W dniu 22.07.2015 Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich ogłasza
otwarty nabór partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu realizacji i
przygotowania projektu konkursowego w ramach WRPO na lata 2014-2020 Oś
Priorytetowa 8 „Edukacja” , działanie 8.2 „Uczenie się przez całe życie”.
I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1) Ogłoszenie określa cele otwartego naboru, warunki uczestnictwa w otwartym naborze, zasady
zgłaszania, kryteria oraz sposób oceny ofert, sposób informowania o otwartym naborze i jego
warunkach, procedurę odwoławczą.

2) Otwarty nabór jest ogłoszony na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej
2014–2020 o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, z 2015 r. poz. 378.)

3) Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie www.sgipn.pl. Wzór formularza
ofertowego do pobrania na stronie www.sgipn.pl.

II. CEL I ZAKRES TEMATYCZNY PARTNERSTWA
1) Celem otwartego naboru jest wyłonienie partnera, podmiotu spoza sektora finansów publicznych, który
podejmie wspólnie ze Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile działania związane z
przygotowaniem i realizacją projektu konkursowego w ramach WRPO na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 8
„Edukacja” , działanie 8.2 „Uczenie się przez całe życie”.
2) Projekt będzie skierowany grup docelowych z obszaru woj. Wielkopolskiego w tym do pracowników
jednostek sektora administracji samorządowej.

III. OCZEKIWANIA WOBEC PARTNERA
1) W otwartym naborze na wyłonienie partnera do realizacji Projektu mogą brać udział podmioty spoza
sektora finansów publicznych.
2) Do obowiązków partnera w projekcie należeć będzie:
a) współpraca z liderem w trakcie przygotowania projektu, w tym współudział w opracowaniu wniosku
o dofinansowanie,
b) udział w realizacji projektu, w tym w szczególności realizacja zadań projektu powierzonych do
realizacji partnerowi oraz monitoring bieżący i kontrola poziomu realizacji wskaźników zadań
projektu.
c) wkład własny.
3) Szczegóły zostaną zawarte w umowie partnerskiej.

IV. KRYTERIA WYBORU PARTNERÓW
Przy ocenie ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:
1) Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa – maksymalnie 5 punktów;
2) Deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa – maksymalnie 5 punktów;
3) Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze – maksymalnie 5 punktów;

V. ZASADY SKŁADANIA OFERT
1) Oferty będą przyjmowane do 13.08. 2015 r. (czwartek) do godz. 8.00.
2) Oferty należy składać osobiście w siedzibie Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich
w Pile, ul. Grunwaldzka 2 , 64-920 Piła, I piętro, pokój nr 8 lub za pośrednictwem poczty na wyżej
wymieniony adres, z dopiskiem na kopercie „Nabór partnera do projektu”
3) Stowarzyszenie nie ponosi kosztów przygotowania zgłoszeń i nie zwraca nadesłanych zgłoszeń.
4) W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty pod uwagę jest brana data i godzina wpływu
oferty pod wskazany powyżej adres. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VI. TRYB WYBORU
1) Stowarzyszenie dokonuje oceny ofert pod kątem:
a. formalnym – poprzez sprawdzenie, czy oferta jest kompletna i czy została przygotowania zgodnie z
wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze partnera; ocena ta będzie oparta na zasadzie
„spełnia/nie spełnia”, co oznacza, że niespełnienie któregokolwiek z wymagań określonych w ogłoszeniu
będzie skutkowało odrzuceniem oferty;
b. merytorycznym – poprzez porównanie ofert pod kątem kryteriów określonych w części IV niniejszego
ogłoszenia.
2) Po wyłonieniu podmiotu spełniającego kryteria wyboru, Stowarzyszenie przeprowadzi z nim negocjacje w
celu, dookreślenia zadań i ich podziału pomiędzy partnerami, sposobu zarządzania projektem oraz innych
kwestii niezbędnych do podpisania umowy partnerskiej.
3) Stowarzyszenie poinformuje wszystkich oferentów o wynikach, a także o przysługujących środkach
odwoławczych.
4) Informacja o wyborze partnera oraz zakresie zadań partnerów zostanie podana do publicznej
wiadomości na stronie www.sgipn.pl.
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