Nr 2 do

Nr 421/PM/2020

Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 2

2020 r.

REGULAMIN OTWARTEGO NABORU OFERT NA WYBÓR PARTNERÓW DO PRZYGOTOWANIA
I REALIZACJI PROJEKTU PN. „Smart Legnica - wielopokoleniowe miejsce do
i rozwoju” w ramach
Programu „Rozwój Lokalny”
1
Postanowienia ogólne
1. Miasto Legnica
do Programu „Rozwój Lokalny”,
przez Ministerstwo Funduszy
i Polityki Regionalnej w 2019 r., finansowanego ze
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.
2. W ramach Programu „Rozwój Lokalny”, Miasto Legnica opracowuje
Projektu
pn.: „Smart Legnica - wielopokoleniowe miejsce do
i rozwoju”, dla której
Plan Rozwoju Lokalnego (PRL) i Plan Rozwoju Instytucjonalnego (PRI). W obu Planach zaplanowane do realizacji
które
na zdiagnozowane problemy,
z jakimi miasto
boryka.
3. Zgodnie z Regulaminem naboru i wyboru projektów w ramach Programu „Rozwój Lokalny”,
zaplanowanych w ramach projektu „Smart Legnica - wielopokoleniowe miejsce do
i rozwoju”
przewidziana
do realizacji (w przypadku pozyskania dofinansowania) przez partnerów.
ze

4. Dofinansowanie dla wydatków kwalifikowanych w ramach projektu
Funduszy Norweskich i Funduszy EOG oraz 15 % ze
z

100% (85%

5. Celem otwartego naboru jest
partnera/partnerów projektu
spoza sektora
finansów publicznych, którzy
z
Legnica na etapie przygotowania i realizacji
projektu „Smart Legnica - wielopokoleniowe miejsce do
i rozwoju”, w zakresie przedstawionej w ofercie
propozycji partnerstwa,
nieinfrastrukturalne tzw.
6. Oferta partnerstwa musi
w
i cele strategiczne rozwoju miasta
w ramach projektu pn. „Smart Legnica - wielopokoleniowe miejsce do
i rozwoju”.
7. Oferta musi
7.1 Wzmocnienie

jednego z
lokalnej i

7.2 Wzmocnienie
7.3

obszarów:
legniczan.
i gospodarczej.

ekologicznej oraz adaptacji do zmian klimatu

8. Dopuszcza
maksymalnie 3 ofert przez jednego oferenta z
dotyczy innego obszaru wskazanego w pkt 7 niniejszego

legniczan.
oferta

2
Misja, wizja i cele rozwoju miasta i cele partnerstwa
1. Oferta partnerstwa musi
w
miasta Legnicy
jako wykorzystanie
endogenicznych
miasta poprzez wsparcie lokalnej
wzmocnienie
i
stosunków
oraz
jak
zapewnienie
warunków
rozwoju osobistego i zawodowego w funkcjonalnej
przestrzeni miejskiej, poprzez podniesienie standardów, w tym
publicznych
oraz infrastruktury, ze szczególnym
walorów
naturalnego i
adaptacyjnych do zmian klimatu.
2. Propozycja partnerstwa musi
w
miasta Legnicy, która brzmi: Legnica jest miastem
o
pozycji na mapie Dolnego
skutecznie
z innymi
o stabilnej
gospodarce,
potencjale ludzkim, zintegrowanym ze swoim otoczeniem. Jest
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aglomeracji i inteligentnym miastem
z którym ludzie
i które
Jest miastem przyjaznym zarówno dla
jak i dla seniorów. Otwartym na
potrzeb ludzi,
dobrze skomunikowanym
i
z dynamicznie
i szkolnictwem
Legnica to miasto kompaktowe, jeszcze bardziej wygodne
i bezpieczne we wszystkich tego
znaczeniach. Dobre do realizacji ambicji zawodowych, rodzinnych
i osobistych. Z klimatem dla rozwoju
i
w
Legnica jest miejscem
atrakcyjnym do zamieszkania,
warunków
alternatywnych form
czasu oraz
obywatelskiej.
3.Oferta partnerstwa musi

do realizacji

celów rozwoju miasta Legnicy:

3.1 Wzmocnienie wizerunku kompaktowej Legnicy – miasta atrakcyjnego do
i osiedlania
i
z klimatem dla
i szerokim pakietem
w
3.2
integracji
2.0 – inteligentnego oraz

o wysokiej

lokalnej i otoczenia publiczno-prywatnego na rzecz rozwoju Legnicy
miasta
bliskiego
i
przez nich

4. Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie i realizacja projektu „Smart Legnica - wielopokoleniowe
miejsce do
i rozwoju”, poprzez zaproponowane przez partnera
nieinfrastrukturalne
w obszarach przedstawionych w Rozdziale 1, pkt. 7,
na problemy
z diagnozy
miasta.
Katalog
problemów
jest
pod
adresem
strony
internetowej: https://portal.legnica.eu/rozwoj-lokalny/
,w
"Diagnoza".
5. W ramach przedmiotowego naboru miasto Legnica poszukuje partnera do realizacji
5.1 Wzmocnienie
a)
w oparciu o

lokalnej i

alternatywnych form
w tym

b) upowszechnianie wiedzy o
c)
w

legniczan, np. poprzez:
czasu wolnego legniczan na terenie
w ramach LBO,

miasta,

jego historii,

legniczanom produktów miejskich i

do korzystania z

oferty,

d) wykorzystanie innowacyjnych i twórczych sposobów inicjowania
na obszarach peryferyjnych (m.in. osiedla mieszkaniowe),
e)

legniczan,

f)
na rzecz
legniczan, w tym w zakresie ochrony danych osobowych, korzystania
z sieci Internet, szeroko rozumianej przemocy, oszustw i
nieuczciwej promocji, itp.,
g) gromadzenie informacji o potrzebach i oczekiwaniach legniczan
rekreacyjnej oraz wszelkiej innej
5.2 Wzmocnienie

oferty kulturalnej, sportowej,

i gospodarczej, np. poprzez:

a) kompleksowe, merytoryczne wsparcie legnickich organizacji
w zakresie
formalno-prawnych ich funkcjonowania, kompetencji
i organizacyjnych, budowania oferty
i
jej upowszechniania, poszukiwania
finansowania
i
skupiania
organizacji, przestrzegania przepisów RODO,
b)

przy stworzeniu i redagowaniu portalu internetowego legnickich organizacji

c) agregowanie rozproszonych,
jego
oraz

informacji i kanalizowanie przekazu
podmiotom zainteresowanym,

d)
na rzecz upowszechniania
lokalnej oraz
informacji o wydarzeniach i inicjatywach realizowanych przez organizacje
e)

na rzecz poszukiwania

f)

na rzecz integracji sektora organizacji

g)

wspólnej realizacji

grup docelowych
przez legnickie organizacje

z sektorem biznesu,

i postaw kreatywnych
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5.3
np. poprzez:

ekologicznej oraz adaptacji do zmian klimatu

a) upowszechnianie wiedzy o
dla zdrowia
(np. fale
i docieranie z informacjami do osób starszych, grup o
niezaznajomionych z technologicznymi
informacyjnymi, rodzin z
b) opracowanie i organizowanie kampanii edukacyjnych,
ochronie
oraz zagadnieniom adaptacyjnym

legniczan,

ze zmian klimatu
statusie ekonomicznym
konkursów, warsztatów i
zmian klimatu,

c)
szkolenia i doradztwo dla legniczan w zakresie przydomowych systemów retencjonowania
wody, wykorzystania OZE, wymiany nieekologicznych
d) promowanie alternatywnych form przemieszczania

w tym rowerem i pieszo,

e)
przy stworzeniu i redagowaniu portalu ekologicznego w zakresie stosowania „dobrych
praktyk”, w tym prezentacji stosowanych
ich kosztów i efektów,
f)
przy przygotowaniu i prowadzeniu seminariów tematycznych (on-line) na temat praktycznych
wskazówek realizacji
adaptacyjnych, nagrywaniu krótkich
filmowych z przebiegu realizacji
adaptacyjnych na terenie miasta, w tym inwestycji poczynionych przez
swoimi realizacjami,
g) opracowanie
informacyjnych,
na celu
skutków fal
oraz
profilaktycznych, skierowane
starszych i osób przewlekle chorych oraz ich opiekunów),
h) opracowanie
informacyjnych,
potrzeby
wody
wodami) oraz traktowania wód opadowych jako
a nadmiar
6. Wszystkie
skierowane do jej

na celu
cel i sposoby
zasobu (który

na temat
gospodarowania

realizowane w ramach partnerstwa

7. Premiowany jest
Legnicy.
8. Punktowane

na temat
(osób

do grup

na terenie Legnicy i

partnerów

i

na terenie

propozycje

i
9. Preferowane

propozycje partnerstw kompleksowo
przez
okresu trwania projektu, tj.

