Ogłoszenie otwartego naboru partnera do wspólnej realizacji projektu
w ramach konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach Działania 7.3 Zakładanie
działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020
Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
na podstawie art. 33 Ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146),
ogłasza otwarty nabór partnera
do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach pierwszego naboru do konkursu
ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach Osi VII Konkurencyjny Rynek Pracy,
Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego 2014-2020.
Cele Partnerstwa
Głównym celem Partnerstwa jest wspólna realizacja projektu na rzecz osób po 29 roku życia,
planujących rozpocząć działalność gospodarczą tj. osoby bezrobotne, poszukujące pracy oraz
nieaktywne zawodowo, w tym zwłaszcza osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku
pracy tj.
•
•
•
•
•
•
•

osoby po 50 roku życia;
kobiety;
osoby z niepełnosprawnościami;
osoby długotrwale bezrobotne;
osoby o niskich kwalifikacjach;
osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko
niepełnosprawne do 18 roku życia;
migranci powrotni i imigranci.

Udział Partnera w projekcie będzie polegał na:

1. Współpracy przy opracowaniu koncepcji projektu, zaplanowaniu działań projektowych.
2. Koordynacja wraz z Liderem działań związanych z projektem zmierzających do efektywnego
osiągnięcia wskaźników założonych w projekcie.
3. Udziale w procesie rekrutacji do projektu.
4. Dostępności dla uczestników i bieżącym wsparciu sytuacji dla nich trudnych
i nieoczekiwanych.

Uwaga: ostateczny zakres działań partnera zostanie ustalony we wspólnie przygotowanym projekcie.

Oczekiwania wobec potencjalnego partnera:
1. Zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa.
2. Wkład potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstwa.
3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze.
4. Współpraca z beneficjentem w trakcie realizacji projektu.
5. Dysponowanie zasobami pozwalającymi na opracowanie rozwiązań merytorycznych
wskazanych w zakresie zadań Partnera.

O wyborze Partnera decydować będą następujące kryteria:

1. Zgodność profilu działalności Partnera z celami partnerstwa.
2. Oferowany wkład Partnera w realizację partnerstwa (techniczny, kadrowy i/lub finansowy).
3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze.
4. Proponowany zakres współpracy w zakresie przygotowania i realizacji projektu – opis działań
możliwych do zrealizowania przez Partnera w ramach projektu.
5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca prawidłową realizacje działań określonych w
projekcie, tj. brak zobowiązań wobec podmiotów-publiczno-prawnych i innych uniemożliwiających
rozpoczęcie działań.

Sposób oceny zakresu spełniania kryteriów:

1. Po złożeniu oferty, z potencjalnymi Partnerami zostaną przeprowadzone negocjacje, w ramach
których zostaną oni poproszeni o dostarczenie odpowiednich materiałów i złożenie odpowiednich
oświadczeń w zakresie kryteriów określonych powyżej.
2. Kryteria te zostaną poddane ocenie względem innych partnerów, którzy złożyli oferty, a w
poszczególnych kryteriach zostanie przyznana punktacja zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego
Ogłoszenia.
3. Do współpracy wybrany zostanie jeden Partner.

4. W przypadku, gdyby potencjalny partner otrzymał zero punktów w którymkolwiek kryterium, jego
oferta zostanie odrzucona.
5. W przypadku, gdyby tylko jeden podmiot złożył ofertę w niniejszym postępowaniu, wszystkie
kryteria zostaną ocenione w systemie spełnia albo nie spełnia, tj. zostanie mu przyznane 0 lub
maksymalna ilość punktów w każdym kryterium.
6. Zamawiający na swojej stronie internetowej poda informacje o podmiotach wybranych do
pełnienia funkcji partnera.

Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:
1. Zawierać wszystkie dane i informacje określone w formularzu stanowiącym załącznik nr 1 i 2 do
niniejszego ogłoszenia;
2. Zostać złożone w języku polskim.

Wraz z ofertą należy złożyć:
1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty
potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, w tym odpowiednie
pełnomocnictwa jeżeli okażą się konieczne.
2. Stosowne oświadczenia, zawarte pod tabelą w formularzu ofertowym.

Miejsce i termin składania ofert oraz wymagania formalne:

Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 49
42-600 Tarnowskie Góry
poniedziałek - piątek w godzinach od 07:30 do 15:30

Ofertę należy złożyć osobiście lub drogą pocztową w zamkniętej kopercie z napisem: „Otwarty nabór
na partnera".
Osoba upoważniona do złożenia oferty powinna parafować każdą stronę oferty oraz złożyć podpis pod
ofertą, w miejscu do tego wyznaczonym.

Oferty należy zgłaszać w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do 09.05.2016r.
Decyduje data wpływu zgłoszenia do Inkubatora Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Oferty nadesłane po
terminie nie będą rozpatrywane.
Ogłaszający dokona wyboru jednego Partnera do wspólnej realizacji Projektu - Ogłaszający konkurs
zastrzega sobie prawo do :
1. Dokonania niezbędnych zmian zakresu działań przewidzianych dla Partnera Projektu.
2. Negocjowania warunków i kosztów realizacji poszczególnych działań z wybranym Partnerem
projektu.
3. Unieważnienia naboru Partnera bez podawania przyczyny.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: Barbara Żurek (e-mail: zurek@tarnogorski.pl, tel.
32 393 29 65)

Załączniki:
Zał. 1 – formularz oferty
Zał. 2 – kryteria wyboru partnera
Zał. 3 – minimalny zakres umowy partnerskiej

Tarnowskie Góry, 18.04.2016r.

