejestru poświadczającego osobowość prawną),
2) Karta zgłoszenia Partnera do Projektu - załącznik nr 1
Oferty powinny być podpisane przez osobę /osoby uprawnione, co powinno być udokumentowane
stosowną uchwałą, zapisem w KRS lub upoważnieniem właściwego organu.

~

III. Kryteria wyboru Partnera
Przy wyborze Partnera oceniane będą następujące kryteria:
l) zgodność celów działania potencjalnego Partnera z działalnością w obszarze
pomocy społecznej ( warunek konieczny),
2) oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu,
3) doświadczenia w realizacji projektów lub działań obejmujących problematykę projektu (tj. usługi
społeczne dla osób niesamodzielnych, w tym starszych i niepełnosprawnych)

Szczegółowy zakres punktacji w ramach ww. kryteriów określony został w Karcie zgłoszenia
Partnera do projektu stanowiącej załącznik nr 1 do Ogłoszenia.
Wybór oferty nastąpi według listy rankingowej.
IV.Procedura wyboru Partnera:
1) oferty niespełniające kryteriów będą odrzucone,
2) od dokonanego wyboru Partnera nie przysługuje odwołanie,
3) z podmiotem, który zostanie najlepiej oceniony przeprowadzone zostaną negocjacje dotyczące
określenia zadań oraz innych kwestii niezbędnych do zawarcia porozumienia / umowy partnerskiej,
4) jeśli jednakową liczbę punktów otrzyma większa liczba oferentów, negocjacje będą prowadzone
z wszystkimi oferentami, których oferty oceniono jednakowo.
Zgłoszenia w języku polskim wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej kopercie
z dopiskiem ,,Nabór partnerów do realizacji projektu RPOWŚ 9.2.1 Rozwój wysokiej
jakości usług społecznych" należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta
i Gminy w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada 113b (Informacja) lub drogą elektroniczną na
adres ops@opsjedrzejow.pl do dnia 18.11.2016r. do godz. 15.30.
O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do OPSMiG w Jędrzejowie.
Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 22.11.2016r.do godz. 15.30 i opublikowane na stronie
internetowej Ośrodka www.opsjedrzejow.pl oraz www.jedrzejow.eobip.pl
Wybrany Partner zostanie dodatkowo poinformowany listownie oraz drogą elektroniczną.
Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie zastrzega sobie prawo do odstąpienia
od wyboru partnera do przedmiotowego projektu bez podania przyczyny.

Załączniki:
Załącznik nr 1 - Karta zgłoszenia Partnera do projektu

