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Burmistrza Miasta Jgdrzejowa

z dnia 23.05.2017 roku

w sprawie przyjgcia Regulaminu otwartego naboru na Partnera spoza sektora
finansów publicznych w celu wspólnej realizacji zadañ w ramach projektu pn.

"Przebudowa placu Tadeusza KoSciuszki (Rynku) w Jgdrzejowie w ramach
przywrócenia historycznej funkcji rynku jgdrzejowskiego jako przestrzeni integracji
spoleczno5ci lokalnych w miejsce obecnego ronda komunikacyjnego wraz z realizacji
przebud ow4 niezb gdnych obiektów budowlanych tow arzy sz4cych inwestycj i "

Napodstawie art.30 ust.2 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (tj.

Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 I poz. 1948) i $ 21 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego

Urzgdu Miejskiego w Jgdrzejowie oraz aft. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach

realizacji programów w zakresie polityki spójnoSci finansowanych w perspektywie finansowej

2014 - 2020 (Dz.U. 22016 r. poz.2l7 zpóLn. zm.) zarzqdzam co nastgpuje:

$ 1
W celu przeprowadzenia naboru Partnera spoza sektora finartsów publicznych

dla wspólnej realizacji zadah w ramach projektu pn. "Przebudowa placu Tadeusza KoSciuszki

(Rynku) w Jgdrzejowie w ramach przywrócenia historycznej funkcji rynku jgdrzejowskiego

jako przestrzeni integracji spolecznoSci lokalnych w miejsce obecnego ronda

komunikacyjnego wraz z realizacjq i przebudow4 niezbgdnych obiektów budowlanych

towarzyszqcych inwestycji" przyjmuje sig Regulamin okrerílaj4cy cel i warunki uczestnictwa

w naborze, kryteria wyboru partnera, sposób informowania o wynikach naboru oraz sposób

dzialania Komisji ds. oceny ofert.

$ 2
Wykonanie Zarz4dzenia powierza sig Naczelnikowi Wydzialu Inweslycji

i Utrzymania Infiastruktury Technicznej Urzgdu Miejskiego w Jgdrzejowie.

$ 3
Zaruydzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.
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Zal4cznik
do Zarz4dzenia Nr 147 12017

Burmistrza Miasta Jgdrzei owa z dnia 23 .05.2017 r.

Regulamin otwartego naboru na Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu
wspólnej realizacji zadalñ w ramach projektu pn. "Przebudowa placu Tadeusza
KoSciuszki (Rynku) w Jgdrzejowie w ramach przywrócenia historycznej funkcji

rynku jgdrzejowskiego jako przestrzeni integracji spolecznoSci lokalnych w miejsce
obecnego ronda komunikacyjnego wÍ^z z realizacji przebudow4 niezbgdnych
obiektów budowlanych towarzysz4cych inwestycji", zwanego dalej ,,projektem",
planowanego do realizacji w ramach dwuetapowego konkursu zamknigtego nr
RPSW.06.0S.00-I2.00-26-072116 w ramach Osi Priorytetowej 6 - "Rozwój miast"
Dzialania 6.5 "Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich" Regionalnego
Pro gramu Operacyj nego Woj ew ó dztvv a Swi gtokrzyskiego na lata 201 4-2020.

$1
Regulamin okreSla:

1) podmioty uprawnione do udzialu w naborze,
2) warunki uczestnictwa w naborze,
3) planowane dzialania w projekcie, obszar jego realizacji oraz minimalny zakres zadaí

Parlnera,
4) wymagania orazkryteria wyboru Partnera,
5) wymagania dotycz4ce skladanych ofert,
6) miejsce i termin sktradania ofert,
7) procedury naboru i procedury odwolawcze,
8) sposób informowania o wynikach naboru i sposób dziaLania Komisji ds. oceny ofert,
9) minimalny zakres zapisów umowy o partnerstwie.

l .

$ 2
Nabór Partqera do projektu dotyczy podmiotów spoza sektora finansów publicznych,
wskazanych w $ 4 pkt I lit b) Regulaminu konkursu Dzialania 6.5, które wnios4
do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe.
Przy wyborze partnera istotne znaczenie bgd4 mialy zapisy i ograniczenia wynikaj4ce
z aft. 33 ustawy wdrozeniowej, tj. ustawy z dnia 1 I lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójnoSci hnansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020 (Dz.U. 2 2076r., po2. 217 z pó2. zm.).
Oferty partnerstwa mog4 zlotyó podmioty wskazane w $ 4 pkt I lit b) Regulaminu
konkursu Dzialania 6.5, które bqdq realizowaó przedsigwzigcia w zakresie
przebudowy, adaptacji zdegradowanych budynków, obiektów, terenów i przestrzeni
w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji spolecznych, gospodarczych,
edukac yj nych, kulturalnych lub rekreacyj nych. P r zedkladane proj ekty musz4 wynikaó
z ,,Programu Rewitalizacji Gminy Jgdrzejów na lata 2016-2026" przyjgtego uchwal4
Nr XXXIV1277l17 z dnia 13.03.2017r., zwanego dalej ,,Programem" oraz powinny
mieó charakter kompleksowy i zintegrowany. Ponadto powinny vrrykazywaé wyrahnq
komplementarnoSó z inwestycjami w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego,

2.
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4 .

wspieraó integracjg spoleczn4, przyczyniaó sig do zmniejszenia ubóstwa oÍaz
prowadzió do zwigkszenia szans zatrudnienia.
Paftnerem nie moze byó podmiot powi4zany z Parfnerem Wiod4cym (Liderem) -

Gmin4 Jgdrzejów w rozumieniu zaL4cznika I do rozporzqdzenia Komisji (UE)
nr 65112014 z dnia 77 czerwca 2014 r . uznajqcego niektóre rcdzaje pomocy za zgodne
z rynkiem wewngtrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.Urz. UE L 187
z 26.06.2014, str. l) oraz podmiot wykluczony z mozliwoSci otrzymania
dofinansowania (o którym mowa waft. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych).

$ 3
Celem partnerstwa jest wspólna realizacja projektu przyczyniaj4cego sig przede
wszystkim do wzrostu estetyki przestrzeni publicznej w zakresie m.in.: infrastruktury
wodno-kanalizacyjnej, drogowej, kulturalnej, edukacyjnej, turystycznej, rekreacyjnej,
zwiqzanego z rewitalizacjE zmarginalizowanych obszarów o silnym potencjale
gospodarczym, spolecznym i rekreacyjno-kulturowymnaWznaczonych w Programie
obszarach rewitalizacj i.
IJdzial Paftnera w projekcie bgdzie polegal na wspólnym przygotowaniu wniosku
o dofinansowanie, realizacji projektu i zachowaniu jego trwaloÉci (po otrzymaniu
przez Paftnera Wiod4cego dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej 6 - "Rozwój
miast" Dzialania 6.5 "Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich" Regionalnego
Pro gramu Operacyj ne go Woj ewó dztw a S wi gtokrzyski e go na lata 20 1 4 -2020) .
Partner wybrany do wspólnej realizacji projektu zobowiqzany bgdzie do zapoznania
i stosowania sig do wszystkich dokumentów wynikaj4cych z ogloszonego naboru do
dwuetapowego konkursu zamknigtego nr RPSW.06.05.00-12.00-26-072116 w ramach
Osi Priorytetowej 6 - ,,Rozwój miast" Dzialania 6.5 ,,Rewitalizacja obszarów
miejskich i wiejskich" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Swigtokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz innych dokumentów unijnych, krajowych
i regionalnych dostEpnych na stronie www.20l4-2020.rpo.swietokrzyskie.pl, które
doty czy ó bgd4 realizacj i proj ektu.

