ZARZĄDZENIE NR 1.2020
KIEROWNIKA CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W USTCE
Z DNIA 16 STYCZNIA 2020 ROKU
w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji
projektu w ramach konkursu nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-001/20 w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa 6
Integracja, Działanie 6.2. Usługi Społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych
którego realizatorem będzie Centrum Integracji Społecznej w Ustce
Na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Miasta Ustka udzielonego Zarządzeniem nr
0050.CIS.8.2019 z dnia 15.01.2020r. zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 20142020 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 60 późn. zm.)

zarządzam, co następuje:
§ 1.
Ogłasza się otwarty nabór partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu
w ramach konkursu nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-001/20 w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa 6 Integracja, Działanie
6.2. Usługi Społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych, którego realizatorem będzie
Centrum Integracji Społecznej w Ustce.
§ 2.
Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do Zarządzenia nr 1.2020
Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Ustce
z dnia 16 stycznia 2020r.

Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Ustce
działając na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Miasta Ustka udzielonego Zarządzeniem nr
0050.CIS.8.2020 z dnia 15.01.2020r. zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 20142020 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 60 późn. zm.)
ogłasza otwarty nabór
partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr RPPM.06.02.02IZ.00-22-001/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014 -2020, Oś priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2. Usługi Społeczne, Poddziałanie 6.2.2.
Rozwój Usług Społecznych, którego realizatorem będzie Centrum Integracji Społecznej w Ustce.
I. Cel partnerstwa
Wspólne wypracowanie koncepcji, przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz realizacja projektu
mającego na celu zwiększenia liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych na terenie
Miasta Ustka.
II. Zakres tematyczny partnerstwa
Projekt realizowany będzie w latach ok. 2020 - 2023 na terenie Miasta Ustka (poza obszarem
rewitalizacji „e”).
W ramach Projektu planuje się realizację m.in. następujących zadań:
1. zdiagnozowanie potrzeb osób o różnym stopniu niesamodzielności oraz rodzin w zakresie usług
społecznych;
2. przygotowanie i wdrożenie:
1) zdeinstytucjonalizowanych, spersonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych,
świadczonych w lokalnej społeczności, skierowanych do osób potrzebujących wsparcia w
codziennym funkcjonowaniu, w szczególności do seniorów, osób z niepełnosprawnościami i z
chorobami przewlekłymi oraz ich opiekunów w oparciu o diagnozę sytuacji problemowej, poprzez:
a) rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz usług asystenckich
dla osób z niepełnosprawnościami,
w tym prowadzonych w miejscu zamieszkania,
obejmujących m.in.:
i) tworzenie miejsc opieki w istniejących lub nowotworzonych ośrodkach zapewniających
opiekę dzienną lub całodobową, w tym miejsc opieki krótkoterminowej w zastępstwie osób
na co dzień opiekujących się osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym
funkcjonowaniu,
ii) usługi dziennych opiekunów, asystentów osób z niepełnosprawnościami, wolontariat
opiekuńczy, pomoc sąsiedzka i inne formy samopomocowe,

iii) rozwój usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie, np. teleopieka,
aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) form
samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii,
b) usług w zakresie wsparcia i aktywizacji społecznej osób potrzebujących wsparcia
w codziennym funkcjonowaniu, wyłącznie jako element kompleksowych projektów
dotyczących usług asystenckich lub opiekuńczych obejmujący m.in.:
i)tworzenie międzysektorowych zespołów opieki nad osobami z chorobami przewlekłymi,
ii) kształcenie kadr opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym
funkcjonowaniu,
iii) usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób potrzebujących wsparcia
w codziennym funkcjonowaniu (np.: likwidowanie barier architektonicznych w miejscu
zamieszkania, sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami
potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu lub zwiększającego ich
samodzielność, dowożenie posiłków, przewóz do miejsca pracy lub ośrodka wsparcia).
c) działania wspierające opiekunów faktycznych w opiece nad osobami potrzebującymi wsparcia
w codziennym funkcjonowaniu obejmujące m.in.:
i)kształcenie, w tym szkolenie i zajęcia praktyczne oraz wymianę doświadczeń dla opiekunów
faktycznych, zwiększających ich umiejętności w zakresie opieki nad osobami
potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
ii) poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających
poruszanie się po rożnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne
dla sprawowania wysokiej jakości opieki i odciążenia opiekunów faktycznych,
iii) tworzenie miejsc krótkookresowego pobytu w zastępstwie za opiekunów faktycznych
w formie pobytu całodobowego lub dziennego, opieki wytchnieniowej, w tym mieszkań
wspomaganych w postaci mieszkań wspieranych,
iv) sfinansowanie usługi asystenckiej lub usługi opiekuńczej w celu umożliwienia opiekunom
faktycznym funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego,
d) działania na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej opiekunów osób potrzebujących wsparcia
w codziennym funkcjonowaniu jako wsparcie towarzyszące w kompleksowych projektach
dotyczących usług asystenckich lub opiekuńczych.
e) działania na rzecz rozwoju mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego poprzez tworzenie
miejsc pobytu okresowego i stałego w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach
chronionych lub mieszkaniach wspomaganych – obejmujące m.in.:
i)zapewnienie usług wspierających pobyt osoby w mieszkaniu, w tym usługi opiekuńcze, usługi
asystenckie,
ii) usługi wspierające aktywność osoby w mieszkaniu, w tym m.in. trening samodzielności,
praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne, integracja osoby ze społecznością lokalną.
2) zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych w zakresie
wsparcia rodziny (w tym rodziny wielodzietnej), w szczególności świadczonych w lokalnej
społeczności, w oparciu o diagnozę sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, potrzeb, poprzez:
a) rozwój usług wspierających rodzinę w prawidłowym pełnieniu jej funkcji, w tym działań
profilaktycznych mających ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej, obejmujące
m.in:

