
Otwarty nabór dla organizacji pozarządowych na pełnienie roli partnera w celu wspólnej realizacji 

dwóch projektów w ramach konkursu ogłoszonego przez Samorząd Województwa Pomorskiego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 

dla Działania 9.3 Lokalne inicjatywy obywatelskie w Subregionie Metropolitarnym 

 

 

Tytuły projektów: 

 

„Aktywizacja mieszkańców gminy Przywidz poprzez poprawę dostępu dzieci i młodzieży do 

infrastruktury rekreacyjnej - etap I - budowa boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw w 

miejscowości Nowa Wieś Przywidzka” 

 

oraz 

 

„Aktywizacja mieszkańców gminy Przywidz poprzez poprawę dostępu dzieci i młodzieży do 

infrastruktury rekreacyjnej - etap II - budowa boiska sportowego w miejscowości Nowa Wieś 

Przywidzka” 

 

Gmina Przywidz 

 

na podstawie Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 (Załącznik nr 2 do uchwały nr 

725/326/10 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 10 czerwca 2010 r.) oraz ustawy z dnia 

6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 06.227.1658 z 

późniejszymi zmianami), gmina Przywidz ogłasza otwarty nabór dla organizacji pozarządowych 

na pełnienie roli partnera w celu wspólnej realizacji projektów:  „Aktywizacja mieszkańców 

gminy Przywidz poprzez poprawę dostępu dzieci i młodzieży do infrastruktury rekreacyjnej - 

etap I - budowa boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw w miejscowości Nowa Wieś 

Przywidzka” oraz „Aktywizacja mieszkańców gminy Przywidz poprzez poprawę dostępu dzieci i 

młodzieży do infrastruktury rekreacyjnej - etap II - budowa boiska sportowego w miejscowości 

Nowa Wieś Przywidzka” 

 

1. Cele projektów: 

1.1. Cel główny: 

- Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej gminy Przywidz poprzez budowę ogólnie 

dostępnej infrastruktury rekreacyjnej 

1.2. Cele szczegółowe: 

-  poprawa dostępu mieszkańców do infrastruktury społecznej na terenie gminy Przywidz, 

-  przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców wsi na terenie gminy Przywidz, 

- wzrost współpracy na linii organizacje pozarządowe – samorząd gminy Przywidz, 

- zwiększenie zaangażowania mieszkańców w działalność organizacji pozarządowych w gminie. 

 

2. Minimalny zakres zadań przewidziany dla partnera: 

� ustalenie wspólnie z gminą Przywidz koncepcji realizacji projektu; 

� sporządzenie wniosku o dofinansowanie projektu oraz skompletowanie niezbędnych 

załączników do wniosku zgodnie z założeniami Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-

2013 (Załącznik nr 2 do uchwały nr 725/326/10 Zarządu Województwa Pomorskiego z 

dnia 10 czerwca 2010 r.); 



� pełnienie funkcji kierownika projektu odpowiedzialnego za realizację inwestycji; 

� prowadzenie dokumentacji projektu (kompletowanie i weryfikacja dokumentów do 

wniosku o płatność, raportów z realizacji projektu) oraz innych dokumentów 

wymaganych przez Samorząd Województwa Pomorskiego; 

� opracowanie narzędzi do monitoringu i ewaluacji; 

� wyznaczenie osoby – animatora społeczności lokalnej – która zostanie przeszkolona w 

ramach projektu i która będzie zajmowała się animowaniem społeczności lokalnej po 

zakończeniu inwestycji w oparciu o powstałą infrastrukturę. 

� zapewnienie wkładu własnego w realizację przedsięwzięcia w wysokości określonej we 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

� przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót 

budowlanych w ramach projektu. 

 

3. Wymagania wobec partnera: 

� doświadczenie partnera lub jego członków w realizacji projektów o podobnym 

charakterze do przedmiotowej inwestycji, 

� zgodność działalności partnera z celami partnerstwa oraz celami projektów, 

� oferowanie wkładu partnera w realizację celu partnerstwa oraz celów projektu poprzez 

realizację co najmniej zakresu zadań określonego w minimalnym zakresie zadań 

przewidzianych dla partnera w przedmiotowym ogłoszeniu, 

� współpraca z gminą Przywidz w trakcie przygotowania projektu, 

� posiadanie zasobów niezbędnych do realizacji projektu w tym przede wszystkim zasobów 

ludzkich gotowych do realizacji projektu oraz zarządzania powstałą infrastruktura po jego 

zakończeniu, 

� obszar działalności partnera obejmujący teren gminy Przywidz. 

 

4. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny: 

� być sporządzone w języku polskim; 

� zawierać dane zgłaszającego (nazwa, adres, telefon, osoba odpowiedzialna); 

� zawierać informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, 

organizacyjne, techniczne i finansowe), 

� zawierać informacje dotyczące spełnienia minimalnego zakresu zadań przewidzianych dla 

partnera w niniejszym ogłoszeniu, 

� zawierać określenie udziału potencjalnego partnera w trakcie przygotowania projektu; 

� zawierać charakterystykę podmiotu wraz z podaniem obszaru działania, doświadczenia, 

zasobów kadrowych, możliwości techniczno – organizacyjnych oraz doświadczeniem w 

realizacji podobnych projektów, w tym również jako partner, 

� zawierać prezentację koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla 

partnera, 

 

Oferty przygotowane przez potencjalnych partnerów powinny być zgodne z zasadami realizacji 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013 oraz 

obowiązującym w tym obszarze stanem prawnym. 

 

5. Wraz z ofertą należy przedłożyć: 

� aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty 

potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, 



� aktualny statut podmiotu, 

� pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku gdy umowę będą 

podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem i odpisem z 

Krajowego Rejestru Sądowego), 

 

6. Przy wyborze partnera oceniane będą: 

� zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, 

� oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu, 

� współpraca z Beneficjentem w przygotowaniu projektu w zakresie przewidzianym dla 

partnera, 

� doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze. 

 

7. Termin składania ofert 

 

- 20.09.2010 do godz. 15.00   

 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs otwarty na partnera w celu 

wspólnej realizacji projektów: 

 

„Aktywizacja mieszkańców gminy Przywidz poprzez poprawę dostępu dzieci i młodzieży do 

infrastruktury rekreacyjnej - etap I - budowa boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw w 

miejscowości Nowa Wieś Przywidzka” 

oraz 

„Aktywizacja mieszkańców gminy Przywidz poprzez poprawę dostępu dzieci i młodzieży do 

infrastruktury rekreacyjnej - etap II - budowa boiska sportowego w miejscowości Nowa Wieś 

Przywidzka” 

 

8. Ofertę należy złożyć osobiście pod adresem: 

Urząd Gminy Przywidz 

ul. Gdańska 7 

83-047 Przywidz 

 

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu  

58 682 51 46 .- osoba do kontaktu – Grażyna Kłęk. 

 

 

 

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz 

unieważnienia naboru bez podania przyczyny 