zdiagnozowane problemy,
2021 r. a 31 grudnia

1

2023 r.
10. Premiowane
propozycje
oszacowana na co najmniej 200 tys.

partnerskich, których minimalna

11.
zaproponowana oferta partnerstwa musi
standardy
co oznacza,
zaproponowane
do poprawy
wszystkich
miasta,
w tym grup o szczególnych potrzebnych i
wykluczeniem
Standardy
w Programie
PLUS 2018-2025. Program
pod adresem strony
internetowej: https://www.ncbr.gov.pl/fileadmin/POIR/3_1_1_1_2019/Dok_dodatkowe/16_Program_Dostepnos
c_Plus.pdf.
12. Zadania realizowane w partnerstwie nie
Wykluczone
zadania,
13. Nie przewiduje
realizowanych

z prowadzeniem
pomocy publicznej.

projektów dochodowych, ani pobierania

gospodarczej.

od uczestników

14.
oferty partnerstwa nie jest równoznaczne z jej wyborem do realizacji w ramach projektu
pn. „Smart Legnica – wielopokoleniowe miejsce do
i rozwoju”.
3
Wymagania
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1. Nabór skierowany jest do podmiotów spoza sektora finansów publicznych, którzy
na terenie miasta Legnica.
2. Partner, który nie posiada swojej siedziby w Legnicy, musi
w przypadku wyboru jego
kandydatury do wspólnej realizacji
partnerskiego oraz uzyskania przez projekt dofinansowania
ze
EOG, otworzy biuro na terenie Legnicy i zapewni jego
przez okres
trwania
3. Od partnerów oczekuje
aktywnego
„Smart Legnica - wielopokoleniowe miejsce do
rozwoju miasta.

we wspólne przygotowanie i
projektu
i rozwoju” na rzecz
celów strategicznych

4. Wspólne przygotowanie i realizacja projektu
na wniesieniu przez partnerów do projektu
zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych, które
adekwatne do zakresu
realizowanych przez partnerów
5. Poszukiwani partnerzy to:

organizacje
instytucje otoczenia biznesu, stowarzyszenia
mieszkaniowe, których
prowadzona jest w wymiarze
w Rozdziale 1 pkt. 7 niniejszego Regulaminu.

z

6. Partnerami nie
komunalnych i
7.

osoby fizyczne,
cywilne,
prawa handlowego,
osób prawnych oraz towarzystw budownictwa

Partnerem

nie
podmiot wykluczony z
w
na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia
publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869).
8. Potencjalni partnerzy
w Rozdziale 4 niniejszego Regulaminu.

do

otrzymania dofinansowania,
27 sierpnia 2009 r. o finansach

wymaganych kryteriów wyboru partnerów

9. Podmioty, które
wybrane do
roli partnera,
w przygotowaniu projektu
„Smart Legnica - wielopokoleniowe miejsce do
i rozwoju”, a
przez nie propozycje
przedmiotem analizy i doprecyzowania na etapie planowania ostatecznego
projektu.
4
Kryteria wyboru partnerów
1. Przy wyborze partnerów

brane pod

kryteria:

1.1 Kryteria formalne (obligatoryjne):
a)
formularza oferty
wyboru partnerów do przygotowania i realizacji projektu „Smart
Legnica - wielopokoleniowe miejsce do
i rozwoju”
nr 1 do Regulaminu) w terminie i miejscu
wskazanym w Rozdziale 5 niniejszego Regulaminu.
b)

statutu lub innego dokumentu
potencjalnego partnera.

c)

zadania,

do reprezentowania potencjalnego partnera

i sposób
dotyczy).

d)
o posiadaniu siedziby lub biura i prowadzenia
w Legnicy, a w przypadku kiedy Wnioskodawca nie
tych warunków,
w przypadku
wyboru jego kandydatury do wspólnej realizacji
partnerskiego oraz uzyskania przez projekt
dofinansowania ze
EOG,
on
biuro na terenie Legnicy i
jego
przez okres trwania
1.2 Kryteria merytoryczne:
a)
potencjalnego partnera z obszarami dziedzin, o których mowa w Rozdziale
1 pkt. 7 niniejszego Regulaminu,
b)
potencjalnego partnera w
finansowe, itp.),
c)
w

potencjalnego
ostatnich 5 lat, w tym
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d) Przewidywane produkty i rezultaty partnerstwa w ramach projektu „Smart Legnica - wielopokoleniowe
miejsce do
i rozwoju” w odniesieniu do celu /celów strategicznych rozwoju Legnica.
e)

i

f)
zaproponowanego
przeprowadzenia

partnerskiego (oceniana
w partnerstwie,

logika zaplanowanych
realizacyjne, w tym techniczne

etc.).

