
OGŁOSZENIE 

o naborze partnera do projektu 

dotyczące konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-024/19 

 

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli, lider projektu, działając zgodnie z 

art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 217), 

ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach 

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

Priorytetowa VII- Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na 

rynku pracy- projekty konkursowe, konkurs nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-024/19, dedykowany dla 

MOF. 

Przedmiotowy projekt będzie realizowany w oparciu o następujące dokumenty: 

1) Ogłoszenie o naborze ww. konkursu 

2) Wymienione w pkt. 1.1 ppkt. 1.1.1. Regulaminu konkursu Akty prawne i dokumenty 

programowe ogłoszenia ww. konkursu. 

Cel partnerstwa  

Głównym celem partnerstwa jest wspólna realizacja projektu aktywizacji zawodowej osób oraz 

poprawa ich sytuacji na rynku pracy z wykorzystaniem instrumentów i usług rynku pracy 

służących:  

1) Określeniu potrzeb uniemożliwiających wejście i utrzymanie się na rynku pracy (np. 

poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, IPD), 

2) Podnoszeniu kompetencji i nabywaniu kwalifikacji zawodowych oraz ich lepszemu 

dopasowaniu do potrzeb rynku pracy, np. poprzez wysokiej jakości szkolenia, 

3) Zdobyciu doświadczenia zawodowego (np. staże, praktyki zawodowe).  

Wsparcie aktywizacyjne może być uzupełnione o instrumenty aktywnej integracji o charakterze 

społecznym.  

Projekt skierowany bezpośrednio do następującej grupy odbiorców: osoby w wieku 30 lat i więcej 

należące do poniższych grup: 

1) Osoby pozostające poza rynkiem pracy tj. osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo 

zwłaszcza:  

- osoby w wieku 50 lat i więcej, 

- osoby długotrwale bezrobotne, 

- kobiety, 

- osoby z niepełnosprawnościami, 

- osoby o niskich kwalifikacjach. 

2) Rolnicy i członkowie ich rodzin- osoby posiadające nieruchomość rolną lub członkowie 

ich rodzin podlegający ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia 

gospodarstwa rolnego, które chcą odejść z rolnictwa. 

3) Osoby ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz 

pracujący w ramach umów cywilno- prawnych. 

4) Reemigranci. 

5) Imigranci. 



Przewidywany okres realizacji projektu  

01.10.2020 r.- 31.07.2023 r.   

Podmioty uprawnione do udziału w naborze 

W naborze mogą brać udział podmioty spełniające wymagania określone w regulaminie 

konkursu RPPK.07.01.00-IP.01-18-024/19, którzy wniosą do projektu zasoby ludzkie, 

organizacyjne i techniczne oraz wspólnie z liderem będą uczestniczyć w przygotowaniu 

wniosku o dofinansowanie projektu i w jego późniejszej realizacji.  

Przewidywany zakres działań w Projekcie 

1) Zakres działań w projekcie będzie obejmować: 

a) Przedstawienie koncepcji proponowanych działań jako partnera projektu, 

przewidzianych dla konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-024/19, 
b) Aktywną współpracę w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie, 

c) Rekrutację grupy docelowej projektu, 

d) Organizacja staży oraz ich rozliczanie, 

e) Udział w promowaniu projektu, 

f) Współpraca w zarządzaniu projektem, w tym monitorowanie stanu realizacji projektu  

i stopnia zaawansowania z założonych wskaźników, przypisanych partnerowi. 

2) Ostateczny zakres działań partnera zostanie ustalony we wspólnie przygotowanym 

projekcie. 

Oczekiwania wobec potencjalnego partnera 

1) Posiadanie niezbędnych zasobów kadrowych, technicznych i organizacyjnych do 

wykonania zadań w zakresie partnerstwa. 

2) Posiadanie doświadczenia w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze, w tym 

projektów/ działań współfinansowanych z funduszy strukturalnych z UE. 

3) Doświadczenie adekwatnego doświadczenia do skali i zakresu zaplanowanych w projekcie 

działań w tym również potencjału do zarzadzania projektem oraz doświadczenia  

w realizacji przedsięwzięć: 

- w obszarze wsparcia projektu, 

- na rzecz grupy docelowej, do której skierowany będzie projekt oraz 

- na określonym terytorium, którego będzie dotyczyć realizacja projektu. 

4)  Znajomość specyfiki terenu podobszarów rewitalizacji Rozwadów i Fabryczne (znajomość 

zapisów Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stalowa Wola na lata 2017-2023 oraz 

LPR pozostałych gmin z terenu MOF). 