$ 4
Projekt obejmowaó bgdzie zadania z zakrest:

1) budowy, przebudowy, remontu infrastruktury drogowej (np. ulice, Sciezki
rowerowe, ci4gi pieszo-jezdne, chodniki, parkingi),

2) mieszkalnictwa i modernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
przebudowy i modernizacji budynków na cele spoleczne i aktywizacyjne
(np. modernizacja budynków zamieszkalych, zwigkszenie efektywnoSci
energetycznej budynków, przygotowanie obiektów i pomieszczeú na cele
aktywizacji spolecznej mieszkaúców),

3) modernizacji terenów zielonych, rekreacyjnych, parków, przesfrzeni
ogólnodostgpnych publicznych (np. modernizacja parków i skwerów, tworzenie
stref spotkaú mieszkaúców),

4) bezpieczeistwa publicznego (np. monitoring miejski),
5) infrastruktury turystycznej, zabytkowej i kultury (np. przebudowa, modemizacja

obiektów zabytkowych i turystycznych, itp.),
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6) poprawy efektywnego wykorzystania energii oÍaz wykorzystana OZE
(termomodernizacj i budynków),

7) infrastruktury gospodarczo-handlowej (np. przygotowanie powierzchni pod
wynajem, handel, uslugi, tworzenie nowych miejsc pracy).

2. Zakres zadai i dziatai przewidzianych do realizacji w projekcie bgdzie wplywai m.in.
na:

1) uatrakcyjnienie i stworzenie funkcjonalnych przestrzeni publicznych
zintegrowanych z przestrzeniq miejsk4 (kultura, rekreacja) zaspokajaj4cych
potrzeby mieszkaúców i zwi gks zajycy ch poziom ich 2y cia,

2) poprawg dostgpnoSci i jakoSci zasobu mieszkaniowego, kulturowego
i turystycznego,

3) wykreowanie i wzmocnienie poczucia to2samoSci lokalnej i kapitalu spolecznego
oraz wzmocnienie aktywnoSci spolecznej i kulturalnej,

4) oZywienie przestrzeni publicznej i gospodarczej, nowe miejsca pracy, inwestycje
spoleczne i infrastrukturalne, rozwój nowych i istniej4cych podmiotów
gospodarczych oraz wzrost zatrudnienia,

5) poprawg bezpieczeústwa publicznego.

$ s
Projekt musi byó realizowany na obszarze rewitalizacji Wznaczonym w Programie
Rewitalizacj i Gminy J gdrzej ów na lafa 20 I 6 -2026 .

$ 6
l. Partnerowi, który zamierza wziqó udziat w naborze, stawia sig nastgpuj4ce

wymagania:

1 ) doSwiadczenie w realizacji proj ektów/ zadan wplywaj 4cych na osi4gnigcie
przynaj mniej j ednego z nastgpuj 4cych efektów:

a) uatrakcyjnienie i stworzenie funkcjonalnych przestrzeni publicznych
zintegrowanychz przesftzeni4 miejsk4 (kultura, rekreacja)
zaspokajaj4cych potrzeby mieszkaúców i zwigkszaj4cych poziom ich
2ycia,

b) poprawa dostgpnoSci i jakoSci zasobu mieszkaniowego, kulturowego
i turystycznego,

c) wykreowanie i wzmocnienie poczucia tozsamoSci lokalnej kapitalu
spolecznego oraz wzmocnienie aktywnoSci spolecznej i kulturalnej,

d) ozywienie przestrzeni publicznej i gospodarczej, nowe miejsca pracy,
inwestycje spoleczne i infrastrukturalne, rczwój nowych i istniej4cych
podmiotów gospodarcz y ch or az wzrost zatrudnienia,

e) poprawa bezpieczenstwa publicznego.

2) zgodnoéó dzialania z celamipartnerstwa wskazanymi w $ 3,
3) zadeklarowanie wkladu w realizacjg partnerstwa, uwzglgdniaj4cego odpowiednie

zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe



4) zgloszenie zadah, które muszqznajdowaó sig w Programie i odpowiadaó zakresowi
wskazanemu w $4 ust. I pkt 1-8,

5) calkowity koszt realizacji zadania w projekcie przez pojedynczego Partnera,
wybranego w drodze niniejszego regulaminu, nie mohe przekroczyó kwoty
1 000 000 zl (slownie: milion zlotych) kosztów kwalifikowalnych,

6) partner bgdzie zobowiqzany do zawarcia umowy o pafinerstwie, o której mowa
w ust. 2 pkt 3) oraz $1 l.

2. Minimalny zakres zadaiprzewidziany dla Partnera obejmuje w szczególnoSci:

1) wspólpracg przy realizacji projektu w odniesieniu do dzialai wplywaj4cych na
osi4gnigcie wyznaczorrych celów rewitalizacyjnych zalo2onych w projekcie oraz
Programie,

2) przekazanie Partnerowi Wiod4cemu (Liderowi) - Gminie Jgdrzejów posiadanych
dokumentów i opracowaú niezbgdnych do prawidlowego sporzqdzenia wniosku
o dofinansowanie, wspólpraca przy jego tworzeniu oraz pomoc i wsparcie
w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej w szczególnoóci w opracowaniu
studium wykonalnoSci dla zakresu zadai partnera,

3) zawarcie umowy o partnerstwie, której ostateczny zakres, okreSlaj4cy
w szczególnoSci:

a) przedmiot umowy,
b) prawa i obowiqzki stron,
c) zakres i formg udzialu poszczególnych partnerów w projekcie,
d) paftnera wiod4cego uprawnionego do reprezentowania pozostalych partnerów

projektu.
e) sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych

przez poszczególnych partnerów projektu, umoZliwiaj4cy okreélenie kwoty
dofi nansowania udzielonego kazdemu z partnerów,

f) sposób postgpowania w przypadku naruszenia lub niewywiEzania sig stron lub
umowy,

zostanie ustalony po zakoúczeniu procedury wyboru Partnera, a przed zloíeniem wniosku
o dofinansowanie.

