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Marki, 07 stycznia 2019 r.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach
działając zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–
2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.),
ogłasza otwarty konkurs na wybór partnera do projektu pozakonkursowego, partnerskiego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie
wykluczeniu-społecznemu – nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-079/18
Ogłoszenie wraz z regulaminem konkursu i szczegółowymi informacjami zostało
umieszczone pod adresem https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/9-1aktywizacja-spoleczno-zawodowa-osob-wykluczonych-i-przeciwdzialanie-wykluczeniuspolecznemu-nr-rpma-09-01-00-ip-01-14-079-18/
Tytuł projektu: LOKO-MOTYWACJA
Projekt, którego beneficjentem jest Gmina Miasto Marki, będzie wdrażany w Partnerstwie w
latach 2019-2022,, a jego szacunkowa wartość wynosi: 840 000 zł. Liderem projektu będzie
Gmina Miasto Marki. Jednocześnie Gmina Miasto Marki będzie odgrywać kluczową rolę w
zakresie nadzoru merytorycznego nad projektem oraz wyznaczania kierunków działań.
I.

Cel partnerstwa

Wspólne przygotowanie oraz realizacja Projektu pozakonkursowego w formule partnerstwa,
mającego na celu wzrost aktywności społeczno-zawodowej i szans na zatrudnienie 60
mieszkańców Gminy Miasto Marki (powiat wołomiński, woj. mazowieckie), osób
zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w okresie 01.06.2019-31.05.2022.
II.

Zakres tematyczny partnerstwa

W Projekcie będzie realizowana aktywna integracja, prowadzona przez lidera i partnera, o
charakterze społecznym, której celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie
kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej, zawodowym,
których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu,
wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku
pracy, edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie
wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy.

W projekcie założono osiągnięcie efektywności społeczno-zawodowej. W szczególności:
- efektywność społeczna: Odsetek osób z niepełnosprawnością, które dokonały postępu w
aktywizacji społecznej (efektywność społeczna) – wartość docelowa 50%; Odsetek
pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które dokonały
postępu w aktywizacji społecznej (efektywność społeczna) – wartość docelowa 35%;
- efektywność zatrudnieniowa: Odsetek osób z niepełnosprawnością, które podjęły
zatrudnienie (efektywność zatrudnieniowa) – wartość docelowa 12%; Odsetek pozostałych
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które podjęły zatrudnienie
(efektywność zatrudnieniowa) – wartość docelowa 28%.
Lider projektu zastrzega sobie udział w zadaniach realizowanych przez Partnera, m. in.
poprzez uczestniczenie w procesach decyzyjnych dotyczących kierunków prac
koncepcyjnych i merytorycznych, udział w spotkaniach wewnętrznych Partnera, udział
w konsultowaniu roboczych wersji dokumentów przygotowywanych przez Partnera.
III.

Liczba partnerów

Projekt będzie realizowany przez lidera tj. Gminę Miasto Marki, realizator: Ośrodek Pomocy
Społecznej w Markach oraz jednego partnera wyłonionego w ramach niniejszego naboru.
IV.

Forma prawna partnera

Partner zostanie wyłoniony spośród podmiotów należących do katalogu sektora społecznego
rozumianego jako organizacje pozarządowe, którymi są :
1. niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) lub
przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego
będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi,
2. niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność
prawną w tym fundacje i stowarzyszenia z zastrzeżeniem ust. 4 w art. 3 Ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U.
2018 r. poz. 450)
Umowa partnerska potwierdzi podział zadań pomiędzy partnerami oraz wkład zasobów
ludzkich, organizacyjno-technicznych i finansowych. Realizacja projektu w partnerstwie
przyczyni się do osiągnięcia planowanych rezultatów projektu i wypracowania produktów
najwyższej jakości.
V.

Wymagania

O udział w postępowaniu może ubiegać się kandydat na partnera o formie prawnej określonej
w pkt IV, który spełnia następujące wymagania:
1. Zgodność działalności statutowej potencjalnego Partnera z działaniami
zaplanowanymi w projekcie – ocena na podstawie statutu lub innego dokumentu
potwierdzającego status prawny kandydata na partnera.
2. Doświadczenie w realizacji działań w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej.

3. Doświadczenie w realizacji projektów, których odbiorcami były grupy osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
4. W zespole projektowym Partnera znajdą się co najmniej 2 osoby legitymujące się
co najmniej 2 letnim doświadczeniem w obszarze ekonomii społecznej.
5. Uczestnictwo Partnera w realizacji projektu na każdym jego etapie, w tym wspólne
przygotowanie wniosku o dofinansowanie, wspólne zarządzanie projektem (przy czym
Partner może uczestniczyć w realizacji wszystkich lub tylko wybranych zadań w
projekcie).
6. Dyspozycyjność zespołu projektowego Partnera na terenie miasta Marki przez pełen
okres przygotowania i realizacji projektu, a także w przypadku konieczności
prowadzenia prac związanych z rozliczaniem projektu po okresie jego realizacji.
Zawarcie informacji w zgłoszeniu, dotyczącej potencjału finansowego (zdolność do
zapewnienia płynnej obsługi finansowej projektu), technicznego i organizacyjnego
zapewniającego sprawną realizację projektu.
7. Nie stanowi potencjału technicznego partnera sprzęt, jakiego partner nie posiada, ale
dopiero planuje zakupić ze środków projektu. Nie stanowi go również sprzęt, który nie
będzie wykorzystywany do celów realizacji projektu.
8. Zawarcie informacji w zgłoszeniu, że kandydat na partnera nie jest podmiotem
powiązanym 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, jak również w rozumieniu zapisów Szczegółowego Opisu Osi
Priorytetowych RPO Województwa Mazowieckiego 2014-2020).
9. Zawarcie informacji w zgłoszeniu, że kandydat na partnera nie jest podmiotem
wykluczonym z możliwości otrzymania dofinansowania.
Zgłoszenie należy przygotować na wzorze formularza stanowiącym załącznik nr 1 do
ogłoszenia. Formularz należy wypełnić w języku polskim, komputerowo.
W załączniku nr 1 należy uwzględnić przedsięwzięcia ściśle związane z zakresem
planowanego do realizacji projektu.
Do zgłoszenia należy dołączyć:
1. Dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób
go reprezentujących;
2. Statut lub inny równorzędny dokument potwierdzający spełnienie wymagań
określonych w pkt IV.
3. Sprawozdanie merytoryczno-finansowe za ostatni rok.
4. Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz innych podmiotów.
5. Inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu.

