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OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERA 

 

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, na podstawie art. 33 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.) ogłasza otwarty nabór 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”. 

 
 
I Cel partnerstwa 
 
Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie wniosku projektowego i realizacja części zadań 
projektowych polegających na:  

 refundacji wydatków dotyczących analizy potrzeb rozwojowych MMŚP, o ile przedsiębiorstwo nie 
dysponuje taką analizą, oraz opartej na niej analizy potrzeb rozwojowych kadry menadżerskiej lub 
pracowników MMŚP przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego. Wybór usługodawcy 
analizy potrzeb rozwojowych następuje za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych przy 
technicznym wsparciu wnioskodawcy lub partnera (o ile występuje). Wykonawcą usługi nie może 
być wnioskodawca lub partner (o ile występuje); 

 refundacji wydatków dotyczących usług rozwojowych dla kadry menadżerskiej lub pracowników 
MMŚP przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego, których potrzeba wynika z analiz z 
punktu 1). Wybór usługodawcy następuje za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych przy 
technicznym wsparciu wnioskodawcy lub partnera (o ile występuje). Wykonawcą usługi nie może 
być wnioskodawca lub partner (o ile występuje).  

 
 
II Wymagania wobec Partnera 
 
O udział w naborze może ubiegać się kandydat na partnera o formie prawnej określonej w pkt II 
Ogłoszenia, który spełnia następujące wymagania: 

1. Nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie przez partnerów projektu, w 
tym wykluczenia, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm). 

2. Przedmiot jego działalności jest zgodny z celami i zakresem tematycznym partnerstwa. 
3. Posiada niezbędny potencjał kadrowy, ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie w zakresie 

realizacji usług szkoleniowych lub doradczych dla mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich 
przedsiębiorców lub pracowników przedsiębiorcy. 
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IV Termin i sposób składania ofert 
 

1. Oferty należy składać do 26 lutego 2020 r. (do godz. 15.00) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: 
„Otwarty nabór partnera do realizacji projektu POWER 2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju 
kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach. Ofertę 
można złożyć osobiście w sekretariacie Funduszu Regionu Wałbrzyskiego (I piętro) w godz. 7.30- 
15.30 (poniedziałek - piątek) lub przesłać na adres: Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, ul. 
Limanowskiego 15, 58-300 Wałbrzych. 

2. Osoba do kontaktu: Małgorzata Wróbel – Bąkowska, tel. 74 6644824 
3. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do FRW. 

 
 
V Kryteria wyboru oferty 
 

1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa – max. 10 pkt. 
2. Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby kadrowe, 

finansowe, techniczne i organizacyjne) – max. 15 pkt. 
3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze – max. 10 pkt. 

 
VI Kryteria premiujące 
 

1. Doświadczenie w realizacji projektów skierowanych do przedsiębiorców lub ich pracowników z 
terenu Makroregionu 4 (woj. opolskie, śląskie, łódzkie).- max 5 pkt. 

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.  
Max. 10 pkt. 

 
VI Procedura wyboru Partnera 
 
Złożone oferty będą oceniane przez co najmniej dwóch ekspertów Działu Organizacyjno-Prawnego 
Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. Informacja o wyborze partnera zostanie zamieszczona na stronie 
internetowej www.frw.pl Oferty niespełniające kryteriów zostaną odrzucone. 
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