
Załącznik nr 1 do Uchwały  
Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 908/17 

z dnia 8 czerwca 2017 r. 
 

OGŁOSZENIE 
 

Zarząd Województwa Małopolskiego 
ogłasza nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu 

„Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, 

gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych                         

w środowisku lokalnym 

 
 

Nabór przeprowadzony jest w trybie określonym w art. 33 ust. 2 ustawy  
z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2016 r.,  poz. 217 ze zm.).  
 

Informacje o naborze i Regulamin naboru są umieszczone na stronie internetowej 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie 

www.rops.krakow.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej ROPS w Krakowie 
 

 
Cel projektu: 

Wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom o specyficznych 

potrzebach (osobom z różnymi rodzajami sprzężonych niepełnosprawności, w tym co 

najmniej: osobom z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną, osobom 

głuchoniewidomym, osobom niewidomym z niepełnosprawnością fizyczną, osobom 

chorującym psychicznie z niepełnosprawnością fizyczną). Konkurs jest zgodny                                

z realizowaną obecnie w Polsce ideą deinstytucjonalizacji w oparciu o założenia zawarte  

w dokumencie Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przejścia od opieki instytucjonalnej do 

opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności, zaplanowano w nim działania 

zmierzające do przejścia od świadczenia usług w formach instytucjonalnych (stacjonarnych) 

do usług świadczonych w społeczności lokalnej w projektach wypracowane zostaną 

rozwiązania, które umożliwią niezależne życie osobom z grupy docelowej. 

 
Projekt będzie obejmował w szczególności następujące zadania: 

1. opracowanie modelowego rozwiązania/standardu z zakresu deinstytucjonalizacji dla 
grupy osób z różnego rodzaju sprzężonymi niepełnosprawnościami (w tym co najmniej 
do: osób z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną, osób głuchoniewidomych, osób 
niewidomych  
z niepełnosprawnością fizyczną, osób chorujących psychicznie z niepełnosprawnością 
fizyczną) oraz opracowanie listy gmin, w których model będzie wdrażany – I kamień 
milowy / 8 miesiąc realizacji projektu; 

2. przeprowadzenie pilotażowego wdrożenia standardu  na terenie 5 gminnych jednostek 
samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego – II kamień milowy / 43 
miesiąc realizacji projektu; 

3. opracowanie rekomendacji i przeprowadzenie działań edukacyjno-szkoleniowych dla 
przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych  



w zakresie stosowania opracowanego i wdrożonego standardu – III kamień milowy / 48 
miesiąc realizacji projektu. 

 
Cel partnerstwa: 
Celem partnerstwa jest wspólna realizacja projektu polegającego na wypracowaniu 

standardów i przeprowadzeniu pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla 

osób z różnego rodzaju sprzężonymi niepełnosprawnościami (w tym co najmniej do: osób  

z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną, osób głuchoniewidomych, osób niewidomych 

z niepełnosprawnością fizyczną, osób chorujących psychicznie z niepełnosprawnością 

fizyczną), z uwzględnieniem możliwości finansowania tych rozwiązań. Projekt będzie 

realizowany na terenie Województwa Małopolskiego.  

 
Zgodnie z wymogami konkursu projekt musi być obowiązkowo realizowany w partnerstwie 

od 3 do 6 podmiotów,  w skład którego obowiązkowo wchodzi minimum 1 organizacja 

pozarządowa o zasięgu lokalnym lub regionalnym, prowadząca działalność statutową na 

rzecz osób, których dotyczy opracowany standard oraz jednostki samorządu terytorialnego. 

Liderem partnerstwa (Wnioskodawcą), zgodnie z kryterium dostępu muszą być wojewódzkie 

jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, stąd w przypadku 

niniejszego projektu - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Partnerstwo  

w projekcie tworzą podmioty, które wnoszą do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, 

techniczne lub finansowe w celu wspólnej realizacji projektu, na warunkach określonych  

w porozumieniu albo umowie o partnerstwie. 

 

Zakres partnerstwa:  

Szczegółowy zakres działań i opis zadań poszczególnych partnerów będzie wskazany we 
wniosku  o dofinansowanie projektu, który zostanie przygotowywany wspólnie przez 
wszystkich partnerów. Oczekuje się, że partner wniesie niezbędne doświadczenie  
w zakresie pracy z grupą docelową projektu, wykaże się doświadczeniem i znajomością 
obszaru tematycznego projektu, co przyczyni się do osiągnięcia celów i wskaźników 
projektu. 
 

Przed przystąpieniem do realizacji projektu Lider projektu, partner wyłoniony w niniejszym 

naborze oraz pozostali partnerzy podpiszą umowę partnerstwa, której zakres został 

wskazany w art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów 

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U.  

z 2016, poz. 217 ze zm.). 

