Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji :
KIEROWNIK/KOORDYNATOR PROJEKTU „Aktywni do celu”
Gmina Pałecznica/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pałecznicy
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNIKA PROJEKTU pn.
„Aktywni do celu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020; Dzialanie
9.1.Aktywna integracja Poddziałanie 9.1.1. Aktywna integracja –
projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji kierownika
projektu „Aktywni do celu”
Wymagania:
• wykształcenie wyższe,
• przygotowanie merytoryczne do realizacji projektów unijnych na lata
2014-2020,
• doświadczenie w pracach nad realizacją projektów
współfinansowanych ze środków Funduszy Europejskich
• doświadczenie na stanowisku koordynatora projektów systemowych
• znajomość zasad realizacji i rozliczenia projektów w ramach RPO
• biegła obsługa komputera , w tym umiejętność pracy w Generatorze
Wniosków Aplikacyjnych oraz Generatorze Wniosków Płatniczych,
• umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji, komunikatywność,
• doświadczenie w zarządzaniu zespołem

Główne obowiązki kierownika projektu:
•
•
•
•

zarządzanie projektem
koordynowanie pracą Zespołu Projektowego ,
nadzór nad realizacją projektu zgodnie z zaakceptowanym wnioskiem,
weryfikacja i zapewnienie poprawności dokumentacji pod kątem
zgodności z wymogami programowymi i weryfikacja ich prawidłowej
realizacji
• nadzór nad kwalifikowalnością ponoszonych wydatków
• nadzór nad przygotowaniem wniosków o płatność wraz z wymaganymi
załącznikami,

• prowadzenie wymaganej sprawozdawczości,
• przestrzeganie harmonogramu realizacji projektu,
• poddawanie się kontroli ze strony wszystkich upoważnionych
instytucji, w tym kontroli w miejscu realizacji projektu;
• przekazywanie na żądanie Instytucji Pośredniczącej wymaganych
dokumentów i informacji;
• informowanie Instytucji Pośredniczącej o wszelkich zmianach w
realizacji projektu w stosunku do zawartej umowy o dofinansowanie
projektu.
• inicjowanie i uczestnictwo w spotkaniach Zespołu Projektowego oraz
w konferencjach, szkoleniach dotyczących realizacji projektu,
• koordynowanie naboru uczestników projektu,
• promocja projektu.
Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• curriculum vitae,
• kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• kserokopie dokumentów potwierdzających przygotowanie do realizacji
projektów unijnych (zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach),
• oświadczenie o niekaralności i korzystaniu z pełni praw publicznych
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku, Dz. U. Nr 101,
poz. 926 za zm.),
• referencje od pracodawców dotyczące realizowanych i rozliczanych
projektów unijnych.
Warunki zatrudnienia:
• umowa zlecenie w okresie : 02 stycznia 2016 r.- 31 grudnia 2018r.
• czas pracy nienormowany, łącznie 20 godzin zegarowych miesięcznie,
w tym przynajmniej 2h jeden raz w tygodniu w siedzibie GOPS w
Pałecznicy. Czas pracy potwierdzony kartą czasu pracy.
Kryteria wyboru ofert:

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany na podstawie
referencji i najniższej oferowanej stawki godzinowej(wartość brutto
wyrażona w PLN za 1 h wykonanej usługi)oraz przeprowadzonej
rozmowy kwalifikacyjnej. Cena powinna zawierać wszystkie koszty
związane z realizacją zamówienia.
Kryteria oceny:
a) stawka godzinowa 70%
b) referencje 30%
Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie
z opisem „Nabór na stanowisko Kierownika projektu” u Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pałecznicy w godzinach 8:00
do 15: 00 , bądź przesłać pocztą na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pałecznicy
ul.Św. Jakuba 11,
32-109 Pałecznica ;
w terminie od 15 grudnia 2016r. do 28 grudnia 2016 r. do godz.
10:00 (decyduje data wpływu oferty do GOPS w Pałecznicy). Informacja
o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu
Gminy w Pałecznicy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i GOPS w
Pałecznicy.

