
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W JAROCINIE 

na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów  

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 

(Dz.U. z 2014 roku poz. 1146) 

 

ogłasza 

otwarty nabór na Partnera spoza sektora finansów publicznych do przystąpienia i wspólnej 

realizacji projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020, Oś priorytetowa 7 - Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne  

i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1. Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane 

przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

 

I. Cel partnerstwa: 

Wspólne przygotowanie oraz realizacja projektu mającego na celu poprawę dostępu do usług 

wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej. 

 

II. Okres realizacji: 24 miesiące nie dłużej niż do 30 czerwca 2023 r.  

 

III. Zakres tematyczny partnerstwa: 

W ramach projektu planuje się realizację działań poprawiających dostęp do usług wsparcia 

rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym działań na rzecz usamodzielniania osób 

opuszczających pieczę zastępczą. Możliwy zakres usług określa ustawa z dnia 9 czerwca 

2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  

Możliwa jest realizacja działań prewencyjnych mających na celu ograniczenie umieszczania 

dzieci w pieczy zastępczej poprzez usługi wsparcia rodziny oraz działań prowadzących do 

odejścia od opieki instytucjonalnej, tj. od opieki świadczonej w placówkach opiekuńczo - 

wychowawczych powyżej 14 dzieci do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez 

tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych 

poniżej 14 dzieci.  

 

Zakres realizowanych działań, kryteria naboru do projektu, planowana liczba osób do objęcia 

wsparciem, podział zadań pomiędzy Partnerami projektu, okres realizacji, wielkość 

dofinansowania, zostaną ustalone przez Partnera Wiodącego – Powiatowe Centrum Pomocy 



Rodzinie w Jarocinie oraz wyłonionych do realizacji zadań Partnerów. Zasady współpracy  

i partnerstwa zostaną określone osobno w umowie partnerskiej opracowanej wspólnie przez 

Partnerów. 

 

IV. Kryteria wyboru Partnera: 

 

Kryteria formalne, oceniane metodą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA: 

1) są podmiotami spoza sektora finansów publicznych: organizacje pozarządowe i/lub 

podmioty ekonomii społecznej działającymi w obszarze włączenia społecznego, 

posiadającymi doświadczenie w świadczeniu usług społecznych, 

2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.), 

3) dostarczą wraz z ofertą, dokumenty określone poniżej 

 

Kryteria merytoryczne: 

1) wykażą doświadczenie w zakresie realizacji projektów o podobnym charakterze ujętych  

w pkt. III – 0 - 20 pkt. 

2), wykażą doświadczenie w zakresie realizacji projektów o podobnym charakterze ujętych  

w pkt. III na terenie powiatu jarocińskiego –  0 - 10 pkt. 

3) koncepcja realizacji działań przewidzianych w projekcie – 0 - 20 pkt. 

4) dysponują zasobami kadrowymi i technicznymi niezbędnymi do realizacji projektu,  

0 - 10 pkt. 

 

V. Zasady składania ofert: 

1. Miejsce i termin składania ofert 

Oferty w formie pisemnej należy składać osobiście w Sekretariacie Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Jarocinie w godz. 8.00 – 15.00 lub przesłać pocztą na adres: Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szubianki 21, 63-200 Jarocin. 

Na zamkniętej kopercie należy umieścić dopisek: „Otwarty nabór na Partnera spoza sektora 

finansów publicznych do przystąpienia i wspólnej realizacji projektu w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”. 

2. Nieprzekraczalny termin złożenia ofert 4 lutego 2016 godz. 15.00. 

3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione 

doskładania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu podmiotu składającego 



ofertę. Osoby uprawnione do podpisania oferty, nie dysponujące pieczątkami imiennymi, 

winny podpisywać się czytelnie pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionych 

przez nie funkcji w podmiocie składającym ofertę. 

4. W przypadku złożenia kserokopii załączników uprawniony przedstawiciel podmiotu 

składającego ofertę powinien potwierdzić je na każdej stronie za zgodność z oryginałem wraz 

z datą tego potwierdzenia . 

5. Niekompletne dokumenty lub dokumenty, które wpłyną po upływie wskazanego terminu 

nie będą rozpatrywane. 

6. Dla ofert przesłanych pocztą liczy się data wpływu do Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Jarocinie. 

 

VI. Wymagane dokumenty  

1. formularz oferty – zał. nr 1 

2. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego właściwego rejestru (np. 

ewidencja działalności gospodarczej) z okresu nie późniejszego niż 3 miesiące przed 

dniem złożenia wniosku lub inny dokument potwierdzający formę i charakter 

prowadzonej działalności wraz z danymi osób upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w sprawach majątkowych, 

3. statut organizacji lub równoważny, 

4. upoważnienie osób składających ofertę, tzn. składających podpisy pod ofertą, do 

reprezentowania podmiotu (zgodnie ze wskazaniem zawartym w dokumencie 

stanowiącym o podstawie działalności podmiotu); jeśli takie upoważnienie jest 

wymagane bądź dane osoby nie są wskazane w w/w dokumencie, 

5. sprawozdanie merytoryczno - finansowe za rok 2015, 

 

VII. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do: 

1. Zmiany zakresu działań przewidzianych dla Partnera projektu. 

2. Negocjowania warunków i kosztów realizacji poszczególnych działań przewidzianych dla 

Partnera projektu. 

3. Unieważnienia naboru z ważnych przyczyn lub odstąpienia od realizacji projektu  

w partnerstwie: 

- gdyby nie udało się uzyskać porozumienia pomiędzy Partnerami w kwestii koncepcji 

projektu; 



- gdyby Instytucja Zarządzającą WRPO odstąpiła od planów realizacji projektów w ramach 

Poddziałania 7.2.1 WRPO w trybie pozakonkursowym; 

- w innych uzasadnionych przypadkach 

 

VIII. Wyniki naboru. 

Informacje o wynikach naboru zostaną podane do publicznej wiadomości w ciągu 3 dni od 

dnia upływu terminu składania ofert, na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Jarocinie (www.pcprjarocin.pl). 

 

Od wyniku naboru nie przysługuje odwołanie. 

 

 

        Dyrektor PCPR w Jarocinie 

          Przemysław Masłowski 

 

 

 

http://www.pcprjarocin.pl/

