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Wałbrzych, 31-07-2020 r. 

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU PARTNERA 

 

 

W wyniku ogłoszonego na stronie www.frw.pl w dniu 08 lipca 2020 r. otwartego naboru na wybór partnera do realizacji 

projektu partnerskiego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś 

priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku 

pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, typ projektu 4 – wsparcie 

przedsiębiorczości na projekty na rzecz wsparcia osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności 

gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz szkolenia 

umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a 

także wsparcie pomostowe, konkurs nr POWR.01.02.01-IP.10-02-002/20 w terminie wskazanym w pkt. IV ogłoszenia, 

tj. do dnia 29 lipca 2020 r. (do godz: 15:30)  wpłynęły zgłoszenia podmiotów: 

1. Fundacja Kobe z siedzibą we Wrocławiu (50-203) przy ul. Romana Dmowskiego 17f lok. 7- data wpływu 
24.07.2020 r., 

2. Stowarzyszenie Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości z siedzibą w Świdnicy (58-100) przy ul. Kolejowej 
8- data wpływu 27.07.2020 r., 

3. Inkubator Przedsiębiorczości Gminy Kamienna Góra z siedzibą w Czadrowie (58-400) nr 26, Gmina Kamienna 
Góra- data wpływu 29.07.2020 r.  

 

Zgłoszenia oceniono wg następujących kryteriów wyborów oferty:  

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. Kryterium premiujące: 

1. Kandydat na partnera zapewni, że do realizacji projektu zostanie zatrudniona osoba z niepełnosprawnością w 
wymiarze co najmniej ½ etatu  
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W wyniku analizy zgłoszeń podmiotów (Kandydatów na partnera), przyznano następującą punktację w poszczególnych 

kryteriach: 

Fundacja Kobe z siedzibą we Wrocławiu (50-203) przy ul. Romana Dmowskiego 17f lok. 7 

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 13 

3 Doświadczenie w realizacji projektów o 
podobnym charakterze 

15 15 

Dodatkowe kryterium premiujące 

1. Kandydat na partnera zapewni, że do 
realizacji projektu zostanie zatrudniona 
osoba z niepełnosprawnością w 
wymiarze co najmniej ½ etatu  

20 20 

Razem 60 58 

 

Stowarzyszenie Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości z siedzibą w Świdnicy (58-100) przy ul. Kolejowej 8 

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 

15 15 

Dodatkowe kryterium premiujące 

1. Kandydat na partnera zapewni, że do 
realizacji projektu zostanie zatrudniona 
osoba z niepełnosprawnością w 
wymiarze co najmniej ½ etatu  

20 20 

Razem 60 60 
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Inkubator Przedsiębiorczości Gminy Kamienna Góra z siedzibą w Czadrowie (58-400) nr 26, Gmina Kamienna Góra 

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 10 

3 Doświadczenie w realizacji projektów o 
podobnym charakterze 

15 5 

Dodatkowe kryterium premiujące 

1. Kandydat na partnera zapewni, że do 
realizacji projektu zostanie zatrudniona 
osoba z niepełnosprawnością w 
wymiarze co najmniej ½ etatu  

20 20 

Razem 60 45 

 

Działając na podstawie Rozdziału II pkt. 6. Wymagania w zakresie realizacji projektu partnerskiego Regulaminu 

Konkursu nr POWR.01.02.01-IP.10-02-002/20 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.), a także pkt. III Kryteria wyboru oferty Ogłoszenia z dnia 08 lipca 2020 r. otwartego naboru na 

wybór partnera, Fundusz Regionu Wałbrzyskiego informuje, że w wyniku oceny złożonych zgłoszeń  i przyznanej 

punktacji wybrano do pełnienia funkcji partnera w projekcie następujące podmioty: 

Stowarzyszenie Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości z 

siedzibą w Świdnicy (58-100) przy ul. Kolejowej 8 

Fundacja Kobe z siedzibą we Wrocławiu (50-203) przy ul. 

Romana Dmowskiego 17f lok. 7 
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