-  $ 7
1. Oferty skladane przez potencjalnych Partnerów na\e2y przygotowaó w jgzyku

polskim na formularzu ofertowym, stanowi4cym zal4cznik nr 1 do regulaminu.
2. Do formularza ofeftowego nalezy dol4czyé:

1) oSwiadczenie wedlug zalqcznika nr2do regulaminu,
2) aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyci4gu z ewidencji lub inne

dokumenty potwierdzaj4ce status prawny podmiotu zglaszajqcego i umocowanie
osób go reprezentuj4cych,

3) statut * jeÉli dotyczy,
4) potwierdzenie posiadania doSwiadczeniawrealizacjiprojektów/zadai

o podobnym charakterze, wskazanych w $4 ust. I pkt l-8,
5) sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek zysków i strat,

informacja dodatkowa) zarok ubiegly lub, jeZeli nie jest moZliwe dostarczenie go
nadziehzloíenia oferty, z roku poprzedzaj4cego rok ubiegly.



J .

4,

6) o5wiadczenie o zapewnieniu wkladu wlasnego o ile dzialania partnera wymagaj4

wniesienia takiego wkladu wedlug zal4cznika nr 4 do regulaminu,

7) pelnomocnictwo do skladania oSwiadczenia woli (w przypadku, gdy umowg bqd4

podpisywaty osoby inne niz uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem

i ódpir.- z Krajowego Rejestru S4dowego lub innym dokumentem

potwierdzaj4cym status prawny oferenta),
S) harmono gr am f zeczowo-ftnanso wy r ealizacj i zakresu zadan Partnera.

Wyzej wymienione dokumenty mogq byó zl.ohone w formie oryginalów lub kopii

poiwiérdzo nych za zgodnoÉó przez osobg/osoby uprawnion4 do podpisania oferty z

dopiskiem " za zgodnoSó z oryginalem".
Oferta powinna úyó podpisana na ostatniej stronie. akalda strona oferty powinna byó

parafowana przez upowaZnion4 osobg.

$ 8
Oferty nale1y skladaó osobiécie od poniedzialku do pi4tku od godz. 7.30 do godz.

15.30 lub przeslaó poczt4 w zamknigtej kopercie z dopiskiem:,,Nabór na Partnera

spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji

projektu ,,Przebudowa placu Tadeusza KoSciuszki (Rynku) w Jgdrzejowie w ramach

przywrócenia historycznej funkcji rynku jEdrzejowskiego jako przestrzeni integracji

spolecznoéci lokalnych w miejsce obecnego ronda komunikacyjnego wtaz z realizaciq

i przebudow4 niezbgdnych obiektów budowlanych fowarzyszqcycb inwestycji"

w ramach Osi Priorl'tetowej 6 - Rozwój miast" Dzialania 6.5 ,,Rewitalizacja obszarów

miejskich i wiejskich" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Swiqtokrzyskiego na lata 2014-2020 na adres:
Urz4d Miejski w Jgdrzejowie
ul. 1l Listopada 33 a

28-300 Jgdrzejów

Nie bEde prz5'jmowane oferty lub zalqczniki przesylane drog4 elektroniczn4.

Zgodnie z zapisami art. 33 ustawy z dnia 1l lipca 2014 I.

o zasadach realizacji programórv w zakresie polityki spójnoSci finansowanych

w perspektywie finansowej 2014-2020, oferfy przyjmowane sQ przez okres 21 dni

kalendarzOwych od dnia opublikowania przedmiotowego ogloszenia

w Biuletynic Informacji Pubticznej Gminy Jgdrzejów. O zachowaniu terminu

decyduje data wplywu oferly do Urzgdu Miejskiego w Jqdrzejowie.
Oferty zlo2one po uplywie powyZszego terminu nie bgd4 rozpatrywane.

$ e
Informacje o naborze umieszczone S4 na stronach intemetowych
www j edrzej ow.home .pl onz www j edrzej ow.eobip.pl
Ocena zLo2onych ofert prowadzona bgdzie zgodnie z art.33 ustawy z dnia 1l lipca
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójno5ci finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 z zachowaniem zasady przejrzystoSci
i równego traktowania podmiotów.
Paftner (Partnerzy) zostanie wybrany przez Komisjg ds. oceny ofert powolanq
przez Burmistr za M iasta J E drzej owa zw anq dalej,, Komi sj 4".
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4. Komisja rozpoczyna dzialalnoSó z dniem powolania, a jej pracami kieruje
Przewodnicz4cy Komisji.

5. Kaady z czlonków Komisji weryfikuje oferty zlo2one pÍzez oferentów na formularzu
ofertowym, stanowi4cym zatrqcznik nr I do regulaminu. pod wzglgdem formalnym
i merytorycznym.

6. Ocena oferty pod wzglgdem formalnym polega na sprawdzeniu czy oferent podal
wszystkie niezbgdne informacje wedlug zamieszczonego formularza oferty oraz
zal4czy\ wszystkie niezbgdne dokumenty przewidziane w naborze

7. Oferty zloaone po terminie lub na niewlaSciwym fbrmularzu lub przez nieuprawniony
podmiot zostan4 odrzucone ze wzglgdów formalnych.

8. Oferent, który nie zalEczy wszystkich zalqczników do oferty. zostanie wezwany
jednokrotnie do jej uzupelnienia. W przypadku niedostarczenia brakuj4cych
zal4czników w terminie 5 dni kalendarzowych oferta zostanie odrzucona.

9. Oferty nieprawidiowe pod wzglgdem formalnym, nie bEdA poddane
weryfi kacj i merytorycznej.

10. Weryfikacja merytoryczna ofert dokonana zostanie z uwzglgdnieniem kryteriów
opisanych w zalqczniku nr 3 do regulaminu - Kryteria oceny.

1 1. Oferty zostan4 odrzucone z powodów merytorycznych, jeZeli uzyskaj4 lEcznie oceng
mniejsz4lub równ4 60% punktów. Oferty, które uzyskaj4 minimum 50 punktów mog4
zostaó wybrane do realizacji.

12. Komisja dopuszcza przeprowadzenie ewentualnych negocjacji z najlepiej ocenionym
oferentem, celem konkretyzacji zasad wspólpracy przy realizacji projektu.

13. W przypadku gdy negocjacje z najlepiej ocenionym oferentem nie dojdq do skutku.
Komisja ds. oceny ofert dopuszcza moLliwoSó podjgcia negocjacji z kolejnym lub
kolejnymi najlepiej ocenianym oferentem.

14. W przypadku zamknigcia procedury oceny ofert i nie wylonienia Partnera, Partner
Wiod4cy moZe ponowió ogloszenie konkursu w celu wylonienia Partnera.

15. Z przebiegu konkursu Komisja ds. oceny ofefi sporz4dza protokóI, który powinien co
najmniej zawieraé:
1) imiona i nazwiska czlonków Komisji ds. oceny ofert,
2) liczbg zgloszonych ofert,
3) wskazanie najlepiej ocenionej oferty,
4) ewentualne uwagi czlonków Komisji ds. oceny ofert,
5) podpisy czionków Komisji ds. oceny ofert.

