
WÓJT GMINY ŚWILCZA

woj. podkarpackie
Zarządzenie Nr 120.2017

Wójta Gminy Świlcza

z dnia 17 sierpnia 2017 r.

w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej w celu opiniowania zgłoszeń

złożonychw otwartym naborze na wyłonienie lidera Projektu w celu wspólnej realizacji
projektu dot. "Utworzenia i funkcjonowania przez okres 12 miesięcy

Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w Błędowej 2głobieńskiej"

oraz warunków udziału w postępowaniu

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2016 r. poz. '446 ze zm.) oraz art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014' r. o zasadach realizacji
programów w zakresie pol ityki spójności f inansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1460)

zarządzam co następuje:

W związku z prowadzonym otwartym naborem dla podmiotów spoza sektora finansów
publicznych, na wyłonienie Lidera Projektu do wspólnej realizacji 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 - powołuję Komisję Konkursową oceniającą złożone zgłoszenia w otwartym
naborze na wyłonien ie Lidera Projektu w celu wspólnej realizacji projektu dot. "Utworzenia
i funkcjonowania przez okres 12 miesięcy Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w Błędowej

Zgłobieńskiej", w składzie:

a} Jacek Lis - Przewodniczący Komisji,
b} Eliza Oleszak - Członek Komisji,
c} Jolanta Hawer - Członek Komisji,
d} Edyta Goclon - Członek Komisji.

§2.
1. Do zadań Komisji należy:

l} sporządzenie projektu ogłoszenia o naborze oraz umieszczenie go w Biuletynie
Informacji Publicznej http://www.swilcza.i-gmina.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu

Gminy Świlcza;

2} ocena, opiniowanie przedłożonych do konkursu zgłoszeń oraz wybór Lidera Projektu
do wspólnej real izacji projektu;

3} przedstawienie Wójtowi złożonych zgłoszeń;

4} ocena zgłoszeń na podstawie następujących kryteriów:
- zgodność działania 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),

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

- przedstawienie opisu udziału w projekcie przez kandydata na Lidera Projektu .



2. Ocena złożonych zgłoszeń prowadzona będzie zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014r.
o zasadach realizacji programów w zakresie pol ityki spójności finansowanych
w perspektywie f inansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460).

3. W komisji nie mogą brać udział osoby reprezentujące podmioty biorące udział w konkursie
oraz osoby pozostające w takim stosunku faktycznym z uczestn ikami Konkursu, że może to
budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronnośc i.

4. Komisja Konkursowa oceniająca zgłoszenia sporządza protokół, który przekazuje Wójtowi
Gminy Świlcza.

5. Komisja kończy pracę i ulega rozwiązaniu z chwilą wybrania przez Wójta Gminy Świlcza

podm iotu i podpisania umowy partnerskiej na rea lizację zadań objętych konkursem.

§3.

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

następującewymagania:
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 f inansowych
w perspektywie finansowej 2014-2020 - "podmiot wnoszący do projektu zasoby
ludzkie, organ izacyjne, techn iczne lub f inansowe, realizujący wspólnie projekt";

4) nie jest podm iotem wykluczonym z możliwości otrzymania dofinansowania na
podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. t .j. z 2016r., poz. 1870 z późno zm.);

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

przez niego utworzona lub sprawuje nad n ią nadzór.
2. Forma zgłoszenia Lidera Projektu do wspólnej realizacji pro jektu:

1) zgłoszenie należy przygotować na wzorze formu larza stanowiącym załącznik nr 1 do
ogłoszenia; formularz należy wypełnić w języku polskim;

2) do zgłoszenia należy dołączyć:

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

b) aktua lny statut.

§ 4.

Zarządzen ie wchodz i w życie z dniem podpisania.


