
Ogłoszenie w sprawie otwartego wyboru partnera: 

Gmina Kadzidło , 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, ogłasza otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach  

konkursu zamkniętego nr RPMA.08.02.00-IP.02-14-001/15 w ramach Osi Priorytetowej VIII 

Rozwój rynku pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

I. Cel projektu:   

 Celem Działania 8.2 określonego w SZOOP, jest objęcie wsparciem osób będących w 

najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osób nieaktywnych zawodowo należących do grup 

defaworyzowanych, czyli osób powyżej 50 roku życia, kobiet, osób niepełnosprawnych, osób 

o niskich kwalifikacjach, by w konsekwencji udzielonego wsparcia znalazły zatrudnienie. Ze 

względu na demarkację z PO WER, przedmiotowe Działanie dedykowane jest osobom w 

wieku 30 lat i więcej.  

II. Proponowany zakres zadań projektowych przewidzianych dla partnera:  

Wsparcie merytoryczne i organizacyjne w realizacji projektu. 

III. Typy działań przewidziane do realizacji  

Przedmiotem konkursu są projekty dotyczące wsparcia indywidualnej i kompleksowej 

aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób w wieku 30 lat i więcej, biernych zawodowo, 

należących do grup defaworyzowanych, poprzez:  

 

1. Diagnozowanie indywidualnej sytuacji uczestników projektów i pomoc w aktywnym 

poszukiwaniu pracy (w tym pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe);  
Obejmowało ono będzie przeprowadzenie analizy sytuacji zawodowej uczestnika projektu 

oraz zaplanowanie jego ścieżki kariery w formie Indywidualnego Planu Działań (IPD). W 

IPD zostanie określony rodzaj i zakres narzędzi niezbędnych do reaktywacji zawodowej osób 

objętych wsparciem. Planowane jest zastosowanie badań psychologicznych w szczególności 

w przypadkach zaplanowania kariery zawodowej w obszarze usług opiekuńczych. Efektem 

ww. wsparcia będzie skierowanie uczestnika projektu do zatrudnienia lub zdefiniowanie 

kolejnych kroków, prowadzących do jego podjęcia. Niniejszym typem operacji będą objęci 

wszyscy uczestnicy interwencji.  

 

2. Podnoszenie lub zmianę kwalifikacji zawodowych oraz ich lepsze dopasowanie do 

potrzeb rynku pracy;  
Będą one polegały na przeszkoleniu osób pozostających bez zatrudnienia i uzyskaniu przez 

nich nowych kwalifikacji zapewniających zwiększenie szans na reaktywację zawodową. 

 

3. Pomoc w zdobyciu doświadczenia zawodowego;  

Będzie polegała na organizowaniu płatnych staży zawodowych u pracodawców na 

konkretnych stanowiskach pracy, według programu zgodnego z wymaganymi kwalifikacjami 

oraz potrzebami pracodawców. Przewiduje się zaangażowanie pracodawców w sporządzanie 



programów staży. Przedmiotowe wsparcie kierowane w szczególności do osób powyżej 50 

roku życia oraz osób o niskich kwalifikacjach.  

IV. Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:  

a. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa;  

b. Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu; 

c. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze - wymagane 3 - letnie 

doświadczenie w pracy z osobami długotrwale bezrobotnymi wg.definicji zawartej w 
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. 

V. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać: 

a. informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, 

techniczne, finansowe); 

b. zaprezentowanie koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla partnera;  

c. opis doświadczenia , w tym przy realizacji projektów powyżej 0,5 mln PLN. 

 VI. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny: 

a. być sporządzone w języku polskim;  

b. zawierać informacje o podmiocie (nazwę, formę organizacyjną, NIP, REGON, adres 

siedziby, adres poczty elektronicznej) dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i 

umocowanie osób go reprezentujących;  

c. zawierać pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów 

publiczno-prywatnych, ani wobec innych podmiotów;  

d. zawierać stosowne oświadczenia o posiadaniu potencjału (prawnego, organizacyjnego i 

merytorycznego do realizacji proponowanych działań.  

 VII. Termin i tryb rozpatrzenia ofert:  

a. Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 3 dni od daty zakończenia naboru przez 

Zespół Oceniający powołany przez wójta Gminy Kadzidło.  

b. Na podstawie wyboru partnera zostanie zawarta umowa partnerska; 

c. Od decyzji Wójta nie przysługuje odwołanie; 

d. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.   

 

  



VIII. Sposób i termin składania ofert:  

a. Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty należy składać w 

zamkniętej kopercie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej 

na adres: Urząd Gminy Kadzidło, 07-420 Kadzidło, ul. Targowa 4, z dopiskiem: „Nabór 

partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu otwartego nr 

RPLD.11.01.02-IZ.00-10-001/15”; 

b. Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji 

ogłoszenia o konkursie, to jest do dnia 18.01.2016r. w Urzędzie  Gminy Kadzidło, 07-420 

Kadzidło, ul. Targowa 4, sekretariat. 

 

Umowa z wybranym partnerem zostanie podpisana w terminie 3 dni od rozstrzygnięcia i 

wejdzie w życie z dniem podpisania, pod warunkiem podpisania umowy o dofinansowanie 

projektu z Instytucją Zarządzającą. Umowa przestanie również obowiązywać w przypadku 

rozwiązania umowy o dofinansowanie.  

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania, oraz do 

unieważnienia naboru bez podania przyczyny.  

  

Dariusz Łukaszewski 

Wójt Gminy Kadzidło 

  

 