16. Komisja ds. oceny ofert ulega rozwiEzaniu po rozstrzygnigciu naboru i wylonieniu
Partnera do.wspólnej rcalizacji proj ektu.

17. Na Pafinera wybrany zostanie podmiot, który spelni kryteria oceny formalnej oferty
zloíonej w' naborze i przedstawi najwyzej punktowan4 ofertg realizacji zadai, które
wynikaj4 z Programu, wedlug kryteriów oceny merytorycznej (punktowej),
stanowi4cej zalqcznlk nr 3 do regulaminu.

18. Informacja dotyczqca wyboru Partnera zostanie opublikowana na stronie intemetowej
wwwjedrzejow.home.pl oraz wwwjedrzejow.eobip.pl w terminie do 7 dni
kalendarzowych od dnia podpisania protokolu z naboru Partnera.

79.2 Parfnerem rvylonionym w toku naboru zostanie zawarta umowa o partnerstwie,
w celu r,vspólnej rcalizacji projektu, o której mowa w 96 ust. l pkt. 6 i ust. 2 pkt.3 oraz
9 l  1 .

20. Partner Wiod4cy plamrje wybraó i podpisaé umowy o partnerstwie z nie wigcej niz
trzema Partnerami.



$ 1 0
1. Odwolanie powinno zostaé wniesione w formie pisemnej, w terminie 3 dni

roboczych od opublikowania informacji o wynikach postgpowania konkursowego.
2. Odwolanie naloZy dostarczyó osobiScie lub za poérednictwem poczty do siedziby

Urzgdu Miejskiego w Jgdrzejowie, ul. 11 Listopada 33a, 28-300 Jgdrzejów pok. 12
(decyduje data wplywu).

3. Odwolanie zlolone po terminie nie bEdzie rozpatrywane.
4. Do weryfikacji odwolania zostanie powolana Komisja odwolawcza, w sklad której

wejd4 niezaleani czlonkowie w liczbie minimum 3 osób, niewchodz4cy w sklad
Komisji ds. wyboru ofert.

5. Komisja odwolawcza rozpoczyna dzialalnoíó z dniem powolania.
6. Komisja podejmuje rozstrzygntgcia zwykl4 wigkszoéci4 glosów.
7. Prac4 komisji odwolawczej kieruje Przewodniczqcy.
8. Podmiot skladaj4cy odwolanie zostanie pisemnie poinformowany o wynikach

postgpowania odwolawczego w terminie 7 dni roboczych od daty wplywu odwolania
do Urzgdu Miejskiego w Jgdrzejowie.

9. Decyzja Komisji odwolawczej jest decyzjq ostateczn4, od której nie sluZy Zaden
Srodek odwolawczv.

l .
$ 1 1

Umowa o partnerstwie zawarta zostanie po zakoiczeniu naboru, a przed zlo2eniem
wniosku o dofinansowanie i stanowió bgdzie zal4cznik do wniosku o dofinansowanie
projektu pn. ,,Przebudowa placu Tadeusza Koéciuszki (Rynku) w Jgdrzejowie
w ramach przywrócenia historycznej funkcji rynku jgdrzejowskiego jako przestrzeni
integracji spolecznoSci lokalnych w miejsce obecnego ronda komunikacyjnego wraz
z rcalizacjq i przebudow4 niezbgdnych obiektów budowlanych towarzysz4cych
inwestycji".
Umowa o paftnerstwie dla .realizacji wspólnego projektu w ramach Regionalnego
Programu Województwa Swigtokrzyskiego na lata 2014-2020 bgdzie zgodna
z zapisami art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójnoSci llnansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 i zawieraé bgdzie
w szczególnoÉci:
l) przedmiot umowy,
2) prawa i obowi4zki stron,
3) zakres i.formg udzialu poszczególnych partnerów w projekcie,
4) partnera wiod4cego uprawnionego do reprezentowania pozostalych partnerów

projektu,
5) sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez

poszczególnych partnerów projektu, umoZliwiaj4cy okreÉlenie kwoty
dofi nansowania udzielonego kazdemu z parlnerów,

6) sposób postgpowania w przypadku naruszenia lub niewywi4zania sig stron
z umowy,

7) sposób pokrywania wydatków niekwalifikowanych w ramach projektu,
8) metodg iterminy wykonywaniazadaiobjgtychpartnerstwem i przekazywania

érodków na ich realizacjg - finansowanie wspólnego przedsigwziEcia,
9) zasady odpowiedzialnoSci partnerów wobec osób trzecich za ich dzialania

2.

lub zaniechania wynikajqce z realizacji projektu,



l .

2.

6.

7.

a
J .

4.

5 .

l0)zasady odpowiedzialnoSci za Srodki publiczne przekazane na realizacji projektu

w szszególnoSci wówczas, gdy partnerstwo przewiduje zlecenie zaru4dzania

finansami na zewnqÍ.rz,
I l) kwotg i sposób zabezpieczenia prawidlowej realizacji

proj ektu przez poszczególnych partnerów,
umowy o dofinansowanie

l2)zasadyprowadzeniapostgpowaúna wybór wykonawców do
w proj ekcie or az w skazywaó korek ty za nieptzestrze ganie zasad

realizacji zadai
konkurencyjnoSci

or az przejrzystoSci prowadzenia zamówieú,
l3)wspólnq strategig dla realizacji projektu i w sposób wyczerpuj4cy regulowaó

stosunki wewngtrzne partnerstwa, w tym zakres wspóldzialania

i odpowiedzialnoÉci w ramach projektu,
14) pelnomocnictwo udzielone przez poszczególnych partnerów dla partnera

wiod4cego do podpisania przez niego umowy o dofinansowanie projektu w ich

imieniu i na ich rzecz.

$ 1 2
W przypadku uniewaanienia naboru Partner Wiod4cy - Gmina Jgdrzejów nie ponosi

odpowiedzialnoSci za szkody jakie poniósl z tego tytulu podmiot zainteresowany

zgloszeniem swojej kandydatury lub kandydat na Partnera, który dokonal zgloszenia,

a w szczególnoSci Gmina Jgdrzejów nie ponosi odpowiedzialnoéci za koszty
przygotowa nia zglo szenia.
W przypadku wyst4pienia okolicznoSci uniemoZliwiaj4cej zawarcie umowy

o paftnerstwie z wybranym w rvyniku naboru Paftnerem lub Partnerami, Gmina

Jgdrzejów dopuszcza moZliwoSó zawarcia umowy o paftnerstwie z podmiotem, który
jako nastgpny w kolejnoéci zostal najwyzej oceniony i uzyskal wymaganq minimaln4
liczbg punktów okreSlon4 w $9 ust. 1 l.
rJdzial Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany i bqdzie on

uzale4niony od uzyskania dofinansowania ze Srodków zewngtrznych.
Szczególowe infbrmacje o konkursie dostgpne s4 na stronie internetowej
wwwjeclrzejow.home.pl oraz www.jedrzejow.eobip.pl oraz w Wydziale Inwestycji
i Utrzymania Infrastruktury Technicznej Urzgdu Miejskiego w Jgdrzejowie'
WyjaSnienia zwi4zane z procedur4 naboru molna uzyskaó drog4 elektroniczn4 po
przeslanitt pytaú mailowo na adres gfzegorz.maruszak@umjedrzejow.pl. TreSó
zapytai i wyjaÉnieó przeslanych drog4 elektroniczn1bEdzie publikowana na stronach,
o których rnowa w ust. 4.
Oglaszaj4cy nabór zastrzega sobie prawo:
l) negocjacji warunków realizacji dzialan z Partnerem,
2) uniewaZnienia naboru bez podania przyczyny,
3) zawieszenia naboru na kazdym etapie,