VI. Kwota przeznaczona na projekt oraz okres realizacji
1. Planowana alokacja na Projekt wynosi 840 000,00 zł.
2. Projekt będzie realizowany od 1 czerwca 2019 r. do 31 maja 2022 r.

VII. Sposób oceny oferty
Kryteria zaproponowane w konkursie na wybór partnera do projektu pozakonkursowego,
partnerskiego „LOKO-MOTYWACJA”
Ocena punktowa
Lp.

Kryterium

1.

Zgodność działalności
statutowej potencjalnego
Partnera z działaniami
zaplanowanymi w projekcie

1.2
.

Doświadczenie w realizacji
działań w zakresie reintegracji
społeczno zawodowej

1.3
.

Doświadczenie w realizacji
projektów, których odbiorcami
były grupy osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym

Oświadczenia,
zaświadczenia,
referencje,

Analiza na podstawie
dokumentów,
zaświadczeń,
oświadczeń.

W zespole projektowym
Partnera znajdą się co najmniej
2 osoby legitymujące się
co najmniej 2 letnim
doświadczeniem w obszarze
ekonomii społecznej.

Oświadczenia,
zaświadczenia,
referencje.

Analiza na podstawie
oświadczenia oferenta

1.4
.

Udokumentowanie

Kopia statutu
podmiotu

Oświadczenia,
zaświadczenia,
referencje,

Sposób oceny

Analiza dokumentu
pod kątem prowadzenia
działalności związanej 20
z zadaniami
planowanymi do
realizacji w projekcie
(max. 30)
Analiza na podstawie
10- do roku
dokumentów,
20- powyżej roku
zaświadczeń,
do 2 lat
oświadczeń.
30 – powyżej 2 lat
(max. 30)
10- 1 projekt
20- 2 projekty
30 – powyżej 2
projektów

20

VIII. Sposób i termin składania zgłoszeń
1. Termin do składania zgłoszeń wynosi 21 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia
o naborze na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach:
www.opsmarki.pl. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do
siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach, bądź data nadania zgłoszenia w
polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481).
2. W przypadku złożenia zgłoszenia po terminie, o którym mowa w pkt. 1 pozostawia się
je bez rozpatrzenia.
3. Zgłoszenie oraz wszystkie załączniki do zgłoszenia powinny być podpisane przez
osobę upoważnioną do reprezentowania kandydata na partnera zgodnie z zasadami
reprezentacji wynikającymi z publicznych rejestrów lub zgodnie z załączonym

pełnomocnictwem. Podpisy na zgłoszeniu w postaci papierowej należy złożyć
w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (podpis czytelny lub
pieczęć imienna). W razie zaistnienia, w trakcie procedury wyłaniania ofert do
realizacji, zmian osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu
Oferenta, należy niezwłocznie, w formie pisemnej, poinformować o tym fakcie
Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach oraz załączyć kopię, poświadczoną za
zgodność z oryginałem, dokumentu potwierdzającego tę zmianę.
Miejsce składania zgłoszeń

IX.

Zgłoszenia, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia tj. do dnia 28 stycznia 2019 r. należy:


w postaci papierowej złożyć w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach, lub
przesłać na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach, ul. Leopolda Lisa Kuli 3A, 05-270 Marki w
zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta partnerstwa w projekcie pt. „LOKO MOTYWACJA”.
X.

Uwagi
1. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do podpisania umowy partnerskiej
z podmiotem na partnera, którego zgłoszenie zostało najwyżej ocenione oraz
unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
2. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do wezwania podmiotu na Partnera
do złożenia dodatkowych wyjaśnień i uzupełnień.
3. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej Ośrodka Pomocy
Społecznej w Markach.
4. Ocenie podlegać będą zgłoszenia spełniające wymagania określone w pkt V
ogłoszenia.
5. W przypadku złożenia zgłoszenia po terminie, pozostawia się je bez
rozpatrzenia.
6. Podmiot na partnera może złożyć jedno zgłoszenie w ramach naboru.
7. Po ogłoszeniu wyników naboru, z wybranym partnerem zostanie podpisana
umowa o partnerstwie regulująca szczegółowe warunki współpracy i role
poszczególnych partnerów przy przygotowaniu i realizacji Projektu.
8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej zawarcie umowy
partnerstwa z wybranym w wyniku naboru partnerem, Ośrodek Pomocy
Społecznej dopuszcza możliwość zawarcia umowy partnerstwa z podmiotem,
który jako następny w kolejności został najwyżej oceniony.
9. Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie.

Załącznik nr 1. - wzór formularza
KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Markach
Magdalena Rogalska - Kusarek

