
 
 

         Wałbrzych, 27-02-2020 r. 

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU PARTNERA 

 

 

W wyniku ogłoszonego na stronie www.frw.pl w dniu 05 lutego 2020 r. otwartego naboru na wybór 

partnera do realizacji projektu realizowanego w ramach POWER 2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju 
kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, konkurs nr 

POWR.02.21.00-IP.09-00-001/20 pt. „Akademia Menadżera MMŚP 2” w terminie wskazanym w pkt. III 

ogłoszenia wpłynęła jedna oferta: 

 

 

 

1. Dolnośląscy Pracodawcy z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Piotra Wysockiego 10. 

 

 

Ofertę oceniono wg następujących kryteriów wyborów:  

I. Kryteria wyboru: 

1. Zgodność działania potencjalnego  partnera z celami partnerstwa, 

2. Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby kadrowe, 
finansowe, techniczne i organizacyjne), 

3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze. 

II. Kryteria premiujące: 

1. Doświadczenie w realizacji projektów skierowanych do przedsiębiorców lub ich pracowników 

z terenu Makroregionu 4 (woj. opolskie, śląskie, łódzkie),  

2. Realizacja w okresie 5 lat przed terminem złożenia wniosku o dofinansowanie co najmniej 
jednego projektu finansowanego ze środków UE lub innych środków publicznych na rzecz 
przedsiębiorców lub ich pracowników, w ramach którego realizowane były działania 

spełniające łącznie poniższe warunki:  • udzielono pomocy publicznej lub pomocy de minimis,  

• wsparcie skierowane zostało do przedsiębiorców lub ich pracowników, stanowiących 

liczbowo minimum 50% wskaźnika produktu założonego we wniosku o dofinansowanie 
projektu, złożonym w ramach konkursu.   

 

 

 

http://www.frw.pl/


 
 

W wyniku analizy oferty złożonej przez Dolnośląskich Pracodawców przyznano następującą punktację 

w poszczególnych kryteriach: 

 

Lp.  Nazwa kryterium Maksymalna możliwa 
do uzyskania liczba 

punktów 

Przyznana liczba 
punktów 

Kryteria wyboru 

1 Zgodność działania potencjalnego  
partnera z celami partnerstwa 

10 10 

2 Oferowany wkład potencjalnego 
partnera w realizację celu partnerstwa 
(zasoby kadrowe, finansowe, techniczne 
i organizacyjne) 

15 15 

3 Doświadczenie w realizacji projektów o 
podobnym charakterze 

10 10 

Kryteria premiujące 

1. Doświadczenie w realizacji projektów 
skierowanych do przedsiębiorców lub 
ich pracowników z terenu Makroregionu 
4 (woj. opolskie, śląskie, łódzkie),  
 

5 0 

2. Realizacja w okresie 5 lat przed 
terminem złożenia wniosku o 
dofinansowanie co najmniej jednego 
projektu finansowanego ze środków UE 
lub innych środków publicznych na rzecz 
przedsiębiorców lub ich pracowników, w 
ramach którego realizowane były 
działania spełniające łącznie poniższe 
warunki:   
• udzielono pomocy publicznej lub 
pomocy de minimis  
• wsparcie skierowane zostało do 
przedsiębiorców lub ich pracowników, 
stanowiących liczbowo minimum 50% 
wskaźnika produktu założonego we 
wniosku o dofinansowanie projektu, 
złożonym w ramach konkursu 

10 0 

Razem 50 35 

 

 

 

 

 



 
 

 

Działając na podstawie Podrozdziału 5.9 Regulaminu Konkursu nr POWR.02.21.00-IP.09-00-001/20 
w zw. z art. 33 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.  o zasadach realizacji programów w 
zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014 poz. 

1146, z późn. zm.) Fundusz Regionu Wałbrzyskiego informuje, że w wyniku oceny złożonej oferty i 
przyznanej punktacji wybrano do pełnienia funkcji partnera w projekcie: 

 

Dolnośląskich Pracodawców z siedzibą w Wałbrzychu, przy ul. Piotra Skargi 10 

 