Integralne czgSci regulaminu stanowi4:
l) Zalqcznik nr I - Formularz ofertowy,
2) Zal4cznik nr 2 - OSwiadczenie,
3) Zalqcznik nr 3 - Kryteria oceny,
4) Zal4cznik nr 4 - OSwiadczenie o dysponowanym wkladzie wlasnym.
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Zal4cznik nr 1 do Regulaminu
otwarteso naboru na Partnera

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa podmiotu

KRS (ie5li dotyczy)

Adres siedziby:

Nr budynku:

Nr lokalu:

Kod pocztowy:

MiejscowoSó:

Strona internetowa Podmiotu:

Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wi424cych

Imig i nazwisko:

Numer telefonu:

Adres e-mail:



I
rt,i

Zgodnoéé dzialania potencjalnego partnera z celami partnerstwa
irrii

l'ilr¡ti¡¡

Nale2y wskazaó i opisaó zgodnoió dzialania pof encjalnych partnerów z celami partnerstwq i dzialaniami
przewidzianymi do realizacji przez partnera odnoszqc sig do kryteriów merytorycznych wskazanych w l.p.
kryteriów oceny.

I

,
: :

Opis potencjalu kadrowego i organizacyjnego

Nale2y opisaó doiwiadczenie i lcwalifikacje osób, które bgdq zaangaiowane w realizacjg projektu, a takze
propozycje zakresu zadaú, jakie dana osoba mo2e realizowaó na rzecz projektu oraz mo2liwoici organizacyjne
w zakresie utrzymania celów projekt wg kryteriów merytorycznych wskazanych w l.p. 2 kryteriów oceny.

3

Nale2y opisaé potencjal techniczny, jaki podmiot mo2e wnieíó do projektu, w fym potencjal sprzgtowy i warunki
lokalowe podmiolu oraz wskazaó sposób jego wykorzystania w ramach projektu jak równie2 mo1liwoici w
zakresie utrzymania celów projektu wg kryteriów merytorycznychwskazanychw l.p. 3 kryteriów oceny.

4

Naleiy wskazaé i udokumentowaó wykaz malaymalnie pigciu dzialaú zreqlizowanych w ostatnich pigciu latach,
w stosunku do daty skladania oferty, wpisujqcych sig w cel partnerstwa, spelniajqcych przynajmniej jeden z
poni2szych warunków:
a) dzialanie zrealizowane na rzecz grupy docelowej, do której kierowane bgdzie wsparcie przewidziane w
ramach projektu;
b) dzialaníe zrealizowane na obszarze, którego dotyczyó bgdzie realizacjo projektu bqdá skierowane do
mieszkaúców tego obszaru
Dzialanie rozumiane iest iako wykonanie zadaú wskazanych w $4 ust. I pkt I -7 Regulaminu. Opis i ocena wg
kryteriów merytotycznych wskazanych w l.p. 4 kryteriów oceny.

Opis do5wiadczenia podmiotu zglaszaj4cego w realizowaniu projektów wspólfiuansowanych

I ze Srodków zewngtrznych

Naleiy opisaó doiwiadczenie w realizacji projektów w kontekicie przydatnoici zdobytego doiwiadczenia do
realizacji projektu. Ocena bgdzie doQczyó projektów zrealizowanych lub realizowanych w zwiqzku z
przyznanym zewngtrznych iródel finansowych. Doiwiadczenie ma odnosió sig dzialaít wskazanych w pkt. Iil lit.
a)-h) ogloszenia. Naleiy opisaó projekty zrealizowane lub realizowane i poprzeó to stosownq informacjq lub
dokttmentem o przyznaniu lrodków. Opis i ocena wg kryteriów merytorycznych wskazanych w t.p. 5 kryteriów
oceny.

6
i

opis koncepcji dzialal mo2liwych do zrealizow ania orazgotowosé oo .*uriru.¡i

Nale2y opisaó koncepcig dzialaít mozliwych do zrealízowania w kontekície przydatnoÍci do realizacji projeknr
oraz gotowoíé do realizacii zadania Opis i ocena wg kryteriótv merytotycznych wskazanych w t.p. 6 kryteriótu
oceny.



opis sposobu osiqgnidia tnitu¿n¡t o,n produktu i rizuttáiu projektu

Nale2y opisaó sposób osiqgnigcia wskainików produktu i rezultatów projektu w kontekicie moiliwoici ich
spelnienia w trakcie realizacji projekÍu oraz ich utrzymania. Opis i ocena wg kryteriów merytorycznych
wskazanych w l.p. 7 kryteriów oceny.

8 Planowany bud2et dzialania oraz barmonogram rzeczowo-finansowy

Nalezy szczególowo i dokladnie opisaó budzet projektu, racjonalnoíó wydatków, kwot przyjgtych do obliczeú,
wysokoió wktadu wlasnego przy uwzglgdnieniu wyQcznych w zakresie kwalifikowalnoici wydatków w ramqch
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europe.iskiego Funduszu Spolecznego oraz Funduszu
Spójnoicí nq lata 2014-2020 oraz zapisów regulaminu konkursu zamknigfego nr RPSúV.06.05.00-U.00-26-
072/16 w ramach Osi Prioryfetowej 6 - ,,Rozwói missf" Dzislsnis 6.5 ,,Rewitslizscia obszarów mieiskich i
wiejskiclr" Regionalnego Programu Operacyjnego llojewódzlwa Swigtokrzyskiego na lats 2014-2020. Opis i
ocena wg kryteriów merytorycznych wskazanych w l.p. 8 kryteriów oceny.

Data i miejsce wypelnienia formularza

Podpis i pieczgó, osoby/osób upowa2nionej/ych do podejmowania decyzji wi1lqcych



Zalqcznik nr 2 do Regulaminu
otwartego naboru na Partnera

OSWr¡,NCZENIE

Skladaj4c ofertg na wspólne przygotowanie zloíenie wniosku o dofinansowanie projektu pn.