i)
konsultacje i poradnictwo specjalistyczne i rodzinne,
ii) terapię i mediacje,
iii) warsztaty umiejętności rodzicielskich,
iv) wsparcie opiekuńcze i specjalistyczne,
v) pomoc prawną, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego,
vi) organizację grup wsparcia i grup samopomocowych mających na celu wymianę
doświadczeń oraz zapobieganie izolacji rodzin,
vii) działania profilaktyczne w postaci pomocy w opiece i wychowaniu dzieci w ramach
placówek wsparcia dziennego, o których mowa w art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011
o wsparciu rodziny i pieczy zastępczej prowadzonych w formach: opiekuńczej,
specjalistycznej oraz pracy podwórkowej, w tym zarówno tworzenie nowych placówek
wsparcia dziennego jak również wsparcie istniejących, pod warunkiem zwiększenia liczby
uczestników lub rozszerzenia oferty wsparcia,
viii)
wspieranie rodzin w organizacji czasu wolnego,
ix) wzmacnianie środowiskowych form aktywizacji rodziny, w ramach profilaktyki wykluczenia
społecznego wśród dzieci i młodzieży (m.in. asystent rodziny, rodziny wspierające, lokalne
grupy wsparcia rodziny).
Zakres zadań partnerów (wybór konkretnych zadań) zostanie ustalony w trakcie wspólnego tworzenia
koncepcji projektu. Potencjalny Partner zaproponuje w zgłoszeniu zadania oraz sposób ich realizacji,
jednak ostateczny sposób realizacji zadań będzie stanowił przedmiot uzgodnień na etapie
opracowywania koncepcji i przygotowywania wniosku o dofinansowanie.
III. Forma prawna partnera
Podmiot spośród podmiotów innych niż wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 1–3a tej ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 53 z póżn.zm.), mianowicie:
1) jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych;
2) inne, niż określone w pkt 1, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości
prawnej;
3) inne, niż określone w pkt 1, osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o
charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty,
o których mowa w tym przepisie oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub
pośrednio przez inny podmiot:
a) finansują je w ponad 50% lub
b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub
c) sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub
d) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego
– o ile osoba prawna nie działa w zwykłych warunkach rynkowych, jej celem nie jest wypracowanie
zysku i nie ponosi strat wynikających z prowadzenia działalności;
3a) związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2, lub podmiotów, o których mowa w pkt 3

