
WÓJT GMIN'Y ŚWILCZA

woj. podkarpackie
Wójt Gminy Świlcza

działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz.U.2016.217 z dnia 2016.02.22) ogłasza otwarty nabór dla
podmiotów spoza sektora finansów publicznych na wyłonienie Lidera Projektu
do wspólnej realizacji zadania w ramach Osi priorytetowej IX Jakość Edukacji
i Kompetencji w Regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020

I. Cel partnerstwa:

1. Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie i realizacja projektu w ramach Osi
priorytetowej IX Jakość Edukacji i Kompetencji w Regionie , Działanie 9.1 Rozwój
edukacji przedszkolnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020, którego Partnerem będzie Gmina Świlcza.

2. Typy projektów możliwych do realizacji w ramach działania - zgodnie
z wyszczególnieniem w pkt. 2.2 Regulaminu Konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01
18-016/17.

3. Celem projektu będzie utworzenie i funkcjonowanie przez okres 12 miesięcy

Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w Błędowej Zgłobieńskiej .

II. Zakres tematyczny partnerstwa:

1. Zakres planowanych prac w ramach wspólnego przedsięwzięcia obejmować

będzie:

a) opracowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach
RPO WP 2014-2020, polegającego na utworzeniu i funkcjonowaniu przez okres
12 miesięcy Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w Błędowej Zgłobieńskiej,

b) realizację przedsięwzięcia zgodnie z wymogami Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na · Iata 2014-2020 oraz
obowiązującymi przepisami prawa Unii Europejskiej i krajowego.

2. Do obowiązków Lidera Projektu należeć będzie:

a) współpraca z Gminą Świlcza w zakresie przygotowania i realizacji projektu;
b) realizacja działań przypisanych Liderowi wypracowanych na etapie

przygotowania wniosku o dofinansowanie;
c) wspólne prowadżenie monitoringu i ewaluacji projektu;
d) upowszechnianie informacji na temat projektu, informowanie o źródłach

finansowania.

III.Wymagania formalne:

O udział w postępowaniu może ubiegać się kandydat na Lidera Projektu , który spełnia

następujące wymagania:
1) należy do grupy podmiotów spoza sektora finansów publicznych;
2) należy do jednej z grup wymienionych w katalogu beneficjentów określonym

w pkt. 2.4 Regulaminu konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-016/17;



3) spełnia definicję Partnera/Lidera zawartą wart. 33 ust. 1 Ustawy z dnia 11 lipca
2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności

finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 - "podmiot wnoszący do
projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujący

wspólnie projekt";
4) nie jest podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania dofinansowania na

podstawie art . 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Oz.U. t.j. z 2016r ., poz. 1870 z późn o zm.) ;

5) nie jest w stosunku do Partnera podległą mu jednostką organ izacyjną, która
została przez niego utworzona .

N.Kryteria wyboru zgłoszenia:

1. Zgodność działan ia kandydata na Lidera Projektu z celami partnerstwa (zasady
określone w pkt. 2.7 Regulaminu konkursu nr RPPK.09.01 .00-IP.01-18-016/17).

2. Posiadanie przez kandydata na Lidera Projektu wkładu potencjalnego
(ludzkiego , organizacyjnego - technicznego lub finansowego).

3. Przedstawienie opisu udziału w projekcie przez kandydata na Lidera Projektu.
4. Ocena złożonych zgłoszeń prowadzona będzie zgodnie z art. 33 ustawy z dnia

11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Oz.U.2016.217 z dnia
2016.02.22).

V. Forma zgłoszenia:

1. Zgłoszen ie należy przygotować na wzorze formularza stanowiącym załącznik

nr 1 do ogłoszenia. Formularz należy wypełnić w języku polskim.
2. Do zgłoszenia należy dołączyć :

a) aktua lny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne
dokumenty potwierdzające status prawny potencjalnego Lidera Projektu ,

b) aktualny statut.

VI. Sposób, termin i miejsce składania zgłoszeń:

Oferty należy składać w postaci papierowej w zamkn iętej kopercie z dopiskiem:
"Otwarty nabór na wyłonienieLidera do projektu w ramach Osi priorytetowej IX
Jakość Edukacji i Kompetencji w Regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji
przedszkolnej, RPO WP na lata 2014-2020" osobiście lub przesłać pocztą na adres
Urząd Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza 168, pok. 22 do dnia ...B.... września 2017r.

Zgłoszenia złożone po ww. terminie nie będą rozpatrzone. W przypadku złożenia

wniosku za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje data wpływu do Urzędu

Gminy Świlcza.



VII. Tryb dokonywania wyboru zgłoszeń:

1. Oceny zgłoszeń dokonuje komisja powołana przez Wójta Gminy Świlcza.

2. Komisja dokona oceny spełnienia ww. wymagań przez potencjalnych liderów.
3. W przypadku stwierdzenia braków formalnych zgłoszenia, Przewodniczący

Komisji może wezwać kandydata na Lidera Projektu do ich niezwłocznego

uzupełnienia w terminie 2 dni.
4. Nieuzupełnienie braków formalnych w terminie , o którym mowa w pkt. 3,

skutkować będzie pozostawieniem zgłoszenia bez rozpatrzenia.
5. Ocenie podlegać będą wyłącznie zgłoszenia spełniające wymagania formalne,

o których mowa w pkt. III ogłoszenia.
6. Komisja dokonuje oceny zgłoszeń w oparciu o kryteria wskazane w pkt. IV

ogłoszenia oraz przy uwzględnieniu art. 33 ustawy o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie
finansowej 2014-2020.