,,Prrybudowa placu Tadeusza Koíciuszki (Rynku) w Jgdrzejowie w ramuch przywrócenia

hístorycznej funkcji rynku jgdrzejowskíego jako przestrzeni integracji spolecznoíci

lokalnych w miejsce obecnego ronda komunikacyjnego wraz z realizacjq i przebadowq

niezbgdnych obiektów budowlanych towarzyszqcych inwestycji" do dwuetapowego konkursu

zamknigtego nr RPSW.06.05.00-I2.00-26-072116 w ramach Osi Priorytetowej 6 - ,,Rozwój

miast" Dzialania 6.5 ,,Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich" Regionalnego Programu

Operacyjnego Wojewodztwa Swigtokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz wspóln4 realizacjE

w/w projektu, oSwiadc zam, 2e:

1) Ladnaz osób bgd4cych czlonkiem organów zarz4dzajEcychbqd? wspólnikiem, nie zosfala
skazana prawomocnym wyrokiem za przestgpstwo sklad"ania falszywych zeznai,
przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodnoéci dokumentów, obrotowi pienigdzmi
i papierami warto5ciowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu,
karnoskarbowe albo inne zwi1zane z wykonywaniem dzialalnoSci gospodarczej lub
popelnione w celu osi4gnigcia korzySci maj4tkowych;

osoby dzialajEce w imieniu podmiotu nie zostaly skazane prawomocnym wyrokiem za
przestgpstwo popelnione w zwi4zku z pr6bq pozyskania érodków publicznych lub w
zwi4zku z gospodarowaniem takimi Srodkami przez okres 3 lat od dnia
uprawomocnienia sig wyroku;

podmiot, który reprezentujg nie jest w trakcie rozwiEzywania dzialalnoéci, nie znajduje
sig pod zarzqdem komisarycznym, nie znajduje sig w toku likwidacji, postgpowania
upadloSciorvego, postgpowania naprawczego, nie zawiesil prowadzenia dzialalnoSci lub
nie znajduje sig w innej, podobnej sytuacji wynikaj4cej zprzepisów prawa;

podmiot, któ¡y reprezentujg nie zalega z tiszczaniem podatków, jak równieZ
z opiacaniem skladek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne, Fundusz Pracy,
Paristwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych lub innych nale2noSci
wymaganych odrgbnymi przepisami;

podmiot, który reprezentujg nie podlega wykluczeniu z moZliwoSci otrzymania
dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust.4 ustawy z dnia 2l
sierpnia 2009 r. o f inansach publicznl,ch (Dz. U.22016 r.,poz.187 zpó2n.zm.);

6) wobec podmiotu nie zostal orzeczony zakaz dostgpu do érodków, o których mowa w art.
5 ust. 3 pkt I i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
2 2016 r., poz. 187 z pó2n. zm.);

? \

? \

4)

5\



7)

8)

zadania przewidziane do realizacji i wydatki przewidziane do poniesienia w ramach
projektu nie s4 i nie bgd4 rvspólfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów
finansowych, w tym zirnych funduszy strukturalnych Unii Europejskiej;

zapoznalem sig z dokumentami ogloszonego naboru do dwuetapowego konkursu
zamknigtego nr RPSW.06.05.00-12.00-26-072116 w ramach Osi Priorl'tetowej 6 -

,,Rozwój miast" Dzialania 6.5 ,,Rewitalizacja obsz-arów miejskich i wiejskich"
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Swigtokrzyskiego na lata 2014-
2020 oraz innymi niezbgdnymi dokumentami unijnymi, krajo!\rymi i regionalnymi
dostgpnymi na stronie www.20l4-2020.rpo.swietokrzyskie.pl, które dotyczyé bEda
rcalizacji projektu;

9) posiadam prawo do dysponowania nieruchomoÉci4 na cele budowlane dla terenu
objgtego zadaniem proponowanym w ofercie:

NIERUCHOMOSÓ
Jednostka ewidencvina Obreb ewidencvinv Nr dzialki ewidencyinei

l0) jestem éwiadomy odpowiedzialnoSci karnej za podanie falszywych danych lub zlo2enie
falszywych o Swiadczeú.

podpis i pieczEó osoby/osób
upowaZnionej/ych do podejmowania
decyzji wiq14cych

INFORMACJE O TYTULE, Z KTÓREGO WYNIKA PRAWO DO
DYSPONOWANIA

NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE
Wlasnoió
WspólwlasnoSó (w przypadku wspólwlasnoSci nale2y wskazaó informacje dotycz¡ce zgody
wszystkich wspólwlaScicieli na wykonanie robót budowlanych)
Zgoda wspólwlaicicieli z dnia'.

2.

Uzytkowanie wieczyste J .

Trwaly zarzTd 4.
Ograniczone prawo rzeczowe 5 .
Stosunek zobowi4zaniowy, przewiduj4cy uprawnienie do wykonywania robót i obiektów
budowlanych

6.

Inny (naleZy wskazaó poniZej ten tltul): 7.

Je2el iwpolunr2postawionokrzy2yk,poni2ejna|e2ywskazaóimionaina,w@
zamieszkania (siedziby) wspólwlaécicieli.
Je2eli w jednym z pólhr 3-7 postawionol'rzy|yk, poni2ej nale|y wskazaó imiona i nazwiska (nazwa) oraz
adresy zamieszkania (siedziby) wlaócicieli:

miejscowoSó, data



Zal4cznik nr 3 do Regulaminu
otwartego naboru na Partnera

KRYTERIA OCENY

Oferty dostarczone w odpowiedzi na otwarty nabór Partnera spoza sektora ftnansów
publicznych do projektu ,, Przebudowa placu Tadeusza Koícíuszki (Rynku) w Jgdrzejowie
w ramach przlnvrócenia historycznej funkcji rynkujgdrzejowskiego jako przestrzeni integracji
spolecznoíci lokalnych w miejsce obecnego ronda komunikacyjnego wraz z realizacjq
i przebudowq niezbgdnl,ch obiektów budowlanych towarzyszqcych inwestycii" planowanego
do zlo2eniaw ramach dwuetapowego konkursu zamknigtego nr RPSW.06.05.00-2.00-26-
072/16 w ramach Osi Priorytetowei 6 - ,,Rozwói miast" Dzialania 6.5 ,,Rewitalizacja
obszarów mieiskich i wieiskich" Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódzfiva
Swigtokrzyskiego na lata 2014-2020 bgd4 poddane ocenie formalnej i merytorycznej
zgodnie z regulaminem konkursu.

Maksymaln a liczba punktów : 8 2
Minimalna liczba punktów do wyboru partnera: 50 (minimum 600A z maksymalnej liczby
punktów do uzyskania)

Kryteria oceny s4 jednoczeSnie kart4 oceny.

