
Otwarty nabor partnera w celu wspolnej realizacji projektu w ramach naboru o nr: RPZP.07.06.00-

IP.02-32-K47/19 dla Dziatania 7.6 Wsparcie rozwoju ustug spotecznych swiadczonych w interesie

ogolnym, ogtoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa

Zachodniopomorskiego 2014-2020, ktory zostat ogtoszony przez Wojewodzki Urzqd Pracy w

Szczecinie

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 2017 o zmianie ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji

programow w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,

Gmina Choszczno z siedzibq: ul. Wolnosci 24 73-200 Choszczno/Miejsko- Gminny Osrodek Pomocy

Spotecznej w Choszcznie, z siedzibq: ul. Grunwaldzka 30, 73-200 Choszczno, ogtasza konkurs na

wspolne przygotowanie i realizacj^ projektu w ramach Dziatania 7.6 Wsparcie rozwoju ustug

spotecznych swiadczonych w interesie ogolnym

Cel projektu:

Zwi^kszenie dost^pnosci do wysokiej, jakosci ustug spotecznych w zakresie: utworzenia i

utrzymania dziennego domu seniora, rozszerzenia ustug opiekuriczych i asystenckich dla osob

starszych i niesamodzielnych zamieszkatych na terenie Gminy Choszczno.

Wsparcie w ramach projektu b^dzie obejmowato jeden lub kilka typow dziatari dostQpnych w

przedmiotowym konkursie.

II. Proponowany zakres zadari przewidzianych dla partnera:

Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Gminy Choszczno przy przygotowaniu wniosku o

dofinansowanie oraz realizacji cz^sci zadari obejmujqcych przedmiotowy projekt.

III. Typy dziatan przewidziane do realizacji

Swiadczenie ustug spotecznych (m.in. pomocy spotecznej, wsparcia rodziny i pieczy zastQpczej,

opiekuriczych) w celu zwi^kszenia ich dostqpnosci w tym:

1. Rozwoj ustug asystenckich (skierowanych do osob z niepetnosprawnosciami) i

opiekuriczych(skierowanych do osob niesamodzielnych), w tym:

a. wsparcie dziatalnosci lub tworzenie nowych miejsc opieki w formach

zdeinstytucjonalizowanych poprzez wsparcie dla ustug opiekuriczych i

specjalistycznych ustug opiekuriczych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12 marca

2004 r. o pomocy spotecznej oraz ustug asystenckich (wraz z dziataniami majqcymi na

celu pozyskanie i szkolenie nowych opiekunow i asystentow);

b. inne uslugi zwi^kszajqce mobilnosc, autonomiQ i bezpieczeristwo osob

niesamodzielnych (np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu

zamieszkania, dowozenie positkow, przewoz osoby niesamodzielnej lub personelu

sprawujqcego opiek^ zwiqzane bezposrednio z ustugami swiadczonymi osobie

niesamodzielnej w ramach projektu),



c. wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych np.

teleopieki, systemow przywotawczych, systemow informacyjnych na temat

dostQpnosci ustug spotecznych;

d. sfinansowanie tworzenia wypozyczalni sprz^tu wspomagajqcego (zwi^kszajqcego

samodzielnosc osob) i sprz^tu piel^gnacyjnego (niezb^dnego do opieki nad osobami

niesamodzielnymi), sfinansowanie wypozyczenia lub zakupu tego sprz^tu, ustugi

dowozenia positkow, przewoz do miejsca pracy lub osrodka wsparcia

e. poradnictwo, w tym psychologiczne i pedagogiczne oraz umozliwienie edukacji, w

tym szkoleri, praktyk i wymiany doswiadczen dla opiekunow faktycznych (w tym

pomocw uzyskaniu informacji umozliwiajqcych poruszanie siq po roznych systemach

wsparcia, z ktorych korzystanie jest niezb^dne dla sprawowania wysokiej jakosci

opieki i odciqzenia opiekunowfaktycznych),

f. Wsparcie faktycznych opiekunow osob niesamodzielnych (w tym pomocnikow

domowych, szkolenia, doradztwo, pomoc psychologiczna, opieka wytchnieniowa,

grupy samopomocowe, wsparcie za posrednictwem instytucji w zakresie

zdiagnozowanych potrzeb opiekunow),

g, Wsparcie pracodawcow zatmdniajqcych osoby z zaburzeniami psychicznymi i/lub

niepetnosprawne (np. w formule trenera pracodawcy)

h. Pomoc specjalistyczna dla rodzin, w ktorych funkcjonujq osoby z zaburzeniami

psychicznymi i niepetnosprawne (w tym pomoc psychologiczna i oferta

diagnostyczno -terapeutyczna dla ww. czfonkow rodzin)

