
 

 

Żuromin, 23.11.2017 r. 

 

Ogłoszenie o naborze partnera do projektu 

Urząd Miasta i Gminy Żuromin, w związku z przygotowywaniem wniosku o 

dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 

na lata 2014-2020 na realizację projektu w ramach Priorytetu X Edukacja dla rozwoju 

regionu, Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja 

ogólna (w tym w szkołach zawodowych) w ramach konkursu, który Mazowiecka 

Jednostka Wdrażania Programów Unijnych planuje ogłosić w dniu 08.12.2017., działając 

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 (Dz. 

U. z 2014 roku poz.1146 z późn. zm.)ogłasza otwarty nabór na Partnera do Projektu 

spoza sektora finansów publicznych . 

Do zadań i obowiązków Partnera należeć będzie współpraca z Gminą Miejsko-Wiejską 

Żuromin – Wnioskodawcą projektu w zakresie przygotowania i realizacji Projektu, w 

szczególności zaś: 

1) wsparcie merytoryczne (doradcze) w toku planowanych działań aplikacyjnych, a 

następnie na etapie realizacji Projektu; 

2) wsparcie merytoryczne i techniczne w zakresie efektywnego przeprowadzenia 

działań objętych Projektem; 

3) współudział w realizacji działań w ramach Projektu na etapie jego realizacji, w 

szczególności w zakresie organizacji wsparcia edukacyjnego dla nauczycieli. 

 

Z podmiotem wybranym na Partnera zostanie zawarta umowa partnerska, w której 

szczegółowo zostaną określone obowiązki każdej ze stron umowy. 

 

Wymagania dla kandydatów na Partnera: 

1) status podmiotu spoza sektora finansów publicznych 

2) posiadanie niezbędnych zasobów rzeczowych, finansowych oraz ludzkich 

niezbędnych do realizacji zadań Partnera Projektu, 



 
3) doświadczenie podmiotu w realizacji działań na rzecz grupy docelowej w 

zakresie zbieżnym ze wsparciem udzielanym w ramach projektu jak również 

doświadczenie w prowadzeniu działań edukacyjnych na obszarze realizacji 

projektu 

Nabór prowadzony będzie w terminie do 14 grudnia 2017. 

Wymagane dokumenty: 

1) dokumenty potwierdzające status podmiotu i zakres jego działalności. 

2) Karta zgłoszenia Partnera do Projektu – Załącznik nr 1. 

 

Przy wyborze Partnera oceniane będą następujące kryteria: 

1) Zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa 

2) Doświadczenie w realizacji działań edukacyjnych na rzecz grupy docelowej oraz 

na obszarze realizacji projektu 

3) Proponowany zakres współpracy 

 

Szczegółowy zakres punktacji w ramach ww. kryteriów określony został w Karcie 

zgłoszenia Partnera do Projektu stanowiącej Załącznik nr 1 do ogłoszenia. 

Wybór oferty nastąpi według listy rankingowej. 

Zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie z 

dopiskiem „Nabór partnera na realizację projektu RPO WM 10.1.1” w sekretariacie 

Urzędu Miasta i Gminy Żuromin, Pl. J. Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin do dnia 14 

grudnia 2017 r. do godziny 15:30. Wyniki naboru zostaną opublikowane na stronie 

Biuletynu informacji Publicznej Urzędu. Wybrany Partner zostanie dodatkowo 

poinformowany listownie oraz drogą elektroniczną. 

Gmina Wiejsko-Miejska Żuromin zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru 

Partnera do przedmiotowego projektu bez podania przyczyny. 

 

Żuromin, 23.11.2017 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia Partnera do Projektu 

 


