
REGULAMIN 

otwartego naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji 

projektu  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego w latach 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 

Aktywne włączenie, w ramach konkursu nr RPLU.11.01.00-IP.02-06-002/18 

 

§ 1 

1. Regulamin określa cele naboru, warunki uczestnictwa, zasady zgłaszania, kryteria, 

sposób oceny ofert oraz sposób informowania o naborze i jego warunkach. 

2. Nabór ogłoszony przez Gminę Miejską Hrubieszów/Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Hrubieszowie  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. 2018 poz. 1431). 

3.  Postępowanie przeprowadza Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie, 

ul. 3-go Maja 15, 22-500 Hrubieszów. 

4. Ogłoszenie o naborze oraz regulamin publikowane są na stronie internetowej 

www.hrubieszow.naszops.pl.  

 

§ 2 

1. Celem naboru jest wyłonienie partnera do wspólnej realizacji projektu partnerskiego 

w ramach konkursu RPLU.11.01.00-IP.02-06-002/18 w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, 

Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie. 

2. Realizacja projektu partnerskiego oznacza wspólne przygotowanie wniosku 

o dofinansowanie projektu oraz wspólne zarządzanie projektem, realizację zadań 

w projekcie. 

3. Projekt ma na celu aktywizację społeczną i zawodową osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Miejskiej Hrubieszów. Projekt 

realizowany będzie w latach 2020-2022. 

 

 

 

 

 

http://www.hrubieszow.naszops.pl/


§ 3 

1. Do naboru mogą przystąpić podmioty spoza sektora finansów publicznych 

wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450). 

2. Podmiot może złożyć wyłącznie 1 ofertę. 

 

§ 4 

1. W ramach naboru obowiązują następujące kryteria formalne: 

a. oferta została złożona w terminie; 

b. profil działalności potencjalnego Partnera jest zgodny z celami partnerstwa; 

c. sytuacja finansowa, organizacyjna, kadrowa potencjalnego partnera zapewnia 

prawidłową realizację projektu; 

d. złożono wszystkie wymagane dokumenty; 

e. oferta została podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania 

podmiotu; 

2. W ramach naboru obowiązują następujące kryteria merytoryczne: 

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. 

3. Partnerem zostanie wybrany podmiot spełniający wszystkie wymagania formalne oraz 

zdobędzie największą liczbę punktów.  

 

§ 5 

1. 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” osobiście, 

pocztą lub kurierem 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

. 

2. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do siedziby Ośrodka. 

3. Oferty złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia. 

4. Złożone oferty nie podlegają korektom. 



5. Oferta musi zawierać następujące dokumenty: 

1) oferta partnerstwa stanowiąca załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze, podpisana przez 

osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu; 

2) dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go 

reprezentujących (kopia wyciągu z KRS lub innej właściwej ewidencji, uwzględniająca 

stan faktyczny na dzień złożenia oferty; 

3) statut; 

4) oświadczenie o niezaleganiu z podatkami wobec urzędu skarbowego; 

5) oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i 

zdrowotne wobec zakładu ubezpieczeń społecznych; 

6) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z prawa do otrzymywania dotacji; 

7) inne dokumenty, jeżeli mają wpływ na złożoną ofertę, w tym CV osób wskazanych 

jako potencjał kadrowy. 

 

§ 6 

1. Postępowanie przeprowadza Komisja powołana zarządzeniem Kierownika Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie. 

2. Komisja z przebiegu swoich prac sporządza protokół. 

3. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania na 

etapie formułowania wniosku o dofinansowanie i umowy partnerskiej. 

4. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie. 

 

§ 7 

 Ogłaszający zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru w każdej chwili bez podania 

przyczyny. 

 

§ 8 

Informacja o wynikach naboru zostanie opublikowana na stronie internetowej: 

www.hrubieszow.naszops.pl 

http://www.hrubieszow.naszops.pl/

