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        Poznań, 07 października 2019 r. 

 

 

Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera do wspólnego przygotowania 

i realizacji projektu 

 

Działając na podstawie art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r. , POSUM 
ogłasza otwarty nabór na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu 
partnerskiego. 

Ogłoszenie dotyczy projektu planowanego do realizacji w poddziałaniu 7.2.2, w ramach  
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Szczegółowy Opis Osi 
Priorytetowych Programu Operacyjnego (wersja obowiązująca na dzień niniejszego ogłoszenia). 
 

Podstawowe informacje: 

W ramach poddziałania 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Szczegółowy Opis Osi 
Priorytetowych Programu Operacyjnego (wersja obowiązująca na dzień ogłoszenia), możliwa jest 
realizacja działań w zakresie następujących typów projektu: 

 projekty poprawiające dostęp do usług opiekuńczych i asystenckich,  

 projekty zwiększające dostęp do mieszkań chronionych/wspomaganych,  

 projekty służące dostarczaniu narzędzi rozwoju usług społecznych lokalnym 
usługodawcom i zwiększenie potencjału lokalnych społeczności do samodzielnego 
świadczenia usług społecznych i zdrowotnych, z wykorzystaniem narzędzi 
deinstytucjonalizacji. W ramach przedmiotowego typu projektów przewiduje się 
utworzenie systemu wsparcia osób niesamodzielnych (co do zasady starszych), które 
wraz z opiekunem faktycznym będą miała możliwość skorzystania z kompleksowego 
wsparcia, którego jednym z elementów będzie Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób 
Starszych. 

W zw. z powyższym Wnioskodawca poszukuje Partnera który mógłby, zgodnie z przepisami 
prawa, w tym będąc na mocy przepisów prawa do tego uprawnionym, świadczyć usługi 
polegające na rekrutacji i szkoleniu kandydatów na opiekunów osób starszych. 

Planowany okres realizacji projektu  do 36 miesięcy 

Planowany początek realizacji projektu – wrzesień 2020 (POSUM zastrzega, iż w toku 
przygotowania projektu, okres realizacji, w tym data rozpoczęcia projektu może ulec zmianie) 

Liderem projektu/Parterem wiodącym/Wnioskodawcą będzie: POSUM 

Grupa docelowa: 
 

1. Osoby po 50 roku życia zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zgodnie z 
definicją zawartą w Wytycznych w obszarze włączenia społecznego, w tym os. z 
niepełnosprawnościami oraz osoby w ich otoczeniu będący ich opiekunami. 

2. Partnerzy  

3. Osoby, podmioty wskazane w punkcie 1 i 2 – doprecyzowane zgodnie ze wskazaniem 
dokumentacji, w tym zgodnie z wymogami danego typu projektu i przepisami prawa oraz 
wytycznymi systemu wdrażania. 
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Cel partnerstwa oraz typy działań: 

Współpraca przy przygotowaniu i realizacji projektu mającego na celu podniesienie jakości i 
dostępności usług społecznych i zdrowotnych dla os. starszych. 

Wybrany Partner odpowiedzialny będzie za realizację wybranych przez siebie działań 
wymienionych poniżej tj. utworzenie i zapewnienie funkcjonowania: 

1. Szkolenie kandydatów na opiekunów osób starszych 

zgodnie z zasadami konkursu 7.2.2 (ogłoszenie i dokumentacja dostępne pod linkiem: 
http://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/228). 

POSUM szacuje, iż liczba potencjalnych grup docelowych wyniesie 60 osób w czasie realizacji 
projektu tj. okresie 36 miesięcy. 

Szczegółowy zakres projektu będzie zgodny z wymaganiami określonymi w regulaminie 
konkursu w ramach poddziałania 7.2.2 w tym aktualną na dzień składania wniosku wersją 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz wskazanymi w 
ogłoszeniu załącznikami. Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego, 
oraz aktualnymi Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze włączenia społecznego i zdrowia, na lata 2014-
2020, a także z diagnozą problemów i potrzeb na terenie obszaru projektu. 

Kryteria formalne (ocena: spełnia /nie spełnia):  

I. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz statusu, w tym: 

 minimum 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu działań społecznych i/lub zdrowotnych 
na obszarze objętym projektem tj. w Mieście Poznań i powiecie poznańskim lub w 
wybranych gminach. 

 spełnienie warunków podmiotu uprawnionego do aplikacji. 

