Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 83 w ZSP nr 1 w Białymstoku ogłasza nabór Partnera do
projektu przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020,
nr RPPD.03.01.01-IŻ.00-20-001/16.
Oś Priorytetowa III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1
Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
Konkurs na wybór Partnera prowadzony jest zgodnie z postanowieniami art. 33 ustawy z dnia 11 lipca
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146).
Informacje o konkursie wraz z regulaminem konkursu zamieszczone są na stronie internetowej
http://www.sp16.bialystok.pl/przedszkole/
Celem partnerstwa jest podjęcie wspólnych działao na rzecz przygotowania i realizacji projektu
ukierunkowanego na utworzenie 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w dla dzieci 3-4 letnich i
/lub dzieci niepełnosprawnych oraz podniesienie jakości i atrakcyjności oferty w ramach prowadzonej
placówki, prowadzącego do zwiększenia szans edukacyjnych i wyrównującego zdiagnozowane deficyty u
dzieci , ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.
Do obowiązków partnera należed będzie realizacja następujących działao:
1. Współpraca z Przedszkolem Samorządowym nr 83 w Białymstoku w opracowaniu ostatecznej
koncepcji projektu.
2. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w oparciu o uzgodnioną z Przedszkolem
Samorządowym nr 83 w Białymstoku koncepcją realizacji projektu.
3. Wspólna realizacja oraz zarządzanie projektem.
4. Udział w procesie ewaluacji, monitoringu.
5. Przekazywanie Przedszkolu Samorządowemu nr 83 w Białymstoku wszystkich informacji i
dokumentów niezbędnych do obsługi Projektu w zakresie dotyczącym udziału partnera w
Projekcie, w tym w szczególności na potrzeby składania wniosków beneficjenta o płatnośd.
6. Założenie odrębnego rachunku bankowego na potrzeby dokonywania płatności związanych
z udziałem Partnera w Projekcie.
7. Oznaczanie dokumentów księgowych dotyczących wydatków Partnera w Projekcie zgodnie
z obowiązującymi przepisami dotyczącymi projektów realizowanych w ramach EFS.
8. Prowadzenie wyodrębnionej księgowości Projektu w sposób przejrzysty zgodnie z zasadami
określonymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 –
2020
9. Pozostałe, jeśli są wymagane.
Przy wyborze Partnera/Partnerów będą brane pod uwagę następujące kryteria:
Kryteria formalne oceny (TAK/NIE):
1. Złożenie przez potencjalnego partnera wypełnionego i podpisanego zgłoszenia na odpowiednim
formularzu, tj. na wzorze stanowiącym załącznik nr 11, w terminie i miejscu wskazanym w
ogłoszeniu;
2. Złożenie wypełnionego i podpisanego oświadczenia Partnera stanowiącego załącznik nr 2;
3. Złożenie wypełnionego i podpisanego oświadczenia Partnera stanowiącego załącznik nr 3;
4. Dysponowanie przez potencjalnego partnera wykwalifikowana kadrą w zakresie przygotowania i
realizacji projektu w wymiarze co najmniej 1 osoby współpracującej z Przedszkolem (ocena na
podstawie treści zgłoszenia);
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Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 83 w Białymstoku dopuszcza złożenie oferty tylko na wskazanych
formularzach. Oferty złożone na innych drukach nie będą podlegały ocenie.

5. Zgodnośd propozycji współpracy z Regulaminem Konkursu nr RPPD.03.01.01-IŻ-00-20-001/16 –
wymagane przedstawienie wstępnej koncepcji projektu uwzględniającego problem, cele, grupę i
zakres wsparcia (ocena na podstawie treści zgłoszenia).
Kryteria merytoryczne oceny (max 120 pkt):
1. Zgodnośd działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa (max. 20 pkt);
2. Doświadczenie potencjalnego Partnera i osób współpracujących w realizacji projektów
o podobnym charakterze (zgodnych z celami szczegółowymi osi priorytetowej III Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, oraz Regulaminem
konkursu nr RPPD.03.01.01-IŻ-00-20-001/16) realizowanych na obszarze Miasta Białystok i
powiatu białostockiego w okresie co najmniej 2 lat przed upływem terminu składania ofert (max.
25 pkt);
3. Doświadczenie potencjalnego Partnera i osób współpracujących w realizacji przedsięwzięd na
rzecz osób z niepełnosprawnościami na obszarze Miasta Białystok i powiatu białostockiego
w okresie co najmniej 2 lat przed upływem terminu składania ofert (max. 25 pkt);
4. Potencjał finansowy potencjalnego Partnera pozwalający na realizację projektu
wysokobudżetowego – wynik finansowy za ostatni zamknięty rok rozliczeniowy (max. 10 pkt)
5. Określenie, na podstawie zapisów Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 OŚ PRIORYTETOWA III. KOMPETENCJE
I KWALIFIKACJE oraz Regulaminu Konkursu nr RPPD.03.01.01-IŻ-00-20-001/16, koncepcji
współpracy z Przedszkolem Samorządowym nr 83 w Białymstoku w zakresie wspólnego
przygotowania i realizacji projektów, uwzględniającej: opis celu projektów wraz z uzasadnieniem
potrzeby ich realizacji, opis zadao, budżetu, harmonogram, wskazanie grup docelowych i sposobu
rekrutacji uczestników, wykazanie adekwatności proponowanego wsparcia do potrzeb grup
docelowych, określenie podziału zadao pomiędzy Partnera i Lidera na etapie przygotowania oraz
realizacji projektu (max 30 pkt);
6. Oferowany wkład potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstwa (ludzki, organizacyjny,
techniczny lub finansowy), (max 10 pkt).
Przedszkole Samorządowe nr 83 w Białymstoku będzie uczestniczyło w proponowanym przedsięwzięciu
na zasadzie Lidera. Dokładne określenie ról, zadao podczas realizacji zadania nastąpi na etapie
ewentualnych rozmów negocjacyjnych z wybranym Partnerem.
Przedszkole Samorządowe nr 83 w Białymstoku zastrzega sobie prawo do zawarcia porozumienia
partnerskiego tylko z wybranym Partnerem.
Nabór partnera do projektu odbywad się będzie w drodze otwartego konkursu w terminie od
07.07.2016r. do 28.07.2016 r.
Oferty należy składad osobiście lub pocztą w formie pisemnej najpóźniej do dnia 28.07.2016 do godziny
15:00 na adres: ul. Strażacka 25, 15-687 Białystok
Oferty należy składad w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
Otwarty nabór na Partnera Przedszkola Samorządowego nr 83 w Białymstoku do wspólnego projektu w
ramach konkursu finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014 – 2020, nr RPPD.03.01.01-IŻ.00-20-001/16
Dla ofert przesłanych pocztą liczy się data wpływu.
Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskad telefonicznie: 85 653-17-79 lub drogą mailową:
zsps1@um.bialystok.pl
Informacja o wyborze Partnera zostanie
http://www.sp16.bialystok.pl/przedszkole/
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