g) Zastosowane

standardy

h) Przewidywane produkty i rezultaty partnerstwa.
i) Szacunkowa

oferty.

j) Harmonogram realizacji
zaplanowano w
w zaplanowanych

(czy zaplanowane
ma charakter
cykliczny, którego
okresie czasu, przy czym okres realizacji zadania znajduje uzasadnienie

k) Wnioskodawca na
Legnicy.

wniosku posiada

lub biuro i prowadzi

2. Oferty partnerstwa
z prowadzeniem
publicznej, nie
rekomendowane do realizacji.

na terenie

gospodarczej lub

pomocy

5
Sposób przygotowania i
1. Podmiot
do

oferty

o wybór na partnera w procedurze otwartego naboru jest
dokumentów wskazanych w Rozdziale 4 pkt. 1.1 niniejszego Regulaminu.

2. Oferty
opatrzone
podmiotu,
uprawnionej/-ych do reprezentowania potencjalnego partnera.
3. Oferty

w

4. Wszystkie

podpisem osoby/osób

polskim.

dokumenty

do

Miasta Legnica,

z
4.1
skany podpisanych dokumentów za
na adres: rm@legnica.eu - w tytule
ROZWÓJ LOKALNY”

poczty elektronicznej (e-mail)
„NABÓR OFERT NA PARTNERA –

4.2
za
poczty tradycyjnej lub
zabezpieczonej przed otwarciem kopercie z opisem:

dokumenty w nieprzezroczystej,

- „NABÓR OFERT NA PARTNERA – ROZWÓJ LOKALNY”,
-nazwa i adres Wnioskodawcy.
Na adres:
Miasta Legnica
Rozwoju Miasta, pok. 122
Pl.

8

59-220 Legnica
5. Oferty

w terminie do dnia 16.09.2020 roku do godz. 15:30 (decyduje data

do
6. Osobami do kontaktu z
Miasta Legnica
Rudkowski, tel.: 76/7212381,
e-mail: prudkowski@legnica.eu
; Dorota
tel.: 76/7212386, e-mail: dlata@legnica.eu
; Anna
tel.: 76/7212385, e-mail: awalach@legnica.eu.
7.
ona

oferty
w sposób niekompletny.
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8. Oferty

po

terminu nie

rozpatrywane.
6

Procedura wyboru partnerów
1. Wybór partnerów do przygotowania i realizacji projektu „Smart Legnica - wielopokoleniowe miejsce
do
i rozwoju” przeprowadza
w
którego
pracownicy
Miasta
Legnica, zatrudnieni na stanowiskach:
1.1 Dyrektor

Rozwoju Miasta –

1.2 Dyrektor Centrum Dialogu Obywatelskiego –
1.3 Z-ca Dyrektora

Zdrowia i Spraw

1.4 Dyrektor

-

i Gospodarowania Odpadami -

1.5 Stanowisko ds. upowszechniania kultury i
1.6

specjalista –

z organizacjami

ds. dzieci i

-

-

1.7 Stanowisko ds. funduszy strukturalnych 2.
co najmniej 4

kieruje pracami
w tym

Posiedzenie
lub jego

3.
dokonuje oceny na zasadzie konsensusu
do Regulaminu. W przypadku
Za
uznaje
W przypadku równej liczby
decyduje

jest

gdy bierze w nim

punkty, zgodnie z
nr 2
w proponowanej punktacji,
wynik punktowy który
a w przypadku jego

4. Przed
wniosku
z
W przypadku kiedy,
z oceny wniosku.

o

i braku
zostaje

nie

5. Na podstawie przyznanych punktów przygotowana zostaje lista rankingowa i rekomendacje
dla Rady Rozwoju – Kierownictwo
Miasta.
6. Rada Rozwoju podejmuje decyzje o wyborze partnera/partnerów.
7.
ulega
po
do wspólnego przygotowania i realizacji projektu.

naboru i

8. Informacja o wyborze partnera/partnerów, które
opublikowana na stronie internetowej
Miasta Legnica.

Partnera/Partnerów

w wyniku

naboru,

7
Postanowienia
1. Od

wyboru partnera/partnerów nie

2. Zastrzega

naboru ofert bez podania przyczyn.

