Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Świlcza nr 188.2015
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów
Gmina Świlcza w oparciu o 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. z 2014 roku poz. 1146), ogłasza otwarty nabór
partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014 - 2020, Oś Priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna, Działanie 6.4
Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne.
Od partnerów oczekujemy współpracy w aplikacji i realizacji projektu mającego na
celu poprawę jakości oferty edukacyjnej Zespołu Szkół w Świlczy poprzez:
- Współpracę przy opracowaniu specyfikacji wyposażenia placówki w materiały
i pomoce dydaktyczne oraz narzędzi TIK niezbędnych do realizacji programów
nauczania w zakresie kształtowania u uczniów kompetencji kluczowych,
matematyczno-przyrodniczych,
rozpoznawania
potrzeb
rozwojowych,
edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju
i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
- Organizację działań z zakresu podniesienia kompetencji uczniów w dziedzinie
nauk matematyczno-przyrodniczych.
- Organizację działań z zakresu podniesienia kompetencji w dziedzinie nauk
informatycznych.
- Inicjowanie działań kształtujących właściwe postawy
tj. kreatywności, innowacyjności, współpracy zespołowej.

i

umiejętności

- Podejmowanie działań na rzecz wzmacniania sprawności fizycznej uczniów.
- Przeciwdziałanie patologiom i wykluczeniu społecznemu poprzez stworzenie
oferty zagospodarowania wolnego czasu.
Przy wyborze Partnerów brane będą następujące kryteria:
1. Zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa,
2. Doświadczenie w organizacji przedsięwzięć o podobnym profilu (co najmniej
1 przedsięwzięcie)
3. Proponowany zakres współpracy w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie
przyczyniający się do osiągnięcia celów partnerstwa a tym samym projektu.

Do ofert należy dołączyć:
1. Dokumenty potwierdzające status prawny Partnera
2. KRS
3. Opis posiadanego doświadczenia
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty nabór na
Partnerów do realizacji projektu w ramach konkursu nr RPPK.06.04.03-IZ.00-18001/15 Oś Priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna Działanie 6.4
Infrastruktura edukacyjna” osobiście lub pocztą na adres Urząd Gminy Świlcza, 36072 Świlcza 168, pok. nr 22 do dnia 08 stycznia 2016 r.
Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:
- unieważnienia naboru bez podania przyczyny,
- wyboru tylko jednego Partnera do wspólnej realizacji projektu.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru i podpisania umowy nastąpi do dnia
12 stycznia 2016 i zostanie podany do publicznej wiadomości w formie informacji
w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zarządzenie nr 188.2015 Wójta Gminy Świlcza
z dnia 17 grudnia 2015
w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na partnera do wspólnej realizacji projektu
w ramach Osi Priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, Działania 6.4
Infrastruktura edukacyjna, Poddziałania 6.4.3 Szkolnictwo ogólne Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Na podstawie art 7 i art. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym
(Dz.U. z r. z późn. zm.) oraz 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. z 2013 r. z późn. zm)
zarządzam co następuje:
§1
1. Ogłaszam otwarty nabór na partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Osi
Priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, Działania 6.4 Infrastruktura
edukacyjna, Poddziałania 6.4.3 Szkolnictwo ogólne Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, którego
wnioskodawcą będzie Gmina Świlcza.
2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

