Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów
w celu wspólnego przygotowania i realizacji
projektów realizowanych w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Zgodnie z art. 28a ust.4. pkt.1-3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.)

Gmina Sabnie ogłasza otwarty nabór partnerów spoza sektora
finansów publicznych w celu przygotowania i realizacji projektów
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).
I. Ogłaszający:
Gmina Sabnie, woj. mazowieckie, powiat sokołowski,
adres do korespondencji:
Urząd Gminy Sabnie
ul. Główna 73 08-331 Sabnie
tel. 25 787 41 90, fax 25 787 42 49
e-mail: fundusze@sabnie.pl
strona internetowa: www.sabnie.pl
II. Cel partnerstwa i obszar współpracy partnerskiej
Celem partnerstwa będzie wspólne tworzenie projektów na każdym etapie, w tym
opracowanie celów projektów, rezultatów, działań, metod monitoringu i ewaluacji
budżetu, harmonogramu realizacji i inne działania związane z projektem oraz
wspólna realizacja projektów zgodnie z założeniami PO KL w ramach niżej
wymienionych priorytetów:
Priorytetu VII Promocja integracji społecznej.
Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Obszar współpracy partnerskiej:
Współpraca przy przygotowaniu i realizacji projektów w ramach PO KL:
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
III. Wymagania odnośnie składanych ofert
Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:
1. Informację na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby ludzkie,
organizacyjne, techniczne).
2. Informację na temat doświadczenia w przygotowaniu projektów
współfinansowanych z Unii Europejskiej.

3. Informację na temat doświadczenia w realizacji projektów partnerskich
(tytuł projektu, wartość projektu, nazwa partnera, ilość uczestników, zaplanowane
i osiągnięte rezultaty).
4. Koncepcję realizacji projektu ze szczególnym uwzględnieniem proponowanych
działań partnera.
Z ofertą należy przedłożyć:
1. Dokument potwierdzający status prawny oferenta.
2. Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów
publiczno - prawnych ani wobec innych podmiotów.
3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i przygotowanie
fachowe osób odpowiedzialnych za realizację działań projektowych.
4. Inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty.
Oferta powinna być przygotowana zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi
i wytycznymi dotyczącymi PO KL.
IV. Termin składania ofert
Oferty należy składać do dnia 31.08.2011 do godziny 15:45.
V. Forma złożenia oferty
Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Otwarty nabór partnerów w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektów z
PO KL”, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:45-15:45 w sekretariacie Urzędu
Gminy Sabnie, ul. Główna 73, 08-331 Sabnie.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu.
Oferty złożone w sposób niekompletny nie będą rozpatrywane ze względów
formalnych.
Kopie dokumentów dołączonych do oferty muszą być opatrzone pieczęcią podmiotu,
aktualną datą i własnoręcznym podpisem osób uprawnionych do reprezentowania
podmiotu oraz poświadczone za zgodność z oryginałem.
VI. Kryteria wyboru oferty
Przy wyborze partnera będzie oceniana w szczególności:
1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa.
2. Doświadczenie w przygotowaniu projektów współfinansowanych z Unii
Europejskiej.
3. Doświadczenie w realizacji projektów partnerskich.
4. Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu.
5. Współpraca z beneficjentem w trakcie przygotowania projektu.
Istnieje możliwość składania przez partnerów ofert częściowych na poszczególne
działania.
Gmina zastrzega sobie możliwość:
- wyboru jednego partnera na wszystkie działania,
- wyboru różnych partnerów do poszczególnych działań,
- samodzielnego aplikowania o środki w ramach wyżej wymienionych działań.

VII. Inne.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą dokumentacją konkursową stosuje się
przepisy „Zakresu realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję
Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” (wersja z dnia 1 stycznia 2011
zamieszczona na stronie www.efs.gov.pl).
2. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków
realizacji zadania oraz unieważnienia naboru bez podania przyczyny

Ireneusz Piotr Wyszyński
(-)
Wójt Gminy Sabnie