3. Z

w drodze naboru partnerami podpisany zostanie list intencyjny,
na
i
z partnerów w projekcie, który
do Kompletnej Propozycji Projektu pn. „Smart Legnica - wielopokoleniowe miejsce do
i rozwoju”.
4. Partnerstwo zainicjowane na podstawie listu intencyjnego zawarte zostanie na okres przygotowania
projektu (co najmniej do czasu pozyskania informacji o wynikach oceny merytorycznej projektów w ramach
Programu „Rozwój Lokalny” i upublicznienia listy rankingowej projektów).
5. W przypadku nieuzyskania dofinansowania dla projektu „Smart Legnica - wielopokoleniowe miejsce
do
i rozwoju” listy intencyjne z partnerem/partnerami
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6. W przypadku otrzymania pozytywnej decyzji o dofinansowaniu projektu „Smart Legnica wielopokoleniowe miejsce do
i rozwoju” w ramach Programu „Rozwój Lokalny”, z partnerami zawarte
umowy
partnerskie
wszystkie
kwestie
z
i
projektu.
nr 1 do Regulaminu – Formularz oferty
i realizacji projektu „Smart Legnica - wielopokoleniowe miejsce do

wyboru partnerów do przygotowania
i rozwoju”.

nr 2 do Regulaminu – Kryteria oceny ofert na wybór partnerów do przygotowania i realizacji
projektu „Smart Legnica – wielopokoleniowe miejsce do
i rozwoju”.
nr 3 do Regulaminu – Karta oceny ofert na wybór partnerów do przygotowania i realizacji projektu
„Smart Legnica – wielopokoleniowe miejsce do
i rozwoju”.
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nr 1 do Regulaminu otwartego naboru ofert na wybór partnerów do przygotowania
i realizacji projektu „Smart Legnica - wielopokoleniowe miejsce do
i rozwoju”
FORMULARZ OFERTY
WYBORU PARTNERÓW
DO PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTU
„Smart Legnica – wielopokoleniowe miejsce do

i rozwoju”

w ramach Programu ROZWÓJ LOKALNY finansowanego ze
Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021
I. DANE O PODMIOCIE
1.Nazwa podmiotu
2.Forma organizacyjna (np.
stowarzyszenie, fundacja itp.)
3.NIP
4.REGON
5.Adres siedziby
6.Adres e-mail
7.Osoba/ -y uprawiona/ -e do
reprezentowania:
i nazwisko
8.Osoba do kontaktu:
i
nazwisko, telefon, e-mail
II. OBSZAR
1.Wzmocnienie
lokalnej
i
legniczan.
2.Wzmocnienie
i gospodarczej.
3.
ekologicznej oraz adaptacji do
zmian klimatu
legniczan.

PARTNERSTWA

jeden obszar poprzez postawienie znaku X)

III.
opis dotychczasowego
w
z
zakresu wybranego w punkcie II
obszaru – max 5
(max. 2000
znaków)
IV. PROPOZYCJA
1.
opis
wraz z
ich
w
ramach propozycji partnerstwa, w
tym jakie zasoby (osobowe,
organizacyjne, techniczne,
finansowe) wniesie Partner i jakie
jego zadania przy realizacji
propozycji
2.Jakie oczekiwania
Gminy Legnica – organizatora
naboru,
potencjalny
Partner przy realizacji propozycji
.
3.Przewidywane produkty i
rezultaty partnerstwa w ramach
projektu „Smart Legnica –
wielopokoleniowe miejsce do
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i rozwoju” w odniesieniu do misji,
wizji i celu/celów strategicznych
rozwoju miasta Legnicy
(spodziewane efekty
4.Harmonogram czasowy realizacji
(max. 2000 znaków)
V.
1.Statut lub inny dokument
zadania,
i
TAK/NIE
sposób
potencjalnego partnera.
2.
do reprezentowania potencjalnego partnera
TAK/NIE/NIE DOTYCZY
dotyczy).
3.
o posiadaniu siedziby lub biura i prowadzenia
w
TAK/NIE
Legnicy, a w przypadku kiedy Wnioskodawca nie
tych warunków,
w przypadku wyboru jego kandydatury do wspólnej
realizacji
partnerskiego oraz uzyskania przez projekt
dofinansowania ze
EOG,
on
biuro na
terenie Legnicy i
jego
przez okres
trwania
z
z dnia ……….……. 2020 r.
otwartego
naboru ofert na wybór partnerów do przygotowania i realizacji projektu „Smart Legnica –
wielopokoleniowe miejsce do
i rozwoju”
Data podpisania
Podpis osoby/osób uprawnionych do
oferty
Klauzula informacyjna