IV. Wymagania
O udział w postępowaniu może ubiegać się kandydat na partnera o formie prawnej określonej
w pkt III, który spełnia następujące wymagania:
1. niezbędna wiedza i doświadczenie (wymagane jest spełnienie łączne poniższych wymagań):
1) posiada udokumentowane doświadczenie w ciągu ostatnich 5 lat zgodne z charakterem działań
w ramach których zamierza tworzyć partnerstwo,
2) posiada udokumentowane doświadczenie w ciągu ostatnich 5 lat we współpracy z jednostkami
administracji rządowej, samorządu terytorialnego, szczególnie pożądane doświadczenie we
współpracy z jednostkami pomocy i integracji społecznej,
3) realizował w ciągu ostatnich 5 lat minimum 1 projekt finansowany ze środków zewnętrznych,
szczególnie pożądane doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków UE i
doświadczenie w realizacji projektów dot. aktywizacji społeczno-zawodowej.
4) wszelkie wykazywane doświadczenia powinny dotyczyć bezpośrednio osoby prawnej składającej
zgłoszenie. Nie dopuszcza się powoływania się na doświadczenie innych podmiotów.
2. Zgodność prowadzonej działalności (celu działalności organizacji, przedmiotu działalności
statutowej) z ogólnymi założeniami działań, w ramach których zamierza tworzyć partnerstwo.
3. Posiadanie potencjału osobowego, merytorycznego, technicznego, organizacyjnego i finansowego
do realizacji projektu (wymagane jest spełnienie łączne poniższych wymagań):
1) dysponowanie potencjałem kadrowym z doświadczeniem zawodowym zgodnym z charakterem
działania, w ramach którego zamierza tworzyć partnerstwo;
2) dysponowanie zasobami techniczno-organizacyjnymi, w tym lokalowymi, które będą
wykorzystywane przy realizacji zadań;
3) dysponowanie zasobami finansowymi lub możliwościami zagwarantowania realizacji zadań
merytorycznych w początkowej fazie projektu lub w sytuacji braku płynności finansowej
w projekcie (oczekiwanie na transze), a także w przypadku wniesienia wkładu własnego do
projektu.
V. Dodatkowe założenia planowanego partnerstwa:
1. Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Ustce zastrzega sobie prawo do udziału we
wszystkich przedsięwzięciach prowadzonych przez Partnera w ramach realizowanych zadań, m.in.
poprzez uczestniczenie przedstawiciela Centrum Integracji Społecznej w Ustce w procesach
decyzyjnych dotyczących kierunków prac, tworzenia dokumentów o charakterze strategicznym
i zatrudnieniu kadry.
2. Partner musi zagwarantować dyspozycyjność swojego zespołu projektowego przez pełen okres
przygotowania i realizacji projektu, a także w przypadku konieczności prowadzenia prac
związanych z rozliczeniem projektu po okresie jego realizacji oraz zachowania trwałości.
VI. Zgłoszenie powinno zawierać:
1. Dane potencjalnego Partnera – pełna nazwa i adres siedziby, NIP, REGON, telefon, fax, e-mail,
adres www, osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, osoba upoważniona do składania
wyjaśnień i uzupełnień dotyczących oferty (imię, nazwisko, telefon, e-mail), forma prawna,
2. Opis dotychczasowej działalności kandydata na Partnera uwzględniający jego największe
osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie usług społecznych (max 500 znaków) – zgodnie z pkt. IV.1.1,

3. Wykaz realizowanych zadań i projektów określonych w pkt IV.1.2 i IV.1.3 niniejszego
ogłoszenia, zwłaszcza w zakresie współpracy z jednostkami pomocy i integracji społecznej oraz
finansowanych ze środków UE, dotyczących aktywizacji społeczno-zawodowej,
4. Oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w pkt. IV.2 niniejszego ogłoszenia lub Statut
podmiotu, z którego jednoznacznie będzie wynikać zgodność, o której mowa w pkt. IV.2,
5. Opis posiadanego potencjału, o którym mowa w pkt. IV.3 niniejszego ogłoszenia (max 1 000
znaków),
6. Wskaz działań, w ramach których potencjalny Partner zamierza tworzyć partnerstwo wraz ze
wstępną koncepcją ich realizacji, szacunkowym kosztem realizacji zakresu rzeczowego
deklarowanego przez partnera, w tym deklarowany maksymalny wkład własny w projekcie (max
2 000 znaków),
7. Informacje na temat spełnienia pozostałych kryteriów szczegółowych oceny ofert (max 200
znaków dla każdego podpunktu):
1) Kompleksowość projektu
2) Wolontariat/animacja środowiskowa
3) Deklarowany wkład kandydata na partnera w realizację celu partnerstwa
4) Deklarowana liczba uczestników
8. Dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób go
reprezentujących,
9. Podpisane Oświadczenie, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego
ogłoszenia.
VII. Liczba partnerów
Założono wybór maksymalnie dwóch Partnerów. Dopuszcza się możliwość wyboru mniejszej liczby
Partnerów.
Gmina Miasto Ustka będzie Partnerem Wiodącym, w imieniu którego realizatorem projektu będzie
Centrum Integracji Społecznej w Ustce.
VIII. Termin składania zgłoszeń
Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 7 lutego 2020 r., godz. 12:00
IX. Sposób i miejsce składania zgłoszeń
1. Zgłoszenia należy składać w postaci papierowej lub elektronicznej w formie skanów podpisanych
dokumentów, w języku polskim, sporządzone komputerowo.
2.

