
R E G U L A M I N

konkursu dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 
na wyłonienie Partnera do realizacji projektu w ramach Osi priorytetowej 12,

działania 12.1 Edukacja przedszkolna

§ 1

Zakres Regulaminu

Regulamin określa cel i warunki uczestnictwa w naborze, kryteria wyboru Partnerów, sposób działania
Komisji Konkursowej oraz sposób informowania o wynikach naboru.

§ 2 

Cel i zasady naboru

1. Celem naboru jest wyłonienie  dwóch  Partnerów spoza sektora finansów publicznych, z którymi
zostanie nawiązana współpraca celem wspólnego przygotowania i realizacji projektu finansowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020; 12
Osi  priorytetowej  Edukacja,  kwalifikacje  i  kompetencje;  Działanie  12.1  Edukacja  przedszkolna,
zwanego dalej projektem.

1. Wyłonieni  w  naborze  Partnerzy  będą  współpracowali  z  Beneficjentem  projektu  w  zakresie
przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu, a w przypadku jego przyjęcia do realizacji,  będą
pełnili  rolę Partnerów w realizacji  projektu,  zgodnie z zakresem ustalonym w umowie  partnerskiej.
Przewiduje się wybór dwóch Partnerów do realizacji projektu.

3. Beneficjentem projektu będzie Gmina Krasnystaw.

4. Do zadań Partnera, wykonywanych wspólnie z Liderem na etapie realizacji projektu będzie należało
m.in.:

- realizacja  działań  przypisanych Partnerowi  wypracowanych na  etapie  przygotowywania  wniosku
o dofinansowanie,
- wspólne prowadzenie monitoringu projektu,

- wspólne zarządzanie projektem,
- upowszechnianie informacji na temat projektu, informowanie o źródłach jego finansowania.

5.Udział Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany - będzie on uzależniony od przyjęcia
projektu do realizacji.

6.  Otwarty nabór na Partnera został ogłoszony przez Wójta Gminy Krasnystaw.

7. Informacja o naborze została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Krasnystaw.

§ 3 

Warunki uczestnictwa w naborze

1. 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 (tekst jednolity: Dz. U. z



2018r.  poz.1431 z późn. zm.) oferty przyjmowane będą przez okres 21 dni (kalendarzowych) od dnia
opublikowania ogłoszenia, o którym mowa w § 2 ust.7.

2. Do naboru mogą przystąpić jedynie podmioty jak niżej:

-  podmiot  uprawniony  do  prowadzenia  edukacji  przedszkolnej,  tj.  publiczne  i  niepubliczne
przedszkola lub inne funkcjonujące formy wychowania przedszkolnego, ich organy prowadzące
albo 

-  inny  podmiot  (z  wyłączeniem  osób  fizycznych  <nie  dotyczy  osób  prowadzących  działalność
gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych>)

- które: posiadają odpowiedni potencjał ludzki, organizacyjny  i techniczny pozwalający na realizację
projektu, w tym posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie:

a) w obszarze wsparcia projektu,

b) na rzecz grupy docelowej, do której będzie skierowany projekt,

c) w  realizacji  projektów  współfinansowanych  ze  środków  publicznych,  w  szczególności
unijnych, w zakresie edukacji lub kształcenia, w ciągu ostatniego roku. 

3. Warunkiem  przystąpienia  do  konkursu  jest  złożenie  oferty  realizacji  projektu  (zwanej  dalej
„ofertą”),  w  jednym egzemplarzu  w  wersji  papierowej,  która  będzie  się  składać  z następujących
dokumentów:

a)  opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera,

b) opis  koncepcji  udziału  w  projekcie,  a  w  szczególności  propozycję  realizacji  działań
planowanych w projekcie,

c) informacje  na  temat  oferowanego  wkładu  partnera  w  realizację  celu  partnerstwa  (ludzki,
organizacyjny, techniczny lub finansowy),

d) dokumenty  potwierdzające  status  prawny  kandydata  na  partnera  i  umocowanie  osób  go
reprezentujących,

e) dokumenty  potwierdzające  zakres  działania  kandydata  na  partnera  zgodny  z  celami
partnerstwa,

f) oświadczenie  o  nie  podleganiu  wykluczeniu  z  otrzymania  dofinansowania  na  podstawie
art.207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z
2019r. poz. 869 z późn. zm.).

4. Dokumenty, o których mowa w pkt 3 muszą być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione
do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych podmiotu składającego ofertę.

5. Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.

6. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Urzędzie  Gminy Krasnystaw w terminie
wskazanym w ogłoszeniu o naborze Partnera.

7. Oferty złożone po terminie (decyduje data wpływu do Urzędu  Gminy Krasnystaw) pozostaną bez
rozpatrzenia.

§ 4

Ocena ofert



1. Ocenę ofert przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Krasnystaw.

2. Komisja Konkursowa oceniając oferty bierze pod uwagę następujące wymagania:

• wymagania formalne:

- czy oferta została złożona we wskazanym terminie,

- czy oferta została złożona przez wymaganą organizację,

- czy oferent złożył wszystkie wymagane dokumenty w ww. formie;

• wymagania merytoryczne:

- zgodność dotychczasowego działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa,

- oferowany  wkład  potencjalnego  Partnera  w  realizację  celu  partnerstwa  (zasoby  ludzkie,
organizacyjne i techniczne),

- posiadane doświadczenie w realizacji działań o podobnym charakterze.

4. Przy analizie zasadności i rzetelności określania oferty, Komisja Konkursowa zastosuje następujące
kryteria oceny:

a) zgodność działania kandydata na Partnera z celami partnerstwa [0 - 10 pkt],

b)  deklarowany wkład kandydata na Partnera w realizację celu partnerstwa [0 - 10 pkt],

c) doświadczenie kandydata na Partnera w realizacji działań o podobnym charakterze [0 - 20
pkt],

d) adekwatność  posiadanych  zasobów ludzkich  (doświadczenia  w  obszarze  wsparcia  projektu
oraz na rzecz grupy docelowej) w kontekście zaproponowanych działań Partnera [0 - 20 pkt] 
   to jest – spełnienie wymagań § 3 ust.2 niniejszego regulaminu.

4. Aby  otrzymać  pozytywną  ocenę  potencjalny  Partner  musi  spełnić  wszystkie  wymogi  zarówno
formalne, jak i merytoryczne.

5. Podejmując  decyzję  o  wyborze  Partnera  będzie  brana  pod  uwagę  najwyższa  liczba  punktów
przyznanych ofercie.

6. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Gminy Krasnystaw.

7. Złożenie oferty współpracy nie gwarantuje udziału w realizacji projektu.

8. Odmowa podpisania przez wybrany podmiot umowy partnerskiej jest równoznaczna  z rezygnacją
z uczestnictwa w przygotowaniu i realizacji projektu.

§ 5

Postanowienia końcowe

Gmina Krasnystaw zastrzega sobie prawo do odstąpienia od otwartego naboru i swobodnego wyboru ofert
bez podania przyczyny oraz prawo zamknięcia naboru bez wyboru którejkolwiek z ofert, jak  również
zawieszenia naboru na każdym etapie. Ubiegającemu się o wybór nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek
roszczenia wobec Gminy Krasnystaw.