przetwarzania danych osobowych w

Miasta Legnicy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
o ochronie
danych, dalej: RODO), informujemy,
1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Prezydent Miasta Legnicy, Plac
Legnica. Inspektorem Ochrony Danych w
jest
ds. Zintegrowanego Systemu
Plac
8, 59-220 Legnica, tel. 76 72-12-187, e-mail : iod@legnica.eu

8, 59-220

2. Cele przetwarzania danych
z realizacji
(gminnych i powiatowych) Gminy
Legnica,
zleconych, zawartych umów oraz innych
wyznaczonych przez
Legnicy.
Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane na podstawie
przepisu prawa, na podstawie
umowy, oraz na podstawie zgody na przetwarzanie – w
przypadkach.
3.
danych
organy
publicznej, kierownicy zespolonych
inspekcji i
oraz inne podmioty,
przepisy prawa tak
danych
inne podmioty,
które na podstawie podpisanych umów
dane osobowe, dla których Administratorem jest Prezydent
Miasta.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane
przez okres
2, a po tym czasie przez okres
z przepisów prawa, w

do realizacji celów
o archiwizacji.

w p.

5.
Pani/Panu prawo
do Pani/Pana danych oraz, w
przewidzianych prawem
sytuacjach, prawo:
ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia lub sprzeciwu
wobec przetwarzania.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody, oprócz
wymienionych
Pani/Panu prawo do
zgody w dowolnym momencie
przetwarzania danych osobowych.
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa
Ochrony
Danych Osobowych,
przetwarzane one niezgodnie z prawem.
6.

nie przekazuje danych osobowych do
trzeciego,
nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.
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7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz
do
w procesie
naboru na Partnerów do przygotowania i realizacji projektu „Smart Legnica – wielopokoleniowe miejsce do
i rozwoju”.

×¼æ ëèîßðêßßóÜééèóììíÛóèïÛéóçíÞÞèïÜçèéÛêò Ð®¦§¶6¬§

Í¬®±²¿ ïð

nr 2 do Regulaminu otwartego naboru ofert na wybór partnerów do przygotowania i realizacji
projektu pn. „Smart Legnica - wielopokoleniowe miejsce do
i rozwoju” w ramach programu „Rozwój
Lokalny”
KRYTERIA OCENY OFERT NA WYBÓR PARTNERÓW DO PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI
PROJEKTU „SMART LEGNICA – WIELOPOKOLENIOWE MIEJSCE DO
I ROZWOJU”
KRYTERIA FORMALNE
1
2
3
4
5

Czy formularz oferty
wyboru partnerów do przygotowania i realizacji projektu
„Smart Legnica - wielopokoleniowe miejsce do
i rozwoju”,
na
formularzu,
nr 1 do Regulaminu?
Czy formularz oferty
wyboru partnerów do przygotowania i realizacji projektu
„Smart Legnica - wielopokoleniowe miejsce do
i rozwoju”
w terminie
i miejscu wskazanym w §5 niniejszego Regulaminu?
Czy
statutu lub inny dokument
zadania,
i
sposób
potencjalnego partnera?
Czy
do reprezentowania potencjalnego partnera
dotyczy).
Czy
o posiadaniu siedziby lub biura i prowadzenia
w Legnicy, a w przypadku kiedy Wnioskodawca nie
tych warunków, czy
w przypadku wyboru
kandydatury do wspólnej
realizacji
partnerskiego oraz uzyskania przez projekt dofinansowania ze
EOG,
on
biuro na terenie Legnicy i
jego
przez okres trwania

TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE/NIE
DOTYCZY
TAK/NIE

NIE dla kryteriów formalnych nr 1, 2, 3, 4 i 5 - odrzucenie formularza propozycji
bez jego oceny pod
kryteriów merytorycznych, z
pkt. 7
5 Regulaminu.
KRYTERIA MARYTORYCZNE
1