7. Informacja o wyborze Lidera Projektu spełniającego wymogi naboru zostanie
niezwłocznie podana do publicznej wiadomości. Informacja zostanie
opublikowana na stronie internetowej Urzędu Gminy Świlcza

www.swilcza.com.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej
http://www.swilcza .i-gmina.pl.

8. O wyborze Lidera Projektu decyduje najwyższa liczba punktów uzyskana
w trakcie oceny.

VIII. Uwagi:

1. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania
przyczyny.

2. Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie.

3. Ogłaszający nabór nie ponosi kosztów przygotowania oferty nie zwraca
nadesłanych ofert.

4. Po ogłoszeniu wyników naboru, z wybranym Liderem Projektu zosłanie

podpisana umowa o partnerstwie regulująca szczegółowe warunki współpracy
i rolę przy przygotowaniu i realizacji Projektu.

5. Kandydat na Lidera Projektu może złożyć jedno zgłoszeniew ramach naboru.
6. Konkurs będzie przebiegał jednoetapowo.
7. Zgłoszenie oraz wszystkie załączniki do zgłoszenia powinny być podpisane

przez osobę upoważnioną do reprezentowania kandydata na Lidera Projektu
zgodnie z zapisem w dokumencie rejestrowym .

8. Załączniki w formie kserokopii należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

9. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej zawarcie umowy
partnerstwa z wybranym w wyniku naboru Liderem projektu , dopuszcza się

możliwość zawarcia umowy partnerstwa z podmiotem, który jako następny

w kolejności został oceniony najwyżej.

IX.Informacje dodatkowe:

1. Osoby do kontaktu w sprawie otwartego naboru:
Jolanta Hawer, tel. 1786 70 135, e-mail: j.hawer@swilcza.com.pl

2. Załączniki - Formularz zgłoszenia - załącznik nr 1.



Załączn ik nr 1
do ogłoszenia o otwartym naborze Lidera Projektu do wspólnej realizacji projektu

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

w ramach projektu dla Osi priorytetowej IX Jakość Edukacji i Kompetencji w Regionie, Działanie 9.1

Rozwój edukacji przedszkolnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Podkarpackiego na lata 2014-2020

1. Dane kandydata na lidera Projektu:

Pełna nazwa podmiotu

Status prawny

NIP

REGON

Adres

Telefon

Adres e-mail

Osoba uprawniona do kontaktów:

Imię i Nazwisko

Telefon

Adres e-mail

2. Wymagania szczegółowe, obowiązkowe dla podmiotu starającego się o wybór na lidera

Projektu.

2.10pis prowadzonych działań kandydata na lidera Projektu zgodnych z celami partnerstwa

2.2. Opis oferowanego wkładu potencjalnego lidera Projektu w realizację projektu



2.3 Opis udziału w projekcie kandydata na lidera Projektu

3. Oświadczenia

1. Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym zgłoszeniu są zgodne z prawdą . Jednocześn ie

wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszej oferty Komisji ds. oceny zgłoszeń.

2. Oświadczam/y, iż znane mi są zapisy dokumentacji dotyczącej naboru Lidera Projektu dla
wspólnej realizacji projektu partnerskiego w ramach Osi priorytetowej IX Jakość Edukacji
i Kompetencji w Regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej, Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - akceptuję/my

zapisy i nie wnoszę/my uwag do treści.

3. Oświadczam/y, że nie jestem/śmy podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania
dofinansowania.

4. Wyrażam/y zgodę na przetwarzanie moich/naszych danych osobowych wyłącznie do celów
przeprowadzenia niniejszej procedury konkursowej na wybór Lidera Projektu zgodnie
z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016 .922 z dnia
2016.06.28)

4. Deklaracje

1. Deklaruję/emy gotowość uczestnictwa w realizacji projektu partnerskiego, którego Partnerem

Projektu będzie Gmina Świlcza dla wspólnej realizacji projektu partnerskiego w ramach

priorytetowej IX Jakość Edukacji i Kompetencji w Regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji

przedszkolnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata

2014-2020.

2. Po wyborze reprezentowanego przeze mnie/nas podmiotu jako Lidera Projektu ,

deklaruję/emy podpisanie umowy partnerskiej .

(miejscowość idata) (podpis/-y/osoby/osób

upoważnionej/upoważnionych)

Uwaga:

a) Zgłoszenie winny podpisać osoby, które zgodnie z zapisami w KR5 lub innym dokumencie
prawnym są upoważnione do reprezentowania podmiotu na zewnątrz i zaciągania w jego
imieniu zobowiązańfinansowych (zawierania umów).

b) Załączniki w formie kserokopii należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.




