
Ogłoszenie o otwartym naborze partnera 
w celu wspólnej realizacji projektu „Lwowskie Orlęta Dolny Śląsk Pamięta! -  Mosty 
Pamięci cz. 2” finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa na lata 2017-2021”

Wojewoda Dolnośląski ogłasza otwarty nabór na partnera w celu wspólnego przygotowania 
oraz realizacji projektu „Lwowskie Orlęta Dolny Śląsk Pamięta! -  Mosty Pamięci cz. 2”. 
Działania realizowane w ramach projektu mają przyczynić się do wzmocnienia poczucia 
wspólnoty obywatelskiej Polaków, której spoiwem jest tożsamość narodowa, kultywowana 
nie tylko na terytorium Rzeczypospolitej, lecz również i poza jej granicami. Realizowany 
przez Wojewodę Dolnośląskiego projekt „Lwowskie Orlęta Dolny Śląsk Pamięta! -  Mosty 
Pamięci cz. 2” ukierunkowany jest na mniejszość polską zamieszkającą na Ukrainie i ma na 
celu wzmocnienie jej więzi z Ojczyzną, dzięki planowanym wizytom studyjnym 
przedstawicieli tej mniejszości we Wrocławiu oraz młodzieży z Polski we Lwowie. Ofiarność 
i poświęcenie młodych obrońców z Lwowa w latach 1918-1920 ma być punktem wyjścia do 
szerokiej refleksji nad polskimi losami przełomu XIX i XX wieku na wschodnich terenach I 
i II Rzeczypospolitej, dążeniami do wolności oraz wartościami, jakie przenieśli na Dolny 
Śląsk Polacy przesiedleni z dawnych ziem Rzeczypospolitej.

I. Cel i zakres partnerstwa

Celem partnerstwa jest zorganizowanie:
1) 4-dniowego pobytu (wizyta powinna zakończyć się w terminie do dnia 09.09.2018 r.) we 

Wrocławiu dla 45 przedstawicieli polskich organizacji ze Lwowa, obejmującego m.in. 
wydarzenia i atrakcje o tematyce patriotycznej, w tym udział w grze miejskiej „Orląt 
Cień”, a także narodowym czytaniu „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego

2) 7-dniowego wyjazdu studyjnego (w terminie od dnia 05.10.2018 r. do dnia 11.10.2018 r.) 
na Ukrainę dla 45-osobowej grupy, obejmującego zwiedzanie Lwowa, Kowla
i Krzemieńca, zorganizowanie spotkań z przedstawicielami mniejszości polskiej na 
Ukrainie.

Zakres partnerstwa przewidziany dla partnera obejmuje przygotowanie i realizację planów 
pobytów i wyjazdu, o których mowa powyżej, w tym zapewnienie przewodnika, programów 
edukacyjnych, wstępów do muzeów, transportu (z wyłączeniem wyjazdu studyjnego, 
o którym mowa w punkcie 2), zakwaterowania wraz z wyżywieniem oraz ubezpieczenia 
wszystkich uczestników.

Z wybranym partnerem zostanie podpisana umowa partnerstwa, określająca w szczególności:
1) przedmiot umowy;
2) prawa i obowiązki stron;
^j  ^aKies i formę udziału partnerów w projekcie;
4) sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez partnera 
projektu;
5) sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązania się stron z umowy.
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II. Liczba partnerów
W ramach naboru partnerów Wojewoda Dolnośląski planuje wybór jednego partnera.

III. Forma prawna partnera
O udział w postępowaniu może ubiegać się kandydat na partnera będący:

organizacją pozarządową w  rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.).
IV. Wymagania wobec partnera.

1. Wykazuje zgodność działania z celami partnerstwa.
2. W zgłoszeniu zawarł informację, iż dysponuje doświadczeniem oraz kadrowym 

zdolnym do realizacji działań określonych w pkt. I. Potencjał kadrowy oznacza osoby 
powiązane z partnerem, które zostaną zaangażowane w realizację projektu.

3. Nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania.
4. Wyraża zgodę na upublicznienie informacji o jego wyborze w niniejszym naborze 

do pełnienia funkcji partnera.
5. Deklaruje uczestnictwo w realizacji projektu na wszystkich jego etapach.
6. Deklaruje dyspozycyjność przez okres przygotowania, realizacji i rozliczania projektu.

Zgłoszenie kandydata na partnera należy sporządzić na formularzu stanowiącym 
Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze). 

Zgłoszenie powinno zawierać:

1. Dane rejestrowe kandydata na partnera, dane osób uprawnionych do reprezentowania 
oraz wskazanie osoby do kontaktu w sprawie współpracy.

2. