
Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu 

 

Gmina Miejska Hrubieszów/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie, na 

podstawie 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. 2018 poz. 

1431), ogłasza konkurs na nabór partnera do wspólnej realizacji projektu  realizowanego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na latach 2014-

2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie w ramach 

konkursu RPLU.11.01.00-IP.02-06-002/18 

 

I. Cel partnerstwa: 

Wspólna realizacja projektu w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

Działanie 11.1 Aktywne włączenie, mającego na celu działania, których zastosowanie 

powinno prowadzić do zwiększenia zatrudnienia oraz aktywnej integracji  społecznej 

i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 

II. Zakres tematyczny partnerstwa: 

Partnerstwo polegać będzie na wspólnym przygotowaniu projektu i wniosku 

o dofinansowanie projektu, wspólnej realizacji projektu oraz współudziale w realizacji zadań 

merytorycznych zaplanowanych w ramach projektu. 

 

III. Zakres tematyczny współpracy w ramach partnerstwa: 

Realizacja zadań z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej, wynikających 

z ustawy o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2019 poz. 217), w stosunku do osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym. Realizacja usług aktywnej integracji, których celem 

jest: 

1) odbudowa i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej; 

2) odbudowa i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku 

pracy (reintegracja zawodowa); 

3) zapobieganie procesom ubóstwa i wykluczenia społecznego. 

 

 

 



IV. Forma prawna partnera: 

Projekt będzie realizowany na podstawie umowy o partnerstwie zawartej pomiędzy 

Gminą Miejską Hrubieszów/Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Hrubieszowie 

a partnerem wyłonionym w drodze niniejszego konkursu. 

 Preferowany będzie podmiot ekonomii społecznej. 

 

V. Wymagania wobec partnera  

O udział w naborze na Partnera może ubiegać się podmiot spełniający następujące 

warunki: 

1. Przedmiot działalności jest zgodny z celami i zakresem tematycznym partnerstwa. 

2. Posiada odpowiedni potencjał finansowy, techniczny i organizacyjny zapewniający 

sprawną realizację działań wchodzących w skład zakresu tematycznego partnerstwa.  

3. Posiada wkład własny (zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne itp.) umożliwiający 

realizację partnerstwa. 

4. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji zadań o charakterze 

reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym  

 

VI. Kryteria wyboru partnera: 

1. Zgodność działalności Partnera z celami partnerstwa - max 5 pkt. 

2. Partner jest podmiotem ekonomii społecznej – max 10 pkt. 

3. Wkład własny partnera (zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne itp.) - max 10 pkt. 

4. Doświadczenie przy realizacji zadań z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej, w 

tym finansowanych ze środków Unii Europejskiej -max 10 pkt. 

 

VII. Termin i sposób składania ofert 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie Partnera do 

projektu w ramach konkursu zamkniętego nr RPLU.11.01.00-IP.02-06-002/18” na adres 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. 3-go Maja 15, 22-500 Hrubieszów do 

19.03.2019 r. w pokoju nr 6 do godz. 15
30

. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu 

oferty do siedziby Ośrodka. Oferty złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia. 

 

VIII. Wymagane dokumenty: 

a) wypełniony formularz zgłoszenia partnera w otwartym naborze, podpisany przez 

osobę/osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (załącznik nr 1 do ogłoszenia), 



b) dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób reprezentujących 

(kopia wyciągu z KRS lub innej właściwej ewidencji, uwzględniająca stan faktyczny na dzień  

złożenia oferty), 

c) statut, 

d) oświadczenie o niezaleganiu z podatkami wobec urzędu skarbowego, 

e) oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne 

i inne wobec zakładu ubezpieczeń społecznych, 

f) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z prawa do otrzymania dotacji, 

g) inne, niż wyżej wymienione oświadczenia lub dokumenty, jeżeli mają wpływ na złożoną 

ofertę, w tym CV osób wskazanych jako potencjał kadrowy. 

 

IX. Informacje dodatkowe 

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji 

zadania na etapie formułowania wniosku o dofinansowanie i umowy partnerskiej oraz do 

unieważnienia naboru z ważnych przyczyn lub odstąpienia od realizacji projektu w 

partnerstwie, szczególnie w przypadku braku akceptacji wniosku o dofinansowanie projektu 

przez Instytucję Zarządzającą RPO WL, a tym samym nie uzyskaniu odpowiedniego 

finansowania. 

 

 

 

 

 

 


