Projekt „Przedsiębiorca w sile wieku” realizowany w ramach RPO WD 2014-2020

Ogłoszenie z dnia 06.10.2017 r. o poszukiwaniu
Partnera/Partnerów do projektu
pro4 Sp. z o.o.
poszukuje Partnera/Partnerów
do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego 2014–2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8 „Rynek pracy”, Działanie 8.3
„Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy".
I. Cel partnerstwa
Wspólna realizacja Projektu „Przedsiębiorca w sile wieku”, mającego na celu: podniesienie zdolności
do tworzenia nowych miejsc pracy 60 osób po 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia
znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, na terenie powiatów: lwóweckiego,
jaworskiego, lubańskiego, złotoryjskiego, legnickiego ziemskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego,
wałbrzyskiego ziemskiego, kamiennogórskiego i ząbkowickiego przez okres 24 miesięcy poprzez
kompleksowe usługi identyfikacji potrzeb, doradztwa zawodowego, szkoleń z zakresu zakładania
i prowadzenia działalności gospodarczej, dotacji na założenie działalności gospodarczej oraz
wsparcia pomostowego.
Podział zadań w ramach zawartego ewentualnego partnerstwa, uwzględnia potencjał
każdego z partnerów oraz polega m.in. na wniesieniu zasobów ludzkich, organizacyjnych,
technicznych lub finansowych.
II. Zakres tematyczny partnerstwa:
Zakres zadań i obowiązków Partnera, w szczególności obejmuje:
1)
2)
3)

4)

Przyznanie bezzwrotnych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.
Udzielanie pomostowego wsparcia finansowego.
Wniesienie wkładu własnego w formie wolontariatu: Porozumienie Wolontariackie dotyczy:
wynagrodzenia osoby zajmującej się obsługą księgową projektu - umowa wolontariacka porozumienie o świadczeniu usług oraz wynagrodzenia specjalisty ds. promocji, rekrutacji i
rynku pracy
Zapewnienie zasobów organizacyjnych i technicznych tj. pomieszczenia biurowego wraz z
sprzętem biurowym oraz mediami.

III. Grupa docelowa, to:
- 60 osób, w tym 36 kobiet i 24 mężczyzn z obszaru województwa dolnośląskiego w rozumieniu
przepisów kodeksu cywilnego, zamieszkujących powiaty: lwówecki, jaworski, lubański, złotoryjski,
legnicki ziemski, dzierżoniowski, kłodzki, wałbrzyski ziemski, kamiennogórski i ząbkowicki. Są to osoby od
30 roku życia pozostające bez zatrudnienia znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.
osoby starsze, po 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne oraz
osoby o niskich kwalifikacjach.

IV. Obszar:
Województwo dolnośląskie, powiaty w których w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego zamieszkują
osoby objęte działaniami projektowymi tj. powiaty: lwówecki, jaworski, lubański, złotoryjski, legnicki
ziemski, dzierżoniowski, kłodzki, wałbrzyski ziemski, kamiennogórski i ząbkowicki
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V. Forma prawna partnera:
Partnerstwo nie może zostać zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu
załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108
Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014)
W myśl 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, w celu wspólnej
realizacji projektu partnerstwo powinno polegać na wniesieniu przez podmioty zasobów
ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych na warunkach określonych w
porozumieniu albo umowie o partnerstwie.
Stroną porozumienia oraz umowy o partnerstwie nie może być podmiot wykluczony z możliwości
otrzymania dofinansowania.
Projekt umowy partnerstwa wraz z szczegółami dotyczącymi realizowanego wniosku o
dofinansowanie z chętnymi do podjęcia współpracy podmiotami omówiony zostanie podczas
indywidualnego spotkania z przedstawicielem Beneficjenta oraz członkami zespołu
projektowego w dogodnym dla Państwa terminie nie później niż do dnia 18.10.2017 r. do godz.
16.00.
VI. Wymagania:
O udział w postępowaniu może ubiegać się kandydat na partnera, który spełnia następujące
wymagania:
1) zgodność działania statutowego potencjalnego partnera z celami partnerstwa.
2) oferowanie wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa.
3) posiadanie zasobów niezbędnych do realizacji projektu (osobowe, organizacyjne lub
techniczne).
4) doświadczenie w realizacji zadań publicznych adekwatnych do obszaru tematycznego,
grupy docelowej i terytorium obejmującego realizację niniejszego projektu, potwierdzone
rekomendacjami.
5) Deklaracja współpracy przy realizacji projektu na każdym jego etapie.

VII. Zgłoszenie powinno zawierać:
1. Oferta powinna zawierać:
1) statut (lub inny dokument potwierdzający zgodność celów statutowych/celów działania
podmiotu z założeniami i/lub celami projektu);
2) aktualny wyciąg z właściwego rejestru wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem
złożenia oferty współpracy;
3) pisemne oświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków, opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, oraz innych należności wobec podmiotów publiczno-prawnych i innych
podmiotów;
4) pisemne oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości otrzymania
dofinansowania ze środków Unii Europejskiej;
5) dokumenty potwierdzające spełnienie przez Kandydata na Partnera kryteriów w zakresie
posiadanego
doświadczenia
(referencje,
zaświadczenia,
opis
dotychczasowego
doświadczenia itp.);
6) pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli /w przypadku gdy umowę będą
podpisywały osoby inne niż wskazane/ do podejmowania wiążących decyzji w imieniu
podmiotu;