 

Wymagania wobec Partnera: 

Do naboru mogą przystąpić organizacje pozarządowe, o których mowa w Regulaminie 

konkursu POWR.02.08.00-IP.03-00-001/171, które spełnią poniższe kryteria dostępu: 

                                                           
1
 Organizacje pozarządowe – zgodnie z art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., 

poz. 239 ze zm.) organizacjami pozarządowymi są: niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy 
o finansach publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem 
ust. 4 (partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych oraz fundacji 

utworzonych przez partie polityczne) oraz wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy:  osoby prawne i jednostki organizacyjne 
działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku 
Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele 

statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;  stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;  

spółdzielnie socjalne;  spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami 
działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r., poz. 176), które nie działają 



      
1. są podmiotami, które prowadzą działalność statutową na rzecz osób z różnego rodzaju 

sprzężonymi niepełnosprawnościami (w tym co najmniej do: osób   
z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną, osób głuchoniewidomych, osób 
niewidomych z niepełnosprawnością fizyczną, osób chorujących psychicznie  
z niepełnosprawnością fizyczną); 

2. deklarują współpracę z Województwem Małopolskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki 
Społecznej w Krakowie oraz pozostałymi partnerami w trakcie przygotowania i na 
każdym etapie realizacji projektu; 

3. deklarują uczestnictwo w realizacji projektu na wszystkich etapach; 
4. deklarują dyspozycyjność do działań na terenie województwa małopolskiego przez okres 

przygotowania, realizacji i rozliczania projektu; 
5. posiadają doświadczenie w zakresie prowadzenia działań na rzecz osób  z różnego 

rodzaju sprzężonymi niepełnosprawnościami (w tym co najmniej do: osób  
z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną, osób głuchoniewidomych, osób 
niewidomych z niepełnosprawnością fizyczną, osób chorujących psychicznie  
z niepełnosprawnością fizyczną); 

6. posiadają doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków  
europejskich w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.); 

7. zapewnią potencjał techniczny (w szczególności lokal mieszkalny zlokalizowany na 
terenie gminy, która objęta będzie projektem, na potrzeby stworzenia mieszkania 
wspomaganego zgodnie z wypracowanym w projekcie modelem), kadrowy  
i organizacyjny umożliwiający realizację projektu w zakresie zadań partnera; 

8. posiadają potencjał finansowy umożliwiający realizację projektu w zakresie zadań 
partnera, potwierdzony udokumentowanymi obrotami podmiotu w wysokości równej lub 
wyższej od kwoty 1 000 000,00 zł za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy; 

9. nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne  
i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, oraz innych należności  wobec podmiotów publiczno-prawnych  
i innych podmiotów, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskały przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu; 

10. żadna z osób zarządzających podmiotem nie była prawomocnie skazana za 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwo skarbowe 
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego 

11. nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie, w szczególności na 
podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,  

12. nie są powiązane z Województwem Małopolskim w rozumieniu załącznika I do 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1), 

13. pozostają w gotowości do wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy 
partnerskiej zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach programowych 
(przykładowe formy zabezpieczenia: weksel in blanco z poręczeniem, poręczenie 
bankowe, gwarancja ubezpieczeniowa, gwarancja bankowa, zastaw rejestrowy). 
 

Kryteria preferencyjne (punktowane w ramach oceny merytorycznej): 
 

                                                                                                                                                                                     
w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do 
podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 



1. posiadanie doświadczenia w realizacji (jako lider lub partner) co najmniej 2 
projektów/zadań o wartości minimum 500 tys. zł każdy, współfinansowanych ze środków 
publicznych w okresie ostatnich 3 lat przed złożeniem oferty współpracy; 

2. posiadanie doświadczenia w realizacji (jako lider lub partner) co najmniej 2 projektów o 
wartości minimum 50 tys. zł każdy, współfinansowanych ze środków publicznych w 
okresie ostatnich 5 lat w obszarze działań skierowanych do osób i rodzin zagrożonych 
wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności; 

3. posiadanie doświadczenia w zakresie prowadzenia mieszkalnictwa wspomaganego lub 
mieszkalnictwa chronionego przez okres minimum 6 miesięcy dla osób 
niepełnosprawnych (w szczególności do osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami); 

4. posiadanie doświadczenia w zakresie kompleksowego świadczenia usług na rzecz osób  
z niepełnosprawnościami (prowadzenia na rzecz osób z niepełnosprawnościami zakładu 
aktywności zawodowej, warsztatu terapii zajęciowej, środowiskowego domu 
samopomocy lub domu pomocy społecznej, lub świadczenie na rzecz osób z 
niepełnosprawnościami usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla minimum 20 
osób rocznie). 

 

Szczegółowe warunki naboru określa Regulamin naboru na partnera spoza sektora 
finansów publicznych do realizacji projektu: pn. „Sami-Dzielni! Nowe standardy 
mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”, w 
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II 
Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 
Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym organizowanego 
przez Zarząd Województwa Małopolskiego (Regulamin naboru). 
 

 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją: Nabór na partnera  do realizacji 

projektu pn. „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób                                                     

z niepełnosprawnościami sprzężonymi”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, 

gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych  w 

środowisku lokalnym, na formularzach stanowiących załącznik do Regulaminu naboru, nie 

później niż do dnia 29 czerwca 2017 r. do godz. 16:00 /decyduje data doręczenia /wpływu do 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  w Krakowie: 

a) osobiście w sekretariacie, siedzibie Lidera Projektu tj. Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej  w Krakowie, ul. Piastowska 32, Kraków, Dziennik Podawczy, w dni robocze, 
od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 - 16.00,  

b) drogą pocztową, listem poleconym lub poczta kurierską na adres: Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej  w Krakowie, ul. Piastowska 32. 

 

 

 

 

 


