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Poznań, dnia 2 stycznia 2020 r. 

 

 

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW  

spoza sektora finansów publicznych na zawarcie partnerstwa w celu przygotowania i wspólnej realizacji 

projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020  

Osi Priorytetowej 7. Włączenie społeczne  

Działania 7. Aktywna integracja 

Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe 

 
 
na podstawie art. 33.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, (Dz. U. z 2016 r., poz. 217 z późn. zm.) 

 

Powiat Poznański/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – wnioskodawca Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego (Działanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe ogłasza otwarty nabór 
Partnera/ów – spośród podmiotów określonych w art. 3 ust. 2 i ust. 3 pkt 1, 3-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm). 
 

Planowany termin realizacji projektu: od 1 sierpnia 2020 r. do 31 lipca 2022 r. 

W przypadku przystąpienia Partnerstwa do realizacji projektu, partnerem wiodącym będzie Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu zaś kandydat na Partnera będzie współodpowiedzialny za uzyskanie 
wskaźnika efektywności: 

a) społecznej w odniesieniu do uczestników projektu tj. osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, 
osób z niepełnosprawnością intelektualną, osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi – min. 34 %, 

b) zatrudnieniowej w odniesieniu do uczestników projektu tj. osób o znacznym stopniu 

niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną, osób z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi – min. 12 %.  . 

 

I. Cel partnerstwa 

Wspólne przygotowanie oraz realizacja Projektu mającego na celu aktywizację zawodową uczestników 

poprzez reintegrację i rehabilitację społeczno - zawodową oraz zwiększenie szans na zatrudnienie osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu poznańskiego. 

 

II. Zakres tematyczny Partnerstwa: Kompleksowa i zindywidualizowana aktywizacja społeczno – zawodowa 

wykorzystująca w zależności od potrzeb instrumenty aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej                         

i społecznej. Wspólna realizacja działań w ramach projektu, którego grupę docelową stanowić będą osoby 

zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym tj. osoby z niepełnosprawnością oraz osoby 

usamodzielniane z placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzin zastępczych, zamieszkujące           

(w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego) na terenie powiatu poznańskiego. 

 

III. Zakres zadań Partnera/Partnerów obejmuje następujące części: 
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Część 1 – Aktywizacja społeczno – edukacyjno – zawodowa w odniesieniu do osób usamodzielnianych, 

przebywających w pieczy zastępczej 

Część 2 –  Aktywizacja społeczno – edukacyjno – zawodowa w odniesieniu do osób z niepełnosprawnością                                              

 
Jeden podmiot może złożyć w ofercie propozycję realizacji na jedną lub na całość wymienionego zakresu zadań 
Partnerów  

 

IV. Warunki uczestnictwa w naborze: 

1. Kandydat na Partnera musi wykazać się: 

a) doświadczeniem w realizacji minimum 2 projektów o podobnym charakterze, w zakresie udzielania 

wsparcia reintegracji i rehabilitacji społeczno - zawodowej osób zagrożonych ubóstwem                              

i wykluczeniem społecznym, 

b) posiadaniem doświadczonej kadry w realizacji minimum 2 projektów o podobnym charakterze,                

w zakresie udzielania wsparcia reintegracji i rehabilitacji społeczno - zawodowej osób zagrożonych 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 

2. Do naboru przystąpić mogą podmioty spełniające poniższe wymogi formalne:  

a) są podmiotami spoza sektora finansów publicznych, 

b) siedziba podmiotu znajduje się na terenie miasta Poznania lub powiatu poznańskiego, 

c) podmiot działający na terenie powiatu poznańskiego, 

d)  nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870), 

e) wykażą się gotowością i potencjałem do realizacji działań projektowych (potencjał kadrowy i 

techniczny),  

 

V. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 

a) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru (np. ewidencja działalności 

gospodarczej) z okresu nie późniejszego niż 3 miesiące przed dniem złożenia oferty lub inny 

dokument potwierdzający formę i zakres działalności wraz z danymi osób upoważnionych do 

składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych, 

b) Statut (o ile dotyczy), 

c) Upoważnienie, do reprezentowania podmiotu osób składających podpisy pod ofertą (o ile dotyczy), 

d) Dokumenty określające sytuację finansową podmiotu (np. sprawozdanie finansowe, rachunek 

zysków i strat itp.), 

e) Oświadczenie o niekaralności osób reprezentujących podmiot składający ofertę, 

f) Oświadczenie o nieposiadaniu zobowiązań publiczno-prawnych, 

g) Dokumenty potwierdzające gotowość i potencjał (kadrowy i techniczny) do realizacji zadań 

projektowych, 

 

VI. Oferta musi być złożona na piśmie pod rygorem nieważności. 

 

VII. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w sprawach 

majątkowych w imieniu podmiotu składającego podmiotu. W wypadku nie posiadania pieczątek imiennych 

dokumenty powinny być podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem ze wskazaniem pełnionych funkcji              

w podmiocie składającym ofertę. 
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VIII. Kopie załączanych dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem. 

 

IX. Oferta niespełniająca wymagań formalnych lub w której nie ma wszystkich wymaganych załączników nie 

będzie podlegała ocenie merytorycznej. 

 

X. Kryteria oceny ofert 

 

L.p. Opis kryterium Punktacja 

1. Koncepcja realizacji zadań ze szczególnym uwzględnieniem 

wymagań konkursu WRPO 7.1.2 (nr konkursu: RPWP.07.01.02-

IP.03-30-001/19) – w tym opis: celu planowanych do realizacji 

działań (z elementami diagnozy), zasobów niezbędnych do 

realizacji działań znajdujących się w dyspozycji partnera oraz 

oferowanego wkładu w realizację celu projektu, zakres 

możliwości organizacyjnych oferenta i kadry w zakresie tematu 

konkursu. 

0 – 50 pkt 

2. 
Deklarowany wkład potencjalnego Partnera (zasoby ludzkie, 

organizacyjne, techniczne) w realizację celu partnerstwa. 
0 - 20 pkt 

3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, 

których zakres jest zgodny z obecnym Projektem pod kątem 

grupy docelowej oraz zadań merytorycznych 

0 - 30 pkt 

 

XI. Zasady składania ofert: 

1. Wypełnioną ofertę współpracy (załącznik wraz z pozostałymi dokumentami) należy w zamkniętej 

kopercie opatrzonej opisem: „Projekt Partnerski Poddziałanie 7.1.2 WRPO2014+ - oferta” złożyć                 

w siedzibie PCPR lub przesłać na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Słowackiego 8,                 

60 - 823 Poznań – pok. 122. Nieprzekraczalny termin złożenia oferty: 24.01.2020 r. godz. 15.00 

UWAGA: Decydująca jest data wpływu do Sekretariatu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

 
2. Formularz zgłoszeniowy dla Partnera projektu stanowi załącznik 1 do niniejszego ogłoszenia. Formularz 

można również pobrać w wersji edytowalnej ze strony: www.pcpr.powiat.poznan.pl  
3. Oferty złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane. 

4. Szczegółowy sposób i kryteria oceny ofert, tryb pracy Komisji odpowiedzialnej za przeprowadzenie 

naboru oraz zasady ogłoszenia wyników naboru określa Regulamin opublikowany w Biuletynie 

Informacji Publicznej  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w zakładce aktualności  pod adresem: 

http://pcpr.powiat.poznan.pl/?c=211 . 

5. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 61 8410722 w godzinach od 8 do 15. 

mailto:pcpr@powiat.poznan.pl
http://pcpr.powiat.poznan.pl/?c=211