Wersja papierowa dokumentacji powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie z adnotacją:
„Otwarty nabór partnera – Projekt 6.2 Usługi społeczne”. Wersja elektroniczna powinna zostać
zatytułowana „Otwarty nabór partnera – Projekt 6.2 Usługi społeczne”.

3. Zgłoszenia należy składać w wersji papierowej w Centrum Integracji Społecznej w Ustce,
ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 5, 76-270 Ustka osobiście lub za pośrednictwem poczty.
W przypadku przesyłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu.
4. Zgłoszenia w wersji elektronicznej należy przesłać na adres e-mail cis@cis.ustka.pl.
5. Zgłoszenie powinno zostać podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania

zgłaszającego. Każdą stronę należy parafować.
X. Sposób i kryteria wyboru Partnera:
1. Nadesłane zgłoszenia będą podlegać ocenie Komisji w składzie:
1) Przewodniczący Komisji – Kamila Kieraś – Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Ustce
2) Sekretarz Komisji – Dorota Bas – Pracownik Centrum Integracji Społecznej w Ustce
3) Członek Komisji – Małgorzata Otręba – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ustce.
2. Ocena złożonych ofert nastąpi zgodnie z kryteriami oceny ofert oraz 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 2019 r. poz. 60 późn. zm.)
poprzez wypełnienie przez Komisję Karty oceny dla poszczególnych ofert. Wzór Karty oceny
oferty stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
3. Przy analizie zasadności i rzetelności zgłoszenia Komisja zastosuje następujące kryteria oceny:
1) spełnienie przez wnioskodawcę wszystkich kryteriów formalnych - zgodnie z kartą oceny oferty,
stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia
2) spełnienie przez wnioskodawcę kryteriów szczegółowych (ocena punktowa) - zgodnie z kartą
oceny, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
4. spełnienie
warunków
kwalifikowalności
kosztów,
zgodnie
z
Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020. Oferty nie spełniające kryteriów formalnych podlegają odrzuceniu, przy czym
Komisja dopuszcza możliwość jednokrotnego uzupełnienia dokumentów w terminie 2 dni
roboczych od wezwania o uzupełnienie pod kątem załączników, braku podpisu czy oczywistych
omyłek.
5. Odwołanie od decyzji Komisji nie przysługuje. Oferentowi przysługuje prawo, na jego wniosek,
do informacji o przyczynach odrzucenia oferty.
6. Do partnerstwa zostanie/zostaną zaproszony/zaproszeni podmiot/y z największą liczbą punktów.
Dopuszcza się możliwość wyboru maksymalnie 2 Oferentów.
XI. Uwagi:
1. Partner musi zagwarantować dyspozycyjność swojego zespołu projektowego przez pełen okres
przygotowania i realizacji projektu, a także w przypadku konieczności prowadzenia prac
związanych z rozliczeniem projektu po okresie jego realizacji oraz zachowania trwałości.
2. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:
1) podpisania umowy partnerskiej z kandydatem na partnera, którego zgłoszenie zostało najwyżej
ocenione,
2) unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.
3. W przypadku unieważnienia naboru Gmina Miasto Ustka – Centrum Integracji Społecznej
w Ustce nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniósł z tego tytułu podmiot
zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub kandydat na partnera, który dokonał
zgłoszenia, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia.
4. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej Centrum Integracji Społecznej w Ustce
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Integracji Społecznej w Ustce w terminie do

dnia 12 lutego 2020r.
5. W przypadku zgłoszenia po terminie, pozostawia się je bez rozpatrzenia.
6. Dopuszcza się możliwość wzywania kandydatów na partnera do złożenia dodatkowych wyjaśnień
w związku ze złożonym zgłoszeniem na partnera lub zorganizowania spotkania
z poszczególnymi kandydatami na partnera.
7. Kandydat na partnera może złożyć jedno zgłoszenie w ramach naboru.
8. Gmina Miasto Ustka – Centrum Integracji Społecznej w Ustce nie ponosi odpowiedzialności za
brak uzyskania dofinansowań na realizację projektu będącego przedmiotem niniejszego
partnerstwa.
9. Osoba do kontaktu w sprawie naboru Partnera:
Kamila Kieraś – tel (59)726 06 04, 793 537 612, e-mail: k.kieras@cis.ustka.pl

Załącznik nr 1
Do Ogłoszenia otwartego naboru partnera
w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu
w ramach konkursu nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-001/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na
lata 2014 -2020, Oś priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2. Usługi Społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych,
którego realizatorem będzie Centrum Integracji Społecznej w Ustce

KARTA OCENY OFERT
KRYTERIA FORMALNE*
L.p
1.
2.
3.

