Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pałecznicy ogłasza nabór
partnera do projektu przygotowywanego w ramach 9 Osi
Priorytetowej Region Spójny Społecznie Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014 – 2020
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór partnera do projektu przygotowywanego w ramach
konkursu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WM na lata 2014 – 2020, Oś 9 Działanie
9.1 Aktywna Integracja. Poddziałanie 9.1.1

Konkurs na wybór partnera prowadzony zgodnie z postanowieniami 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. 2014
poz. 1146)
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Celem partnerstwa jest podjęcie wspólnych działań na rzecz przygotowania i realizacji projektu mającego za zadanie
aktywne włączenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę oraz wzmocnienie ich
szans na zatrudnienie.

Przy wyborze Partnera/Partnerów będą brane pod uwagę w szczególności następujące kryteria:
1.
2.

Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa,
Deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby ludzkie, organizacyjne,
techniczne)

3.

Doświadczenia w pozyskiwaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie zbieżnym z założeniami projektu.

4.

Doświadczenie w realizacji usług aktywnej integracji zawodowej.

5.

Proponowany zakres merytoryczny, harmonogram i kosztorys przewidzianych do powierzenia Partnerowi
działań oraz przewidywane rezultaty ich realizacji.

6.

Posiadany potencjał kadrowo – organizacyjny niezbędny do realizacji projektu oraz propozycja wkładu Partnera
w realizację projektu i utrzymanie jego trwałości.

Nabór partnera do projektu odbywać się będzie w drodze otwartego konkursu w terminie od 02.02 do 23.02 2018 roku.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na wybór partnera do projektu w ramach
Działania 9.1 RPO WM” osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską na adres: Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Pałecznicy ul. Świętego Jakuba 11, 32-109 Pałecznica w dni robocze od 8.00-14.00 w terminie od 02.02
do 23.02. 2018 roku. (decyduje data wpływu do 23.02.2018 godz. 14.00).
Wszelkie pytania związane z prowadzonym konkursem należy kierować na adres: GOPS w Pałecznicy, ul. Świętego
Jakuba 11, 32-109 Pałecznica