Biuro Projektu
ul. Długa 6, 58-100 Świdnica, tel. 74 660 62 72
e-mail: biuro@przedsiebiorca.pro4.pl

2

Projekt „Przedsiębiorca w sile wieku” realizowany w ramach RPO WD 2014-2020

7) pisemne oświadczenie Kandydata na Partnera o gotowości wniesienia wkładu własnego
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach programowych Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020;
8) pisemną deklarację gotowości złożenia wszelkiej niezbędnej do złożenia wniosku o
dofinansowanie Projektu dokumentacji.
VIII. Wybór Partnera:
Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:
1)Wyboru partnera do wspólnej realizacji projektu.
2)Negocjowania warunków realizacji projektu.
3)Unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
IX. Termin składania zgłoszeń:
14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o naborze na stronie internetowej Pro4 Sp. z o.o.
(decyduje data wpływu do Pro4 Sp. z o.o.), tj. nie później niż do 20.10.2017 r.
X. Sposób i miejsce składania zgłoszeń:
W postaci papierowej z dopiskiem „Partner Projektu_ 8.3_PWSW” należy składać osobiście w dni
robocze w godz. od 9.00 do 15.00 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Pro4 Sp. z o.o., ul.
Długa

6,

58

–

100

Świdnica,

lub

za

pośrednictwem

poczty

elektronicznej

na

adres:

biuro@przedsiebiorca.pro4.pl

XI. Kryteria wyboru
Przy wyborze partnera oceniana będzie w szczególności:
1) Partnerem w projekcie może być każdy podmiot uprawniony do ubiegania się o dofinansowanie.
2) Kandydat na Partnera musi posiadać doświadczenie w realizacji projektów finansowanych z Unii
Europejskiej.
3) Kandydat na Partnera musi wykazać zgodność działania z celem partnerstwa oraz zadeklarować
wkład Partnera w realizację celu partnerstwa – zgodnie z zapisami art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11
lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020.
4) Partnerem nie może być podmiot posiadający zaległości w podatkach wobec urzędu skarbowego
bądź zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i inne wobec Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych.
5) Zgodność działania kandydata na partnera z celami partnerstwa.
6) Deklarowany wkład kandydata na partnera w realizację celu partnerstwa.
7) Adekwatność zaproponowanych zasobów ludzkich w kontekście zaproponowanych działań
Partnera.
XII. OCENA OFERT - ocena ofert będzie dokonywana wg następujących kryteriów:
Kryteria formalne:
1) Oferta została złożona we wskazanym terminie.
2) Profil działalności potencjalnego partnera jest zgodny z celami partnerstwa i obszarami
interwencji projektu.
3) Wraz z ofertą złożono wszystkie wymagane dokumenty.
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4) Oferta jest podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu.
5) Potencjalny partner nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie.
Na etapie oceny formalnej podmiot składający ofertę może zostać wezwany do uzupełnienia
oświadczeń i dokumentów, o których mowa wyżej, jednak tylko takich, które nie mają wpływu na
ocenę merytoryczną oferty. W przypadku nieuzupełnienia dokumentacji, o której mowa wyżej w
wyznaczonym terminie lub niespełnienia któregokolwiek z kryteriów oceny formalnej, oferta zostanie
odrzucona bez dalszego rozpatrywania.
Kryteria merytoryczne: (0 - 35 pkt)
1) Zgodność działania z celami projektu – max 10 pkt.
2) Posiadanie niezbędnych zasobów - organizacyjne lub techniczne - zapewniających
efektywną i prawidłową realizację projektu – max 5 pkt.
3) Posiadanie niezbędnego potencjału kadrowego - wykaz osób z udokumentowanym
wykształceniem mieszczącym się w zakresie projektu wraz ze wskazaniem czynności, jakie
mogą realizować przy wykonaniu projektu) – max 10 pkt.
4) Doświadczenie Oferenta w realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu
Społecznego – w tym: doświadczenie w realizowaniu projektów współfinansowanych z EFS –
max 10 pkt.

XIII. Uwagi:
1) Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej Pro4 Sp. z o.o.
2) Ocenie podlegać będą zgłoszenia spełniające wymagania formalne określone w pkt. XII.
ogłoszenia.
3) W przypadku złożenia zgłoszenia po terminie, pozostawia się je bez rozpatrzenia.
4) Kandydat na partnera może złożyć jedno zgłoszenie w ramach naboru.
5) Po ogłoszeniu wyników naboru, z wybranym partnerem/partnerami zostanie podpisane
porozumienie bądź wstępna umowa o partnerstwie regulująca szczegółowe warunki
współpracy i role poszczególnych partnerów przy realizacji Projektu.
Wszelkie zapytania dotyczące niniejszego ogłoszenia można kierować do:
Pro4 Sp. z o.o., ul. Długa 6, 58 – 100 Świdnica, telefon – 74 660 62 72, e-mail –
biuro@przedsiebiorca.pro4.pl
Wynik naboru zostanie podany do publicznej wiadomości w formie informacji zamieszczonej na
stronie: www.pro4.pl

Biuro Projektu
ul. Długa 6, 58-100 Świdnica, tel. 74 660 62 72
e-mail: biuro@przedsiebiorca.pro4.pl

4