2

3

4

potencjalnego partnera z
obszarami dziedzin, o których mowa w Rozdziale
1 pkt. 7 niniejszego Regulaminu

potencjalnego partnera w
celu
partnerstwa (zasoby ludzkie, organizacyjne,
techniczne, finansowe)
potencjalnego partnera w
realizacji projektów o podobnym charakterze w
ostatnich 5 lat, w tym
ze
Przewidywane produkty i rezultaty partnerstwa w
ramach projektu „Smart Legnica wielopokoleniowe miejsce do
i rozwoju” w
odniesieniu do wizji, misji i celu/celów
strategicznych rozwoju miasta Legnica

Profil
Wnioskodawcy zgodny z 0-1 pkt
obszarami dziedzin – 1 pkt
Ocena na podstawie statutu lub innego
dokumentu
zadania,
i
sposób
potencjalnego partnera oraz Sekcji II
Formularza oferty.
z rodzajów
0-4 pkt.
zasobów – 1 pkt
Ocena na podstawie Sekcji IV.1 Formularza
oferty.
0 projektów – 0 pkt.
0-4 pkt.
1-2 projekty – 2 pkt.
3i
– 4 pkt.
Ocena na podstawie Sekcji III Formularza
oferty.
Przewidywane produkty i rezultaty 0-4 pkt.
partnerstwa
do realizacji
celu projektu poprzez
jednego z
celów strategicznych rozwoju miasta – 2
pkt.
Przewidywane produkty
partnerstwa
celu projektu poprzez
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celów rozwoju miasta – 4 pkt.

5

i

Ocena na podstawie Sekcji IV.3 Formularza
oferty.
Zaplanowano jednowymiarowe
0-4 pkt.
niezintegrowane i nieinnowacyjne, które
w niewielkim stopniu
do
problemu – 0 pkt.
Zaplanowano
które w
do

kilka jednowymiarowych
o niewielkim
poziomie
zintegrowanych,
stopniu
problemu – 1 pkt

zaplanowanych
jest
wielowymiarowa, o
poziomie
i zintegrowania,
w
stopniu
do
problemu – 2-3 pkt.
Wszystkie
wielowymiarowe,
cechuje je wysoki
w
komplementarne i zintegrowane
ze
bezsprzecznie
do
problemu – 4 pkt.

6

partnerskiego
(oceniana
logika zaplanowanych
zaproponowanego
w partnerstwie,
realizacyjne, w tym
techniczne przeprowadzenia

Ocena na podstawie Sekcji IV.1 Formularza
oferty.
Zaplanowane
niekompletne 0-5 pkt.
(brak istotnych elementów
je ze
zdiagnozowanymi
problemami
i
celami) lub niepoprawne (np.
niewykonalne pod
technicznym,
organizacyjnym, prawnym); enigmatycznie
i nietrafnie
brakuje logiki
i ich
nie ma
przyczynowo – skutkowego – 0 pkt.
Zaplanowane
niekompletne
do
zdiagnozowanych
problemów
i wyznaczonych celów) lub
niepoprawne
(np.
niektóre
z zaproponowanych
niewykonalne pod
technicznym,
organizacyjnym,
prawnym);
w
stopniu
logika
budzi
niski
jednowymiarowe,
przyczynowo – skutkowy - 1 pkt.
Pojedyncze zaplanowane
niekompletne
odpowiada na
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zdiagnozowane problemy i
cele),
poprawne (wykonalne pod
technicznym, organizacyjnym,
prawnym);
w
stopniu
w
i

logika

przyczynowoskutkowy,
wielowymiarowe
i wielotematyczne – 2 – 3 pkt.
Wszystkie
kompletne
i poprawne (wykonalne),
w bardzo
stopniu na zdiagnozowane
problemy
i
cele;
trafnie
zaproponowano
zaplanowane
w
logiczne i komplementarne
siebie,
wykazano
przyczynowo- skutkowy;
wielowymiarowe i wielotematyczne – 4 -5
pkt.

7

8

9

10

11

Ocena na podstawie Sekcji IV Formularza
oferty.
Brak
– 0 pkt.
0-4 pkt.
1-2
– 2 pkt.
3i
– 4 pkt.