IV. Wymagania wobec partnera:

a) Partner nie maze bye podmiotem powiqzanym z wnioskodawcq w rozumieniu zatqcznika I do

rozporzqdzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajqcego niektore

rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewn^trznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

(Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)

b) Partner musi bye podmiotem ekonomii spotecznej i/lub organizacjq pozarzqdowq dziatajqcq

w obszarze wtqczenia spotecznego

c) Partner musi posiadac doswiadczenie w swiadczeniu ustug spotecznych.

V. Przy wyborze partnera bqdq brane pod uwagQ nastQpujqce kryteria:

a) Zgodnosc dziatania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, max 4 pkt

b) Oferowany wktad potencjalnego partnera w realizacj^ projektu, max 3 pkt

c) Doswiadczenie w realizacji projektow o podobnym charakterze, max 5 pkt

VI. Oferty sktadane przez potencjalnych partnerow powinny zawierac:

a) Informacje na temat wktadu partners w realizaq'Q projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne,

techniczne, finansowe),

b) Zaprezentowanie koncepcji realizacji wymienionych zadari przewidzianych dla partners;

c) Opis doswiadczenia w pozyskaniu i realizacji projektow finansowanych z EFS w zakresie ustug

asystenckich i/lub opiekuriczych oraz doswiadczenia w swiadczeniu ustug asystenckich i/lub

opiekuriczych



VII. Oferty sktadane przez potencjalnych partnerow powinny:

a) bye sporzqdzone w j^zyku polskim;

b) zawierac dokumenty potwierdzajqce status prawny oferenta i umocowanie osob go

reprezentujqcych;

c) zawierac pisemne oswiadczenie o nie zaleganiu z ptatnosciami na rzecz podmiotow

publiczno-prywatnych, ani wobec innych podmiotow;

d) zawierac stosowne oswiadczenia o posiadaniu potencjafu (prawnego, organizacyjnego i

merytorycznego) do realizacji proponowanych dziatan,

e) zawierac pisemne oswiadczenie, iz potencjalny partner jest podmiotem uprawnionym do

ubiegania si? o dofinansowanie zgodnie z typem beneficjentow wskazanym w RPO WZP oraz

doprecyzowanym w Szczegotowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WZP .

f) zawierac pisemne oswiadczenie, iz potencjalny partner nie podlega wykluczeniu z mozliwosci

ubiegania si^ o dofinansowanie na podstawie odr^bnych przepisow, wszczegolnosci:

• art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.:

Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z pozn. zm.);

• art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajqcym wbrew przepisom na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r.poz. 769 );

• art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o odpowiedzialnosci

podmiotow zbiorowych za czyny zabronione pod grozbq kary (t.j.: Dz. U. z

2016 r., poz. 1541 z pozn. zm.).

VIII. Termin i tryb rozpatrzenia ofert:

a) Oferty zostanq rozpatrzone najpozniej w terminie 5 dni od daty zakoriczenia naboru

przez Kierownika Miejsko- Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w Choszcznie

b) Na podstawie decyzji Kierownika MGOPS w Choszcznie zostanie zawarta umowa

partnerska z wybranym podmiotem.

c) Od decyzji Kierownika MGOPS w Choszcznie nie przystuguje odwotanie.

d) Oferty ztozone po uptywie wyznaczonego terminu nie b^dq rozpatrywane w

konkursie.

IX. Sposob i termin sktadania ofert;

a) Wypetnione i opatrzone podpisem osoby upowaznionej dokumenty nalezy sktadac w

zamkniQtej kopercie w formie pisemnej, osobiscie lub za posrednictwem poczty

tradycyjnej na adres: Miejsko- Gminny Osrodek Pomocy Spofecznej w Choszcznie, z

siedzibq: ul. Grunwaldzka 30, 73-200 Choszczno z dopiskiem: ,,Nab6r partnera w celu

wspolnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziatania 7.6 "

b) Zgtoszenia nalezy sktadac w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji

ogioszenia o konkursie, to jest do dnia 09.05.2019

Informacje: mgops@choszczno.pl

Og+aszajqcy zastrzega sobie prawo do negocjowania warunkow realizacji zadania oraz do

uniewaznienia naboru bez podania przyczyny.

Choszczno dnia 19.04.2019 r.