II. Posiadanie potencjału osobowego, organizacyjnego i materialnego zdolnego do 
realizacji działań na dzień planowanego rozpoczęcia projektu: 

 dysponowanie kadrą (zarządzającą i opiekuńczą) posiadającą niezbędne kwalifikacje i 
wystarczającą dla realizacji projektu; 

 dysponowanie infrastrukturą niezbędną dla realizacji planowanych usług zgodnie z 
wymogami ogłoszenia, 

 dysponowanie koherentnym, względem założeń projektu, planem wsparcia grup 
docelowych – który powinien stanowić załącznik do niniejszej dokumentacji (zawiera co 
najmniej liczbę odbiorców oraz program wsparcia zgodny z wytycznymi i ustawą, a także 
szacunek kosztów w tym niezbędnych z punktu widzenia usług zakupów wyposażenia i 
materiałów) 

III. Realizacja działań na obszarze miasta i wybranych gmin (oświadczenie) 

IV. Posiadanie potencjału finansowego i merytorycznego, zapewniającego płynność 
realizacji działań: 

 dot. obrotów, zgodnie z  definicją zawartą w ustawie o rachunkowości oraz ordynacji 
podatkowej (zgodnie ze stanem prawnym na dzień ogłoszenia naboru na Partnera) w 
obszarze związanym z realizacją projektów społecznych i zdrowotnych korespondujących 
z wielkością wydatków w projekcie 

 kadry zarządzającej z doświadczeniem w  realizacji projektów z obszaru zdrowia. 
 
V.  Wymagania dotyczące oferty: 

1. Złożenie wypełnionego i podpisanego zgłoszenia, w terminie i miejscu wskazanym w 
ogłoszeniu i dostępnym na stronie POSUM wskazującym: zgodność działania 
potencjalnego partnera z celem partnerstwa,  deklarowany wkład potencjalnego partnera 

http://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/228
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w realizację celu partnerstwa, doświadczenie w realizacji projektów o podobnym 
charakterze. Dopuszczalne jest zgłoszenie w formacie pliku pdf skanu podpisanego 
dokumentu , oraz dostarczenie do POSUM podpisanych oryginałów wszystkich 
niezbędnych dokumentów w terminie nie późniejszym niż dzień wskazany jako 
zakończenie naboru na Partnera. 

2. Wypełnione i podpisane oświadczenia oferenta o niepodleganiu wykluczeniu z 
możliwości ubiegania się o dofinansowanie, w szczególności na podstawie przepisów art. 
207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 
885 z późn. zm.) , art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 poz. 769 z późn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2a 
ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 
czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844, 1855, z 2016 r. poz. 
437, 544 z późn. zm.) (załącznik nr 2)* - zastrzeżeniem punktu 1; 

3. Wypełnione i podpisane oświadczenie oferenta dotyczące nie zalegania z uiszczeniem 
podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, 
Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych 
należności wymaganych odrębnymi przepisami. (załącznik nr 3)* - z zastrzeżeniem 
punktu 1; 

4. Wypełnione i podpisane oświadczenie oferenta dotyczące braku powiązania z 
Wnioskodawcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 
z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, 
str. 1) (załącznik 4)* - z zastrzeżeniem punktu 1; 

5. Złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji 
działalności gospodarczej; statut (jeżeli dotyczy) – z zastrzeżeniem punktu 1; 

6. Złożenie pełnomocnictw/a osób/osoby reprezentujących/cej oferenta (jeżeli dotyczy) – z 
zastrzeżeniem punktu 1; 

7. Zgoda  na upublicznienie propozycji/oferty partnerskiej (podpis – załącznik nr 1 str. 2) – 
z zastrzeżeniem punktu 1. 

8. Plan wsparcia grup docelowych. 

*Partnerem projektu nie może być podmiot, który m.in.: 

1. Podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie, w szczególności na 
podstawie przepisów art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) , art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 
czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 
poz. 769 z późn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o 
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 
2015 r. poz. 1212, 1844, 1855, z 2016 r. poz. 437, 544 z późn. zm.) 

2. Zalega z uiszczeniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie 
społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami. 

3. Jest powiązany z Wnioskodawcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji 
(UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za 
zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 
187 z 26.06.2014, str. 1). 