5)  Wyrażenie zgody na współpracę z Miejskim Zakładem Komunalnym Sp. z o.o., jako liderem 

partnerstwa, a także podpisanie umowy partnerstwa. 

Oferty składane przez potencjalnych partnerów  
 
1. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać: 

1) informację dotyczącą zgodności działań potencjalnego partnera z celem partnerstwa, 

2) posiadanie doświadczenia w realizacji projektów/działań o podobnym charakterze, w tym 

projektów/działań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, 

3) informację na temat deklarowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu 

partnerstwa (zasoby ludzkie, organizacyjne i techniczne), 



4) koncepcję współpracy z liderem przy realizacji projektu oraz realizacji poszczególnych działań 

przewidzianych dla partnera projektu, 

5) przedstawienie rodzaju i wysokości kosztów koniecznych do poniesienia na realizację 

wymienionych działań w projekcie. 

 

2. Wraz z ofertą należy złożyć następujące załączniki: 

1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub inne dokumenty potwierdzające status prawny 

oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, 

2) aktualny statut lub dokument równoważny, 

3) oświadczenie o niezaleganiu z należnościami publiczno-prawnymi, 

4) pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku gdy umowę będą podpisywały 

osoby inne niż uprawnione do reprezentowania zgodnie ze statutem i odpisem Krajowego 

rejestru Sądowego), 

5) oświadczenie o sytuacji finansowo- ekonomicznej pozwalającej na prawidłowe wykonanie 

zadań w projekcie, tzn. dysponowanie środkami finansowymi (wkładem własnym) minimum w 

wysokości 8% kosztów kwalifikowanych, zgodnie z regulaminem konkursu (załącznik nr 2 do 

ogłoszenia), 

6) inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu. 

 

Kryteria wyboru partnerów (maks. 100 pkt): 

1) zgodność działań statutowych/prowadzonej działalności partnera z celem partnerstwa (maks. 

10 pkt), 

2) doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze, w tym projektów/działań 

współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE (maks. 30 pkt), z podziałem na: 

- w obszarze wsparcia projektu (maks. 10 pkt), 

- na rzecz grupy docelowej, do której skierowany będzie projekt (maks. 10 pkt), 

- na określonym terytorium, którego będzie dotyczyć realizacja projektu (maks. 10 pkt), 

3) deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (0 lub 10 pkt), 

4) koncepcja współpracy przy realizacji projektu oraz realizacji poszczególnych działań 

przewidzianych dla partnera projektu/ opis działań wraz z uzasadnieniem (maks. 30 pkt), w tym: 

- kompleksowość zaproponowanych działań (maks. 10 pkt), 

- adekwatność zaproponowanych działań (maks. 10 pkt), 

- spójność zaproponowanych działań (maks. 10 pkt), 

5) szacunkowy koszt realizacji działań przewidzianych do realizacji przez potencjalnego partnera 

podany z możliwą dokładnością (maks. 20 pkt). 

 

Termin składania zgłoszeń 

Zgłoszenia należy składać do dnia 30 września 2019 r. włącznie, do godz. 15.00  

(decyduje data wpływu do Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.) 

 

Miejsce i sposób składania zgłoszeń 

1) Dokumenty w postaci papierowej, sporządzone w języku polskim, należy składać osobiście  

w siedzibie Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o., ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola. 

2)  Na kopercie należy wpisać:  



„Otwarty nabór partnera – dotyczy konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-024/19. Nie 

otwierać do dnia 30.09.2019 r. do godziny 10.00”  

 

Uwagi 

 

1) Podmiot którego oferta zostanie najwyżej oceniona oraz wybrana jest zobligowany do 

podpisania: „Zobowiązania do podpisania umowy o partnerstwie”. 

2) Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny. 

3) W przypadku unieważnienia naboru MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli nie ponosi 

odpowiedzialności za szkody, jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany 

zgłoszeniem swojej kandydatury lub potencjalny partner, który dokonał zgłoszenia,  

w szczególności MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli nie ponosi odpowiedzialności za 

koszty przygotowania zgłoszenia. 

4) Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej MZK Sp. z o.o. 

5) Umowa partnerska z wybranym partnerem zostanie podpisana po ogłoszeniu listy Projektów 

wybranych do dofinansowania. 

6) Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie. 

 

 

Dane do kontaktu w sprawie naboru: 

 

Paulina Jurkiewicz, tel. 15 814 91 61, e-mail: pjurkiewicz@mzk.stalowa-wola.pl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


