
OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE NA PARTNERA DO WSPÓLNEJ REALIZACJI 
PROJEKTU „NOWY WYMIAR POLITYK PUBLICZNYCH” 

W ramach konkurs Ministerstwa Rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś. 
Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 Program 
mobilności ponadnarodowej, Konkurs nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-003/16 Typ projektu: 
Programy stypendialne i mobilności ponadnarodowej dla osób zaangażowanych w kreowanie 
i wdrażanie polityk publicznych

Działając w oparciu o art.33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 
zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2014 
r. poz.1146, z 2015 r. poz.378) Urząd Miasta i Gminy Lipsko, jako wnioskodawca (podmiot 
ubiegający się o dofinansowanie) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 
Oś. Piorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 Program 
mobilności ponadnarodowej, Konkurs nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-003/16 na projekty 
mobilności ponadnarodowej i programy stypendialne dla osób zaangażowanych w kreowanie 
i wdrażanie polityk publicznych ( przedstawicieli NGO i pracowników JST) ogłasza nabór na 
partnerów zainteresowanych wspólną realizacją projektu w ramach konkursu nr 
POWR.04.02.00-IZ.00-00-003/16 ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju. 

Ogłoszenie o otwartym naborze na partnerów zgodne z art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowej w perspektywie 
finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz.1146, z 2015 r. poz.378) skierowane jest do 
podmiotu z sektora finansów publicznych jak i spoza sektora finansów publicznych, który 
wniesie do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe oraz wspólnie z 
Liderem będzie uczestniczył w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu jak 
również w jego realizacji. Projekt ma na celu wzrost jakości standardu tworzenia i wdrażania 
polityk publicznych poprzez wzmocnienie potencjału kadrowego podmiotów 
zaangażowanych w ich realizacje w sektorze publicznym na szczeblu lokalnym (administracja 
samorządowa) i pozarządowym (organizacje pozarządowe i partnerzy społeczni). 

Planowany okres realizacji projektu 

Termin : od 1 marca 2017 do 30 czerwca 2018 ( nie więcej niż 24 miesiące)

Cel partnerstwa 

Celem partnerstwa jest wspólna realizacja zadań w zakresie projektu „NOWY WYMIAR 
POLITYK PUBLICZNYCH” zmierzającego do programów stypendialnych i mobilności 
ponadnarodowej dla 210 przedstawicieli organizacji pozarządowych, organizacji 
pracodawców/związku zawodowego  i jednostki samorządu terytorialnego lub jej jednostki 
organizacyjnej lub komunalnej osoby prawnej, którzy s zaangażowani w kreowanie i 
wdrażanie polityk publicznych. 

Zakres tematyczny

Konkurs umożliwi zdobycie doświadczenia we wspólnym kreowaniu i wdrażaniu polityk 
publicznych przedstawicieli organizacji pozarządowych, organizacji pracodawców/związku 

 



zawodowego  i jednostki samorządu terytorialnego lub jej jednostki organizacyjnej lub 
komunalnej osoby prawnej, poprzez program odbycie ponadnarodowego programu 
stypendialnego. Wsparciem w projekcie będzie objętych 210 uczestników tj. przedstawicieli 
organizacji pozarządowych, organizacji pracodawców/związku zawodowego  i jednostki 
samorządu terytorialnego lub jej jednostki organizacyjnej lub komunalnej osoby prawnej. 

Wymagania wobec partnerów – obligatoryjnie 1 i 2 i/lub 1 i 3 i/lub 1 i 4

Posiadanie niezbędnego doświadczenia merytorycznego i praktycznego, niezbędnych 
zasobów kadrowych oraz techniczno-organizacyjnych do wykonywania zadań 
proponowanych w projekcie. 

Posiadać doświadczenie przy realizacji projektów skierowanych do przedstawicieli 
organizacji pozarządowych, organizacji pracodawców/związku zawodowego  i jednostki 
samorządu terytorialnego lub jej jednostki organizacyjnej lub komunalnej osoby prawnej. 

Doświadczenie w kreowaniu lub wdrażaniu polityk publicznych.

Posiadać co najmniej roczne doświadczenie we współpracy ponadnarodowej. 

Propozycja działań partnerów

- współpraca w zakresie przygotowania, zarządzania i realizacji projektu – partnerów 
uczestniczył będzie w części zadań projektowych wskazanych przez Lidera, tj. Miasto i Gminę 
Lipsko, obejmujących w szczególności: 

Rekrutacje uczestników – przedstawicieli organizacji pozarządowych, organizacji 
pracodawców/związku zawodowego i jednostki samorządu terytorialnego lub jej jednostki 
organizacyjnej lub komunalnej osoby prawnej 

Wsparcie uczestników przed wyjazdem za granicę, którego rezultatem będzie w szczególności 
ustalenie, programu i zakładanych efektów mobilności ponadnarodowej 

Organizacja pobytu uczestników za granicą, 

Nadzór nad raportami opracowanymi przez uczestników.

Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać następujące 
informacje oraz dokumenty, które zostaną uwzględnione przy wyborze partnerów

Informację dotyczącą zgodności działań potencjalnego partnera z celem partnerstwa.

Informacji na temat wkładu własnego partnerstwa w realizację projektu (zasoby: ludzkie, 
organizacyjne, techniczne)

Dokumenty potwierdzające status prawny potencjalnego partnera

Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznych ani 
wobec innych podmiotów. 

Pisemne oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości uzyskania dofinansowania.

Pisemne oświadczenie o braku powiązań z Instytucją ogłaszającą konkurs.

 



Inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty. 

Termin i miejsce składania dokumentów

Ofertę należy składać w formie stanowiącej załącznik do niniejszej ogłoszenia 
zamieszczonego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
http://lipsko2.bip.gmina.pl/index.php?id=125  w biurze podawczym Urzędu Miasta i Gminy 
Lipsko ul. 1 Maja 2,27-300 Lipsko  z dopiskiem „Oferta dotycząca konkursu nr 
POWR.04.02.00-IZ.00-00-003/16 na projekt mobilności ponadnarodowej” w terminie do 
07.07.2016 do godziny 15.00

Ofertę pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku: 

- złożenia po terminie

- wycofania przez oferenta

-braków formalnych 

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do: 

Negocjowania warunków realizacji zadania. 

Unieważnienia naboru bez podania przyczyny. 

Zmiany szczegółów zakresu działań przewidzianych dla partnerów projektu, z chwilą jego 
dofinansowania. 

Ostateczna decyzję w sprawie wyboru partnera projektu podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy 
Lipsko. 

W niniejszym postępowaniu należy stosować dokumenty pt. Wytyczne w zakresie realizacji 
zasady partnerstwa na lata 2014-2020, Warszawa 31 marca 2015. 

Pełna dokumentacja konkursowa dotycząca konkursu nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-003/16 na 
programy stypendialne i mobilności ponadnarodowe dla osób zaangażowanych w kreowani i 
wdrażanie polityk publicznych znajduje się na stronie www.power.gov.pl 

Podano do publicznej wiadomości przez opublikowanie na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Miasta i Gminy Lipsko http://lipsko2.bip.gmina.pl/index.php?id=125 . 

Osoba upoważnioną do kontaktów z oferentem jest:Mariola Szymczyk tel. 48 37 80 048 w.12
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