Partnerem nie może być też podmiot w stosunku do którego właściwy organ wyłączył możliwość 
ubiegania się o środki UE lub inne środki publiczne, na mocy ustawy. 
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Kryteria merytoryczne oceny (max 60 pkt):  

a) Zgodność planowanego działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa – opis 
planowanych działań wraz z podaniem planowanej liczby odbiorców  [max 25 pkt], 

b) Oferowany wkład Oferenta w realizację projektu (ludzki, organizacyjny, techniczny, 
finansowy) - wkład własny rozumiany jako:  środki:  finansowe [np. wynagrodzenia 
zaangażowanej/nych osoby/osób, które w części lub całości pokrywane będą ze środków 
własnych Oferenta ] i/lub wkład niepieniężny [np. udostępnienie lokalu, którego opłaty 
będą pokrywane ze środków własnych Oferenta i tym samym stanowić one będą jego 
wkład własny] [max 15 pkt],  

c) Doświadczenie w zaangażowanie w usługi / projekty o podobnym charakterze 
realizowanych w ciągu ostatnich 36 miesięcy (wykazanie realizacji projektów o różnych 
źródłach finansowania, lecz realizowanych w zakresie tj. planowanych działań, których 
dotyczy projekt partnerski i/lub na terytorium na którym realizowany będzie projekt 
i/lub na rzecz grupy docelowej do której skierowane będzie wsparcie w ramach projektu 
) [max 10  pkt], 

d) Szacowany budżet projektu [należy wymienić kategorie kosztów np. wynagrodzenie, 
zakup wyposażenia i materiałów drogą wskazania parametrów takich jak: ilość , cenę 
jednostkową (brutto brutto) oraz sumę łączną każdej kategorii]  [max 10 pkt; przy czym 
kompleksowość ujętych pozycji budżetu będzie podstawą przyznania - 2 pkt; 
uzasadnienie merytoryczne i wysokości wydatku będzie podstawą przyznania - 2 pkt ; 
pełne korespondowanie z wytycznymi EFS w tym względzie – 4 pkt; wysoka efektywność 
kosztowa – 2 pkt] 

 

Ogłaszający nabór na partnera rezerwuje możliwość negocjacji zakresu partycypacji Partnera w 
projekcie, pod sankcją nieuwzględnienia oferta Partnera w konstruowaniu partnerstwa projektu, 
w szczególność w sytuacji jeśli przedstawiony budżet, planowane działania, zakres wkładu 
merytorycznego, osobowego i materialnego Partnera, nie będzie korespondował z koncepcją 
realizacyjną projektu, wymogami konkursowymi lub EFS. 

Forma prawna 

Wszystkie podmioty dopuszczone przez dokumentację konkursową jako uprawnieni 
Wnioskodawcy, z zastrzeżeniem szczegółowych wymogów stawianych podmiotom realizującym 
konkretny typ działania. 
 

Termin i miejsce składania ofert 

Zgłoszenia z propozycją współpracy należy składać w formie pisemnej na zasadach 
określonych w kryteriach formalnych niniejszego ogłoszenia, w godzinach 7.30 - 15:30 w 
siedzibie POSUM, w  terminie od dnia zamieszczenia ogłoszenia tj. 7 października 2019 r. do 
28 października 2019 r. do godziny 15.00.  

 

Dodatkowe informacje: 

1. POSUM będzie uczestniczyć w proponowanym przedsięwzięciu na zasadzie Lidera. 

2. Kandydat na Partnera może złożyć w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie o naborze 
wyłącznie jedną ofertę; 

3. POSUM  zastrzega sobie prawo do: 

 unieważnienia naboru bez podania przyczyny 

 zmian w treści ogłoszenia o otwartym naborze, przy czym każdorazowa zmian 
będzie publikowana na stronie http://posum.pl  

http://bip.poznan.pl/bip/news/
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 negocjacji działań planowanych w ramach projektu z wybranym Partnerem, 

 zawarcia umowy partnerskiej z wybranym Partnerem lub Partnerami, a w 
przypadku wystąpienia  okoliczności uniemożliwiających zawarcie umowy 
partnerskiej z wybranym Partnerem zawarcia umowy partnerskiej z podmiotem, 
który jako następny w kolejności został najwyżej oceniony. 

4. POSUM nie ponosi kosztów związanych z przygotowanie i złożeniem oferty w odpowiedzi 
na niniejsze ogłoszenie o naborze, 

5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, 

6. Ocenie podlegać będą oferty spełniające kryteria formalne wymienione w ogłoszeniu, 

7. Oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim i  podpisana przez 
osobę upoważnioną do reprezentowania instytucji zgodnie z zapisami zawartymi w 
dokumencie rejestrowym lub osobę upoważnioną przez Oferenta, zgodnie z załączonym 
pełnomocnictwem, 

8. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie Lidera Projektu:  www.posum.pl 

9. Od wyniku naboru nie przysługuje odwołanie. 

 

 