Kryteria formalne

TAK

NIE

Podmiot uprawniony do udziału w konkursie
Złożona oferta zawiera wszystkie elementy, o
których mowa w pkt. V. ogłoszenia
Spełnienie wszystkich niezbędnych wymagań,
o których mowa w pkt. IV ogłoszenia

*niespełnienie
co
najmniej
jednego
kryterium
formalnego
skutkuje
odrzuceniem
oferty
(z zachowaniem możliwości jednokrotnego uzupełnienia oferty pod kątem załączników, braku podpisu lub
oczywistych omyłek)

KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE:
L.p

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Kryteria szczegółowe
Kompleksowość projektu
Czy proponowany zakres (rodzaj i charakter) udzielanego wsparcia
jest w pełni adekwatny i dopasowany do potrzeb, barier i
problemów uczestników projektu (wszystkich grup docelowych lub
tylko wybranych), a tym samym w całości przyczyni się do
zniwelowania i/lub rozwiązania problemów
grup docelowych
Doświadczenie we współpracy z jednostkami pomocy i
integracji społecznej
Czy podmiot wskazał na doświadczenie w ciągu ostatnich 5 lat we
współpracy z jednostkami pomocy i integracji społecznej.
Oceniana jest ilość wykazanych w zgłoszeniu zadań, projektów,
innych form współpracy (maksymalnie 5)
Doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze
środków Unii Europejskiej
Ocenie podlega realizacja projektów finansowanych ze środków
UE. Oceniana jest ilość wykazanych w zgłoszeniu projektów
(maksymalnie 5).
Doświadczenie w realizacji projektów dot. aktywizacji
społeczno-zawodowej
Ocenie podlega realizacja podobnych przedsięwzięć pod kątem
grupy docelowej, planowanych zadań. Oceniana jest ilość
wykazanych w zgłoszeniu projektów (maksymalnie 5).
Potencjał do realizacji projektu
Ocenie podlega potencjał podmiotu do realizacji projektów (np.
ilość osób z doświadczeniem w realizacji projektów, wykazane
posiadane zaplecze techniczne)
Wolontariat/animacja środowiskowa
Weryfikacji podlega, czy realizacja projektu zakłada
wykorzystanie elementów wolontariatu i/lub animacji
środowiskowej

Skala ocen

0-5pkt

0-5pkt

0-5pkt

0-5pkt

0-3pkt

0-2pkt

Ocena
Komisji

7.

8.

Deklarowany wkład kandydata na partnera w realizację celu
partnerstwa
Ocenie podlega zadeklarowany w zgłoszeniu wkład w realizację
celu partnerstwa, w tym deklarowany wkład własny finansowy i
niepieniężny
Deklarowana liczba uczestników
Ocenie podlega deklarowana liczba uczestników proponowanych
działaniach (wielkość grupy docelowej) w kontekście
zaplanowanych do realizacji wskaźników produktu: liczba osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych
usługami społecznymi na tle innych ofert

RAZEM

0-5pkt

0-5pkt

35pkt

Załącznik nr 2
Do Ogłoszenia otwartego naboru partnera
w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu
w ramach konkursu nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-001/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na
lata 2014 -2020, Oś priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2. Usługi Społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych,
którego realizatorem będzie Centrum Integracji Społecznej w Ustce

OŚWIADCZENIA

1. Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym zgłoszeniu są zgodne z prawdą.
2. Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję nie zalega z uiszczaniem podatków lub innych
należności wymaganych odrębnymi przepisami na rzecz podmiotów publiczno – prawnych.
3. Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania
dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
r. o finansach publicznych (Dz. U. z Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.).
4. Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję nie jest podmiotem powiązanym z Gminą Miasto
Ustka 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 dnia 26.06.2014r.).
5. Oświadczam, że nie nastąpiło, nie następuje i nie nastąpi nakładanie się finansowania przyznanego
z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Funduszu Spójności lub innych funduszy, programów,
środków i instrumentów Unii Europejskiej ani krajowych środków publicznych, a także z państw
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).
6. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 Integracja Działanie
6.2. Usługi Społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych, Konkurs RPPM.06.02.02IZ.00-22-001/20 oraz wytycznymi, niezbędnymi do przygotowania i realizacji projektu.
7. Wyrażam zgodę na udostępnienie informacji o wyborze reprezentowanej przeze mnie/przez nas
podmiotu - w przypadku wyboru do pełnienia funkcji Partnera w projekcie.
8. Zobowiązuję się do zachowania trwałości projektu zgodnie z regulaminem konkursu nr
RPPM.06.02.02-IZ.00-22-001/20 dla Poddziałania 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych.

…..........…………………………………………………
(Data, podpis/-y osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentowania podmiotu)

