Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów
w celu wspólnej realizacji projektu.
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cites” w Krakowie, w oparciu o art.
28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.
06.227.1658 ze zm.), ogłasza otwarty nabór partnerów z Małopolski do wspólnej
realizacji projektu w ramach

Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działania 8.2:
Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy.
Projekt/partnerstwo zakłada wzmocnienie pozycji Małopolski w zakresie zarządzania polityką
regionalną, z uwzględnieniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:
1. informację na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne),
2. informację na temat doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze, zgodnie z opisem Działania
8.2 w ww. dokumencie,
3. zaprezentowanie kompleksowej koncepcji realizacji projektu.
Wraz z ofertą należy przedłożyć:
1. aktualny odpis z rejestru (KRS) lub inny dokument potwierdzający status prawny potencjalnego partnera
i umocowanie osób go reprezentujących,
2. aktualny statut podmiotu,
3. pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prawnych ani wobec innych
podmiotów,
4. dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i przygotowanie fachowe osób odpowiedzialnych za realizację
działań projektowych,
5. inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie zgłoszenia.
Przy wyborze partnera oceniana będzie w szczególności:
1. zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa,
2. oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu,
3. doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze,
4. współpraca z beneficjentem w trakcie przygotowania projektu.
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 22.02.2010r. do godz. 12.00.
Zgłoszenia należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Działanie 8.2: Budowanie pozycji Małopolski
w europejskich sieciach współpracy” – PARTNER.
Zgłoszenie można złożyć osobiście w naszym biurze: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cites, 31-016 Kraków,
ul. Sławkowska 17/30 lub pocztą, z tym że o zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu zgłoszenia pod
wskazany adres.
Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru
bez podania przyczyny.
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