Zastosowane
standardy

Przewidywane produkty i rezultaty partnerstwa

Szacunkowa

oferty

Harmonogram realizacji
(czy zaplanowane
ma charakter
cykliczny,
którego
zaplanowano w
okresie czasu, przy czym okres realizacji zadania
znajduje uzasadnienie w zaplanowanych
Wnioskodawca na
wniosku
posiada
lub biuro i prowadzi
na terenie Legnicy

Ocena na podstawie Sekcji IV.1 Formularza
oferty.
Brak
produktów i rezultatów – 0-4 pkt.
0 pkt.
Po jednym produkcie i rezultacie – 1 pkt
Po dwa produkty i rezultaty – 2 pkt.
Po trzy i
produktów i rezultatów – 4
pkt.
Ocena na podstawie Sekcji IV.3 Formularza
oferty.
Do 200.000 – 0 pkt.
0-3 pkt.
200.000 – 3 pkt.
Ocena na podstawie Sekcji IV.1 Formularza
oferty.
Pojedyncze, jednorazowe
– 1 pkt
0-5 pkt.
do roku czasu – 3 pkt.
ponad rok – 5 pkt.
Ocena na podstawie Sekcji IV.4 Formularza
oferty.
NIE – 0 pkt.
0-2 pkt.
TAK – 2 pkt.
Ocena na podstawie Sekcji V.3 Formularza
oferty.
Maksymalna
punktów: 40 pkt.
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KRYTERIUM
potencjalnego partnera z
obszarami dziedzin, o których mowa w
Rozdziale 1 pkt. 7 niniejszego Regulaminu
potencjalnego partnera w
celu
partnerstwa (zasoby ludzkie, organizacyjne,
techniczne, finansowe)

KRYTERIA MARYTORYCZNE

OCENA

OCENA PUNKTOWA

odrzucenie formularza propozycji

KRYTERIUM
Czy formularz oferty
wyboru partnerów do przygotowania i realizacji projektu
„Smart Legnica - wielopokoleniowe miejsce do
i rozwoju”,
na
formularzu,
nr 1 do Regulaminu?
Czy formularz oferty
wyboru partnerów do przygotowania i realizacji projektu
„Smart Legnica - wielopokoleniowe miejsce do
i rozwoju”
w terminie
i miejscu wskazanym w §5 niniejszego Regulaminu?
Czy
statut lub inny dokument
zadania,
i
sposób
potencjalnego partnera?
Czy
do reprezentowania potencjalnego partnera
dotyczy).
Czy
o posiadaniu siedziby lub biura i prowadzenia
w Legnicy, a w przypadku kiedy Wnioskodawca nie
tych warunków, czy
w przypadku wyboru
kandydatury do wspólnej
realizacji
partnerskiego oraz uzyskania przez projekt dofinansowania ze
EOG,
on
biuro na terenie Legnicy i
jego
przez okres trwania

NIE dla kryteriów formalnych nr 1, 2, 3, 4 i 5 merytorycznych, z
pkt. 7
5 Regulaminu.

L.p.
1

5

4

3

2

L.p.
1

KRYTERIA FORMALNE

UZASADNIENIE

bez jego oceny pod

UZASADNIENIE

„SMART

–
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kryteriów

LEGNICA

nr 3 do Regulaminu otwartego naboru ofert na wybór partnerów do przygotowania i realizacji projektu pn. „Smart Legnica - wielopokoleniowe miejsce
i rozwoju” w ramach programu „Rozwój Lokalny”

KARTA OCENY OFERT NA WYBÓR PARTNERÓW DO PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTU
WIELOPOKOLENIOWE MIEJSCE DO
I ROZWOJU”

do

Szacunkowa

Harmonogram realizacji
(czy
zaplanowane
ma charakter
cykliczny, którego
zaplanowano w
okresie czasu, przy czym okres
realizacji zadania znajduje uzasadnienie w
zaplanowanych

Wnioskodawca na
wniosku
posiada
lub biuro i prowadzi
na terenie Legnicy

9

10

11
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Suma otrzymanych punktów:

oferty

Zastosowane
standardy
Przewidywane produkty i rezultaty partnerstwa

7

8

partnerskiego
(oceniana
logika zaplanowanych
zaproponowanego
w partnerstwie,
realizacyjne, w tym techniczne przeprowadzenia

6

i

Przewidywane produkty i rezultaty partnerstwa
w ramach projektu „Smart Legnica wielopokoleniowe miejsce do
i rozwoju”
w odniesieniu do wizji, misji i celu/celów
strategicznych rozwoju miasta Legnica

4

5

potencjalnego partnera w
realizacji projektów o podobnym charakterze w
ostatnich 5 lat, w tym
ze

3
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data:
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