Lp. Kryteria podlegajqce ocenie Sposób weryfikacji Tak Nie Uwagi

I
Termin wplywu oferty zgodny z

osloszeniem
Data wplywu do Urzgdu Miejskiego
w Jgdrzejowie

2
KompletnoSó oferty- wlaSciwy

formularz, pgprawnoéó
wvoelnienia

Oferta przygotowana na formularzu
ofertowym zalqczonym do
regulaminu. Wszystkie pola
wypelnione

3 Kompletnoéó zal4czników

Formularz ofertowy - zal4czniknr 1
do regulaminu

Oówiadczenie - zalqcznik nr 2 do
resulaminu

Aktualny odpis z rejestru lub
odpowiedniego wyci4gu z ewidencji
lub inne dokumenty potwierdzajqce
status prawny podmiotu
zglaszaj4cego i umocowanie osób go
reorezentuiacvch



Statut -jeSli dotyczy

Potwierdzenie posiadania
doSwiadczen i a w realizacji
projektów/zadai o podobnym
charakferze (wskazanym w $4 ust.
pkt l-7)

Sprawozdanie merytoryczne i
fi nansowe ft ilans. rachunek
wyników lub rachunek zysków
strat, informacja dodatkowa) za
ostatni rok

OSwiadczenie o zapewnieniu wkladu
wlasnego o ile dzialania partnera
wymagaj4 wniesienia takiego wkladu
- zalEcznik nr 4 do regulaminu

Pelnomocnictwo do skladania
oSwiadczenia woli (w przypadku,
gdy umowg bgd4 podpisyrvaly osoby
inne niZ uprawnione do reprezentacji
zgodnie ze statutem i odpisem z
Krajowego Rejestru S4dowego lub
innym dokumentem
potwierdzaj 4cym status prawny
oferenta)

Harmonogram fi nan sowy realizacji
zakresu zadanpartnera

4
Potwierdzenie za zgodnoíó z

oryginalem kopil dokumentów

Kopie dokumentów poéwiadczone za
zgodnoSó z oryginalem przez osoby
upowaZnione do reprezentacji
podmiotu lub notarialnie

PrawidlowoSó podpisania oferty
Podpis na ostatniej stronie oferty
oraz zaparafowana kaZda strona
oferty przez upowaZnionq osobg

(punktacja bgdzie przyznaw-ana na podstarvie pkt.

Lp. Kryterium
podlegai4ce ocenie

Sposób przyznaw ania punktów Liczba moZliwych punktów Punkty
pfzyznane

I Zeodnoió dzialania Oceniana bedzie zsodnoSó dzialania



potencjalnego
partnera z celami

partnerstwa

potencjalnych partnerów z celami
partnerstwa. Oceniaj4cy bgdE
przyznawaó punkty na podstawie
formularza ofertowego pkt. II, ppkt. l.

0-7 punktów

punkty sumuj4 sig

W zaleZnoóci od stopnia zgodnoSci
dzialafr potencjalnego partnera w
projekcie, t j. zakaZdy z7
elementów wskazanych w $4 ust. 1
pkt 1-7 które mog4 byó
przedmiotem dzialafr
real izowanych pr zez partnera
przyznane zostanq odpowiednio 1
punkt.

2 Opis potencjalu
kadrowego i

organizacyjnego

Oceniane bgdzie do5wiadczenie i
kwalifikacje osób, które bgd4
zaangaíowane w realizacjg projektu, a
fak2e propozycj e zakresu zadañ, jakie
dana osoba moZe realizowaó narzecz
projektu oraz mo2liwoSci
or ganizacyjne w zakresie utrzymania
celów projektu

0-9 punktów

punkty nie sumuj4 sig

- 3 pkt. - wskazanie kwalifikacji i
doSwiadczenia min. I osoby
zaangazow anej w real izacj g
projektu o charakterze
inwestycyj no-remontowym wraz z
podaniem zakresu zadai, jakie
dana osoba moíe realizowaó na
rzecz projektu
- 6 pkt. - wskazanie kwalifikacji i
doiwiadczenia min. 2 osób
zaangazow anych w real izacj g
projektu o charakterze
inwestycyjno-remontowym wr az z
podaniem zakresu zadai, jakie
dane osoby mog4 realizowaó na
rzecz projektu
- 9 pkt. - utworzenie specjalnej
komórki organizacyjnej (zespolu)
skladaj4cego sig z min. 3 osób
(pracown i ków partnera) zw ia,zanej
z r ealizacjq proj ektu wraz ze
wskazaniem kwalif i kacji i
doéwiadczenia tych osób oraz
podaniem zakesu zadaí, jakie
dana osoba moíe reaTizowaó na
rzecz projektu

J

Opis potencjalu
technicznego oraz

zachowania
trwaloSci projektu

Oceniany bgdzie potencjal techniczny,
w tym sprzgtowy i warunki lokalowe
podmiotu oraz sposób jego
wykorzystania dla potrzeb realizacji
zadaít zwi4zanych z rewitalizacj1
spoleczn4 jak równieZ moZliwoSci w
zakresie utrzymania celów projektu

0-8 punktów

punkty sumujq sig

- 2 pkt. - partner posiada swój
wlasny lokal. który bgdzie
wykorzystywany do celów
realizacji projektu i zachowania
trwaloSci (np. archiwizacja
dokumentów)

- 2 pkt. - partner posiada
niezbednv snrzet technicznv



(drukarka, komputer, itp.)
niezbgdny do realizacji projektu

- 4 pkt. -partner wykazal spójny i
wyczerpuj 4cy opis potencj alu
technicznego do zachowania
trwaloSci i celów projektu w
okresie 5 lat od uzyskania platnoéci
koúcowej pr zez partnera
wiod4cego (lidera), tj. nie krócej
n i2do2026 (np.  sposób
zachowania trwaloéc i proj ektu,
niezbgdne naklady do zachowania i
utrzymania w)'tworzonego
m aj 4tku, zab e zp i e c zenie
wltworzonych Srodków trwatych,
itp.)

A Opis doéwiadczenia
podmiotu

zglaszajqcego

Oceniane bgdq zadaúa zrealizowane w
ostatnich pigciu latach, w stosunku do
daty skladania oferty, wpisuj4cych sig
w cel partnerstwa, spelniaj4cych
przynajmniej jeden z ponizszych
warunków:
a) dzialanie zrealizowane naÍzecz
grupy docelowej, do której kierowane
bgdzie wsparcie przewidziane w
ramach projektu;
b) dzialanie zrealizowane na obszarze,
którego doty czy ó bgdzie r ealizacja
projektu bqdZ skierowane do
mieszkaúców tego obszaru
Dzialanie rozumiane jest jako
wykonanie zadahwskazanych w $4
ust. 1 pkt l-7

0-15 punktów

Zaka\de wskazane,
udokumentow ane oraz zakoiczone
lub realizowane dzialanie bgd4
przyznane 3 pkt.
M aksymalnie mo2na przedstawió
wykaz pigciu dzialaú.

