
ZAŁACZNIK 1 

Ogłoszenie o naborze Partnera do projektu 

 

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnego 

przygotowania i realizacji projektu pt. Staże 30+, zwanego dalej Projektem, finansowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi 

priorytetowej: VII Regionalny rynek pracy, Działanie: 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku 

pracy – projekty konkursowe, nabór nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-026/20. 

I. Cel partnerstwa: 

Wspólne przygotowanie oraz realizacja Projektu mającego na celu wzrost aktywności zawodowej osób 

w wieku pow. 29 r.ż, zamieszkujących zgodnie KC na terenie w. podkarpackiego, pozostających poza 

rynkiem pracy tj. os. bezrobotnych lub os. biernych zawodowo zwłaszcza: 

• osoby w wieku 50 lat i więcej, 

• osoby długotrwale bezrobotne, 

• kobiety, 

• osoby z niepełnosprawnościami, 

• osoby o niskich kwalifikacjach. 

II. Zakres tematyczny partnerstwa: 

W ramach Projektu planuje się realizację następujących zadań: 

● IDENTYFIKATOR PREDYSPOZYCJI INDYWIDUALNYCH - Indywidualne Plany Działania 

● IDENTYFIKATOR MOŻLIWOŚCI ZAWODOWYCH – pośrednictwo pracy 

● IDENTYFIKATOR KOMPETENCJI ZAWODOWYCH – szkolenia zawodowe 

● IDENTYFIKATOR DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO – staże zawodowe 

III. Podmioty uprawnione do złożenia oferty partnerstwa: 

Do złożenia oferty na kandydata na partnera projektu uprawnione są wszystkie podmioty – z 

wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową 

na podstawie przepisów odrębnych), w tym: publiczne służby zatrudnienia, agencje zatrudnienia, 

instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego. 

IV. Podmioty nie uprawnione do złożenia oferty partnerstwa: 

Do złożenia oferty na kandydata na partnera projektu nie są uprawnione: 

1) podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.869, z późn. zm.); 

2) podmioty, wobec których orzeczono zakaz dostępu do środków na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 

ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. t.j. z 2012 r., poz. 

769); 



3) podmioty, wobec których zastosowanie ma art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 

r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary ( t.j. Dz.U. z 2020 

r. poz. 358); 

4) osoby fizyczne (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na 

podstawie przepisów odrębnych).  

V. Wymagania: 

O udział w postępowaniu może ubiegać się kandydat na partnera, który spełnia następujące 

wymagania: 

1) Posiada niezbędną wiedzę i udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów stażowych w 

tym: 

a) w obszarze, w którym udzielane będzie wsparcie w ramach projektu,  

b) w działalności na rzecz grupy docelowej, do której skierowany będzie projekt,  

c) na określonym terytorium, którego będzie dotyczyć realizacja projektu.  
 
2) Dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym, organizacyjnym i technicznym zdolnym do 

realizacji działań, w których Partner zamierza uczestniczyć. Wymogi do kadry zarządzającej projektem: 

- Koordynator projektu: wykształcenie wyższe, doświadczenie zawodowe w koordynacji projektów UE 

min. 4 lata; 

- Specjalista ds. rozliczeń: wykształcenie wyższe, doświadczenie zawodowe w koordynacji projektów 

UE min. 3 lata; 

3) Zrealizował minimum 1 projekt w ww. zakresie w ostatnich 4 latach – kryterium dostępu.  
4) Instytucja jest posiada aktywny wpis do RIS i KRAZ – kryterium dostępu. 

VI. Zgłoszenie powinno zawierać: 

1. Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera uwzględniający jego największe 

osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów z ww. obszaru, w szczególności: 

a) w obszarze, w którym udzielane będzie wsparcie w ramach projektu,  

b) w działalności na rzecz grupy docelowej, do której skierowany będzie projekt,  

c) na określonym terytorium, którego będzie dotyczyć realizacja projektu.  

2. Informacje nt. oferowanego wkładu partnera w realizację celu partnerstwa (ludzki, organizacyjny, 

techniczny lub finansowy, oraz wykaz kadry zarządzającej i rozliczającej projekt, spełniającej ww. 

wymogi); 

3. Opis koncepcji udziału w Projekcie, a w szczególności propozycję realizacji działań określonych w pkt 

II niniejszego ogłoszenia; 

4. Wykaz realizowanych projektów w ostatnich 4 latach w ww. zakresie (minimum 1). 

5. Numer wpisu do RIS i KRAZ. 

VII. Termin składania zgłoszeń: 

21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o naborze na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania 

Nasze Bieszczady (decyduje data wpływu), tj. nie później niż 30 listopad 2020, do godz. 15:00. 

VIII. Sposób i miejsce składania zgłoszeń: 



W postaci papierowej należy składać osobiście lub przesyłką kurierską, pod adresem: Lokalna Grupa 

Działania Nasze Bieszczady, ul. 1000-lecia 1, 38-600 Lesko 

VIII. Kryteria wyboru (max 70 pkt): 

1. Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera uwzględniający jego największe 

osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów z ww. obszaru – max. 30 pkt; 

2. Informacje nt. oferowanego wkładu partnera w realizację celu partnerstwa (ludzki, organizacyjny, 

techniczny lub finansowy, oraz wykaz kadry zarządzającej i rozliczającej projekt, spełniającej ww. 

wymogi) – max 20 pkt; 

3. Opis koncepcji udziału w Projekcie, a w szczególności propozycję realizacji działań określonych w pkt 

II niniejszego ogłoszenia – max 20 pkt; 

4. Wykaz realizowanych projektów w ostatnich 4 latach w ww. zakresie (minimum 1) – kryterium 

dostępu.  

5. Numer wpisu do RIS i KRAZ - kryterium dostępu. 

IX. Postanowienia końcowe. 

1. Spośród wszystkich złożonych ofert wybrany zostanie Partner do wspólnego przygotowania i 

realizacji projektu pt. Staże 30+, który po spełnieniu kryteriów dostępu uzyska najwyższą liczbę 

punktów przyznanych na podstawie wyżej przedstawionej punktacji. 

2. Z wybranym w toku postępowania partnerem zostanie podpisana umowa partnerska zawierająca co 

najmniej: 

1) przedmiot umowy; 

2) prawa i obowiązki stron; 

3) zakres i forma udziału poszczególnych partnerów w projekcie; 

4) dane partnera wiodącego (lidera) uprawnionego do reprezentowania pozostałych partnerów 

projektu; 

5) sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych 

partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania udzielonego każdemu z 

partnerów; 

6) sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązywania się stron z porozumienia lub 

umowy; 

7) zasady na jakich będzie odbywała się współpraca pomiędzy partnerami zaangażowanymi w 

realizację projektu; 

8) sposób egzekwowania przez Wnioskodawcę od partnerów projektu skutków wynikających z 

zastosowania reguły proporcjonalności z powodu nieosiągnięcia założeń projektu z winy partnera; 

9) zapisy dotyczące kwestii powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

 


