Or.20.2019

Protokół w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na „Otwarty nabór

partnerów krajowych na wspólne przygotowanie i realizację projektu

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego”

30 maja 2019 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rawie

Mazowieckiej przy Placu Wolności 1 odbyło się posiedzenie w sprawie rozstrzygnięcia
konkursu na otwarty nabór partnerów krajowych na wspólne przygotowanie i realizację

projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
RPO WŁ na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX „Włączenie społeczne”, Działanie IX.2
„Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie

IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne”, w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10001/19 ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.
1. W wyniku naboru partnerów krajowych na wspólne przygotowanie i realizację

projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego przeprowadzonego w dniach 08.05.2019 r. - 29.05.2019 r.

ofertę złożył 1 podmiot spełniający warunki określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688):

1) Fundacja

„Obudźmy

Nadzieję”

ul.

Solidarności

2A

96-200 Rawa Mazowiecka.

Zastosowano następujące metody naboru:

- ogłoszenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej;
- wywieszenie

Mazowieckiej.

ogłoszenia na tablicy

ogłoszeń

Starostwa Powiatowego

w

Rawie

2. Uchwałą Zarządu Powiatu Rawskiego nr 55/2019 z dnia 21 maja 2019 r. powołano
komisję konkursową w składzie:
1) Sławomir Stefaniak - przewodniczący;

2) Halina Bartkowicz-Błażejewska - członek;

3) Sylwia Stangreciak - członek;
4) Patrycja Wróblewska-Firek - członek.

3. Na wstępie dokonano analizy dokumentów złożonych przez podmiot zgodnie

z załącznikiem nr

1

do opublikowanego ogłoszenia tj. zgodność działania

potencjalnych partnerów z celami partnerstwa, w tym: zgodność opisów działań
z dokumentacją programową, optymalność zaproponowanych harmonogramów
działań, racjonalność i efektywność wydatków oraz ich zgodność z Wytycznymi

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020.

Deklarowany wkład

potencjalnych

partnerów

w realizację

celu

partnerstwa (zasoby ludzkie, techniczne, organizacyjne, finansowe, wkład własny).

Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze.

4. W wyniku analizy przedłożonych dokumentów stwierdzono, iż Fundacja „Obudźmy

2A

Nadzieję” ul.

Solidarności

przedstawione

w

ogłoszeniu

przygotowanie

i

realizację

o

96-200

naborze

projektu

Rawa Mazowiecka spełnia wymogi
partnerów

krajowych

współfinansowanego

ze

na

wspólne

środków

Unii

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wobec powyższego komisja konkursowa dokonała wyboru tego podmiotu do
wspólnego przygotowania i realizacji projektu współfinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa IX „Włączenie społeczne”, Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie IX.2.1 „Usługi

społeczne i zdrowotne”, w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/19
ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.

5. Wymieniony wyżej podmiot otrzymał:

1) Fundacja

„Obudźmy

Nadzieję”

ul.

Mazowiecka- 70 punktów.

6. Załączniki do protokołu:

- dokumenty złożone przez podmiot
- karta oceny

Podpisy osób wchodzących w skład zespołu:

1) Sławomir Stefaniak - przewodniczący ....

2) Halina Bartkowicz-Błażejewska - członek
3) Sylwia Stangreciak - członek....................
4) Patrycja Wróblewska-Firek - członek

Rawa Mazowiecka, 30.05.2019 r.

Solidarności

2A

96-200

Rawa