Opis doéwiadczenia
podmiotu

zglaszajqcego w
realizowaniu

projektów
wspólfinansowanych

ze Srodków
zewngtrznych (np.
Srodki, UE, premia

termomodernizacyjn
a, érodki budzetu

paristwa, poLyczki,
itp.)

Oceniane bgdzie doSwiadczenie w
reahzacji projektów w kontekScie
przydatnoéci zdobytego doSwiadczenia
do realizacji projektu. Ocena bgdzie
doty czy ó proj ektów zr e alizow any ch
lub realizowanych w zwiqzku z
pr zy znany m zew n gfr zny ch 2r ó del
fi nansowych. DoSwiadczen ie ma
odnosió sig dzialaú wskazanych wg4
ust. I okt l-7

0-15 punktów

Zaka2dy rodzaj dzialania, który
uzyskal Srodki zewngtrzne i
zostanie to poparte stosown4
informacj4 lub dokumentem o
pr zy znaniu érodków b gd4
przyznane 5 pkt. Maksymalnie
mo zna przedstawió w ykaz tr zech
projektów.

6

Opis koncepcji
dzialañ mo2liwych
do zrealizowania
oraz gotowoSó do

realizacji

Oceniany bgdzie opis koncepcji dzialaft
mo2l iwych do zreal izowania w
kontek5cie przydatnoSci do realizacji
projektu oraz gotorvoSó do realizacji
zadania

0-14 punktów

punkty sumuj4 sig

- 8 pkt. - partner przedstawil
soóinv i wvczemuiacv oois



real izowan e g o dzialania
- 4 pkt. - partner przedstawil
koncepcjg realizowanego zadania z
wy szcze gólni eniem wszelkich
niezbgdnych dokumentów, które sq
potrzebne do realizacji zadania
- 2 pkt - partner posiada gotow4
dokumentacj g techniczn4 zadania

7

Opis sposobu
osi4gnigcia
wskaZników
produktu i

rezultatów projektu

Oceniany bEdzie sposób osi4gnigcia
wska2ników produktu i rezultatu
zglaszanego projektu w kontekScie
moZliwoSci ich spelnienia w trakcie
realizacji projekt oraz ich utr4,mania

0-10 punktów

punkty sumujq s ig

- powierzchnia obszarów (produkt)
obj gtych zglaszanym proj ektem :
2pkt. za obszar o powierzchni nie
wigkszej lub równiej lha,4 pkt za
obszar o powierzchni wigkszej niZ
t h a
- ludnoSó mieszkaj4ca na
obszarach obj gtych zglaszanym
projektem (rezultat) :2 pkt. za 500
lub mniej osób, do których
skierowanyjest projekt i które
bgdq z niego korzystaó; 4 pkt. za
wigcej niZ 500 osób, do których
skierowany jest projekt i które
b9d4 z niego korzystaó
- 2 pkf - partner przedstawil spójny
i wyczerpuj4cy opis sposobu
pomiary wskaZnika rezultatu

8

Planowany budZet
dzialania oraz
harmonogram

rzeczowo-finansowy

Oceniana bgdzie szczególowoéó i
dokladnoSó budzetu, racjonalnoéó
wydatków, kwot przyjgtych do
obliczei, wysokoSó wkladu wlasnego
przy uwzglgdnieniu wytycznych w
zakresie kwalifi kowalnoSci wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europej skiego
Funduszu Spolecznego oraz Funduszu
SpójnoSci na lata 2014-2020 oraz
zapisów regulaminu konkursu
zamknigtego nr RPSW.06.05.00-
12.00-26-072/16 w ramach Osi
Priorytetowej 6 -,,Rozwój miast"
Dzialania 6.5,,Rewitalizacja
obszarów miejskich i wiejskich"
Regionalnego Programu
Operacyj nego Wo.iewództwa
Swigtokrzyskiego na lata 201 4-2020

0-4 punktów

L4CZNA
iroSg

PUNKTOW

:;:+t,1,i
.:tl,i,l|t
l:a::i! |
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Zalqcznik nr 4 do Regulaminu
otwartego naboru na Partnera

Nazwa i adres Partnera (miejsce i data)

OSWIADCZENIE O Z ABEZPIECZENIU WKtr,ADU WI,ASNEGO

W zwi4zku z ubieganiem sig o realizacjg, w ramach partnerstwa, zadaniapn.

(podaó nazw Q przedsigwzi gcia)

bgd4cego przedsigwzigciem znajduj4cym sig w,,Programie Rewitalizacji Gminy Jgdrzejów na

lata2016-2026" oraz wynikaj4cym ze wspólnego projektu pn. ,,Przebudowa placu Tadeusza

Koéciuszki (Rynku) w Jgdrzejowie w ramach przywrócenia historycznej funkcji rynku

jgdrzejowskiego jako przestrzeni integracji spolecznoéci lokalnych w miejsce obecnego ronda

komunikacyjnego wraz z realizacj4 i przebudow4 niezbgdnych obiektów budowlanych

tow ar zy sz1cych inwe stycj i ",

oéwiadczam ' 2e w bud2ecie 
6;';;;;;;;; il;i;,;-p;";;;;j

zabezpieczone zostaly (zostan4) érodki finansowe niezbgdne do zrealizowania w/w inwestycji

w wysokoSci  co najmnie j  . . . .  . . . . . . .PLN.r

W przypadiu zmniejs zenia poziomu dofinansowania, wynikaj4cego z dwuetapowego

konkursu zamknigtego nr RPSW.06.05.00-I2.00-26-072/16 w ramach Osi Priorytetowej

6 - ,,Rozwój miast" Dzialania 6.5 ,,Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich"

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Swigtokrzyskiego na Iata 2014-

2020, zobowi4zujg sig do zabezpieczenia érodków stanowi4cych róZnicg pomigdzy kosztem

c alkowitym zadania a o stateczn4 kwot4 do fi nanso w ania.2

' Wnioskodawca w bud2ecie powinien zabezpieczyc l4czn4 kwotg wkladu wlasnego, w tym Srodki pochodz4ce z innych áródel.

'Szacowany na dzien ogloszenia naboru minimalny wklad wlasny Palnera Wiod4cego oraz pozostalych partnerów to ok. 40-50% kosztów
kwaf ifi kowalnych zadania oru¿ calo5ó kosztów niekwalifi kowalnych.



JednoczeSnie zobowi4zujg sig do okreSlenia kosztów realizacji zadania zgodnie

z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalnoéci wydatków w ramach Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spolecznego oraz Funduszu Spójnoéci na

lata 2014-2020 oraz regulaminem konkursu zamknigtego nr RPSW.06.05.00-I2.00-26-

072116 w ramach Osi Priorytetowej 6 - ,,Rozwój miast" Dzialania 6.5 ,,Rewitalizacja

obszarów miejskich i wiejskich" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Swigtokrzyskiego na lata 2014-2020,

Podpis i pieczgó osoby/osób
up owaZn i on ej I y ch do pod ej mowan i a de cy zji w i42qcy ch


