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OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku, na podstawie art. 33 Ustawy o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -

2020 (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1431) ogłasza otwarty nabór partnera zainteresowanego wspólnym 

przygotowaniem i realizacją projektu dla mieszkańców Gminy Miasta Radomsko.  

Projekt w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/18 dla Poddziałania 9.2.1 Usługi 

społeczne i zdrowotne realizowanego w ramach RPO WL 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Włączenie 

społeczne.  

Niniejsze ogłoszenie ma charakter informacyjny i nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów 

o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego. 

 

Cel partnerstwa: 

Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu i realizacja części 

zadań służących celowi głównemu projektu, tj. poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług 

społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne, poprzez rozwój usług placówek 

wsparcia dziennego oraz innych alternatywnych form opieki dla dzieci (powyżej 3 roku życia) 

i młodzieży służących integracji społecznej oraz zapobieganiu patologiom.  

Powyżej opisane działania skierowane będą do osób z następujących grup docelowych: 

1. osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

2. otoczenie osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 

W tym grupy preferowane: 

1. osoby i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające 

wielokrotnego wykluczenia społecznego, 

2. osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby 

z niepełnosprawnością sprzężoną, osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby 

z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, 

3. osoby korzystające ze wsparcia Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. 

Pierwszeństwo przed wyżej wymienionymi mają osoby z niepełnosprawnościami i osoby 

niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego (na osobę 

samotnie gospodarującą lub osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. 

o Pomocy społecznej. 

Podmioty uprawnione do udziału w naborze: 

W naborze mogą brać udział potencjalni partnerzy – podmioty ekonomii społecznej, spełniający 

jednocześnie wymagania określone w Regulaminie konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/18, 

którzy wniosą do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne oraz wspólnie w ramach 

zawiązanego partnerstwa będą uczestniczyć w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu, jak 

również w jego realizacji. 

 

Przewidywany zakres działań dla Partnera: 

1. Współpraca w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie. 
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2. Współpraca w realizacji zadań merytorycznych projektu, przypisanych partnerowi 

oraz w zarządzaniu projektem. 

 

Wymagania wobec Partnera: 

1. Zgodność działalności statutowej partnera z celem głównym projektu. 

2. Posiadanie doświadczenia merytorycznego i praktycznego określonego w celu głównym projektu. 

3. Posiadanie doświadczenia w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii 

Europejskiej lub/i środków krajowych. 

4. Posiadanie niezbędnych zasobów kadrowych, technicznych, organizacyjnych  i finansowych 

do wykonania zadań wynikających z partnerstwa. 

5. Wyrażenie zgody na współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radomsku, 

jako Liderem partnerstwa, a także podpisanie umowy partnerstwa/porozumienia. 

 

Oferty składane przez potencjalnych Partnerów powinny zawierać: 

1. Informację dotyczącą zgodności działań potencjalnego Partnera z celem zadania. 

2. Informację na temat deklarowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację projektu (zasoby: 

ludzkie, organizacyjne, techniczne). 

3. Koncepcję realizacji poszczególnych działań przewidzianych dla Partnera projektu. 

4. Przedstawienie rodzaju i wysokości kosztów koniecznych do poniesienia przez Lidera i Partnera 

na realizację wymienionych ww. działań w projekcie. 

5. Opis doświadczenia w realizacji zadań o podobnym charakterze, w tym projektów/zadań 

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub krajowych. 

 

Wraz z ofertą należy przedłożyć: 

1. Formularz ofertowy. 

2. Dokumenty potwierdzające status prawny potencjalnego partnera i umocowanie osób 

go reprezentujących. 

3. Statut lub dokument równoważny. 

4. Oświadczenie partnera o niezaleganiu z należnościami publiczno-prawnymi. 

5. Inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty, np. Rekomendacje z jednostki 

samorządu terytorialnego. 

 

Kryteria wyboru partnerów: 

1. Zgodność działań statutowych partnera z celem głównym projektu – max 10 pkt. 

2. Doświadczenie w realizacji zadań zbieżnych z celem głównym projektu – max 20 pkt. 

3. Zasoby, którymi podmiot dysponuje do realizacji działań – max 30 pkt. 

4. Rekomendacje - max 10 pkt. 

5. Propozycje zastosowania innowacyjnych rozwiązań w realizacji działań służących osiągnięciu celu 

głównego projektu – max 30 pkt. 

 

W przypadku podmiotów współpracujących z Gminą Miastem Radomsko warunkiem koniecznym 

będzie terminowe i rzetelne rozliczanie się z umów wiążących podmiot z Gminą. 
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Procedura wyboru partnera: 

1. Oferty niespełniające kryteriów będą odrzucone. 

2. Od dokonanego wyboru partnera nie przysługuje odwołanie. 

3. Z podmiotami, które zostaną najlepiej ocenione przeprowadzone zostaną indywidualne negocjacje 

dotyczące dookreślenia zadań i ich podziału oraz innych kwestii niezbędnych do zawarcia 

porozumienia/umowy partnerskiej. 

 

Termin i miejsce składania dokumentów: 

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 listopada 2017 r. do godz. 8:00 

w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku, ul. Kościuszki 10, 97-500 

Radomsko lub nadesłać drogą pocztową na ww. adres z dopiskiem: „Otwarty nabór Partnera projekt 

w ramach Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne”. 

O terminie złożenia oferty nie decyduje data stempla pocztowego, lecz data wpływu oferty 

do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku. Oferty można nadsyłać również w postaci 

elektronicznej na adres: mops@mops-radomsko.pl 

Ofertę należy sporządzić w języku polskim.  

Dodatkowe informacje na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu: 44 683 28 85. 

Wyniki naboru opublikowane zostaną na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Radomsku: http://bip.mops-radomsko.pl/  

Oferty powinny być podpisane przez osobę(y) uprawnioną(e), co powinno być udokumentowane 

stosowną uchwałą lub upoważnieniem właściwego organu lub zapisem w Krajowym Rejestrze 

Sądowym. 

 

Dodatkowe informacje: 

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania na etapie 

formułowania wniosku o dofinansowanie i umowy partnerskiej oraz do unieważnienia naboru 

lub odstąpienia od realizacji projektu w partnerstwie, szczególnie w przypadku zmian dokonanych we 

wniosku o dofinansowanie w trakcie negocjacji, lub braku akceptacji wniosku o dofinansowanie 

projektu przez Instytucję Zarządzającą RPO WL, a tym samym nie uzyskaniu odpowiedniego 

finansowania z EFS. 

 

Informacje dotyczące konkursu  nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/18 dla Poddziałania 9.2.1 Usługi 

społeczne i zdrowotne, realizowanego w ramach RPO WL 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Włączenie 

społeczne, zawierające uszczegółowienie działań, grup docelowych, jak również regulamin można 

odnaleźć pod adresem: http://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/-/6713621-konkurs-nr-rpld-09-02-

01-ip-01-10-001-18-poddzialanie-ix-2-1-wsparcie-rodziny-i-systemu-pieczy-zastepczej- 


