
ZGŁOSZENIE PARTNERA

dotyczące naboru partnera do projektu  pozakonkursowego, partnerskiego w ramach
Działania 2.9 „Rozwój ekonomii społecznej” Programu Operacyjnego Wiedza

Edukacja Rozwój 2014-2020

Typ projektu: Budowa i rozwój istniejących znaków jakości dla podmiotów ekonomii
społecznej i jednostek samorządu terytorialnego wspierających rozwój ekonomii

społecznej.

Część A. Dane kandydata na Partnera

Nazwa i adres siedziby kandydata na partnera:  

....................................................................................................................................................

Tel. ………….……………........ Faks ……..……..….………………. 

NIP ……………….…………… REGON ………….......................

KRS ……………………………

1. Osoba uprawniona do kontaktów z Liderem: 
Imię i nazwisko: ……………………….…
adres e-mail:  ……………………………..
tel.: ……………….…………………..…... 
faks.: ………………...…………………….

2. Ogólna charakterystyka kandydata na partnera (instytucji) - max. 2 str.:
….……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….
………………………………………………………….
……………………………………………………….
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(pieczęć Partnera)



…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….
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Część B. Część opisowa

I. Opis  dotychczasowej  działalności  kandydata  na  partnera  uwzględniający  jego
osiągnięcia  w  przygotowywaniu  i  realizacji  projektów  w  zakresie  ekonomii
społecznej, w rozumieniu zapisów KPRES, w tym:

-   doświadczenie  w  realizacji  ogólnopolskich  działań  upowszechniających  i
promocyjnych w obszarze spraw społecznych, takich jak np. akcje i kampanie społeczne

-  doświadczenie  w  realizacji  projektów,  których  grupami  docelowymi  byli
przedstawiciele sektora ekonomii społecznej i jego otoczenia oraz reprezentanci JST
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………….
…………………………………………………………………………………………………
…………….…
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………….
…………………………………………………………………………………………………
………….……
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………….
…………………………………………………………………………………………………
…….….…….
……………………………………………………………….….………………..
…………………………………………………………………………………………….
…………………

II. Doświadczenie  kandydata  na partnera  w przygotowywaniu  i  realizacji  projektów w
zakresie ekonomii społecznej, w rozumieniu zapisów KPRES (zestawienie tabelaryczne
do opisu z pkt. I)
L.P. Nazwa Charakterystyka (np. grupa

docelowa, rodzaj działań, 
zakres funkcjonalności 
systemu, okres realizacji)

Rezultaty,
produkty  (liczba
użytkowników,
zakres
wskaźników etc.)

Wartość
projektu

Projekt 
dofinansowany
ze środków UE
(tak/nie)
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III. Opis  koncepcji  udziału  w  projekcie  kandydata  na  partnera  (zgodnie  z  pkt  II.
ogłoszenia o naborze). 

a) …………………………………………………………………….…………
b) ………………………………………………………………………………
c) …………………….…………………………………………………………
d) ………….…………………………………………………………………itd.

IV. Wykaz osób stanowiących potencjał osobowy partnera wraz z informacjami na
temat  ich  kwalifikacji  zawodowych,  doświadczenia  zawodowego,  wykształcenia
oraz zakresem zadań planowanych do powierzenia w toku projektu

L.P. Imię i 
nazwisko

Doświadczenie zawodowe i 
kwalifikacje 

Zakres udziału 
w projekcie zgodnie 
z pkt. II.1 zgłoszenia

Wykształcenie

W tabeli należy uwzględnić wyłącznie osoby które na dzień składania zgłoszenia będą
mogły być zaangażowane w realizację projektu.

V.  Opis  potencjału  organizacyjnego,  finansowego,  technicznego  kandydata  na
partnera w zakresie związanym z celami partnerstwa:

a) Potencjał finansowy (należy podać wartość obrotów za ostatni zamknięty rok obrotowy):
……………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………….…

b) Potencjał  organizacyjny (wypracowane procedury,  standardy pracy,  sposoby działania
organizacji i współpracy z innymi podmiotami) :

……………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………….…

c) Potencjał techniczny (posiadane zasoby lokalowe, sprzęt i systemy informatyczne):
……………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………….…
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W pkt.  V należy  uwzględnić  wyłącznie  zasoby które na dzień składania zgłoszenia  będą
mogły być zaangażowane w realizację projektu.
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.............................................................................
(imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego

przedstawiciela Partnera)

..................................................
(miejscowość, data)



Część C. Oświadczenia kandydata na partnera

Oświadczam, że 

- uczestnictwo w realizacji projektu na każdym jego etapie, w tym wspólne przygotowanie
wniosku  o  dofinansowanie,  wspólne  zarządzanie  projektem  (przy  czym  Partner  może
uczestniczyć w realizacji wszystkich lub tylko wybranych zadań w projekcie). 
- gwarantuję dyspozycyjność zespołu projektowego na terenie Warszawy przez pełen okres
przygotowania  i  realizacji  projektu,  a  także  w przypadku konieczności  prowadzenia  prac
związanych z rozliczaniem projektu po okresie jego realizacji.

…………………………………..……………………………
 (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania kandydata

na partnera)

Oświadczam,  że  składający  zgłoszenie  nie  jest  podmiotem  powiązanym  w  rozumieniu
załącznika  I  do  rozporządzenia  Komisji  (UE)  nr  651/2014  z  dnia  17  czerwca  2014  r.
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.
107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).

…………………………………..……………………………
 (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania kandydata

na partnera)

Oświadczam, że składający zgłoszenie nie jest wykluczony z możliwości otrzymania 
dofinansowania. 

…………………………………..……………………………
 (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania kandydata

na partnera)
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