
 

 

 
 

UCHWAŁA  Nr  299/ 18 
 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
 

z dnia 27 lutego 2018 r. 

 
w sprawie rozstrzygnięcia 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. 

 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2096 ze zm.), art. 33 ust. 1 i ust. 2 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 2017, 
poz. 1460 ze zm.), w związku z Uchwałą Nr 78/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r.  
w sprawie ogłoszenia 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, Zarząd Województwa 
Małopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Postanawia się rozstrzygnąć nabór 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, wybierając jako Partnera Polskie 
Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło  
w Tarnowie. 

§ 2. 

Wyboru Partnera dokonuje się na podstawie listy rankingowej uwzględniającej wynik 
oceny merytorycznej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 

 
 



 

 

§ 3. 
 

Z podmiotem, o którym mowa w § 1 zostanie zawarta umowa partnerska, 
określająca w szczególności przedmiot umowy, prawa i obowiązki stron, zakres  
i formę udziału partnera w projekcie a także sposób przekazywania dofinansowania 
na pokrycie kosztów ponoszonych przez partnera umożliwiający określenie kwoty 
dofinansowania udzielonego partnerowi. 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Krakowie. 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  



 

 

UZASADNIENIE 

 

Na mocy Uchwały nr 18/2018 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia  

18 stycznia 2018 r.  roku  ogłoszono nabór 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. 

 

W trakcie trwającego naboru  zostały złożone dwie oferty. Oferty spełniły kryteria 

formalne określone w regulaminie konkursu, w związku z czym zostały przekazane 

Komisji Konkursowej powołanej ww. Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego 

celem dokonania oceny merytorycznej.   

 

W wyniku przeprowadzenia oceny merytorycznej Stowarzyszenie na rzecz Osób  

z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Tarnowie otrzymało większą liczbę 

punktów i zostało wybrane jako Partner projektu pn. „Sami-Dzielni! Nowe standardy 

mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


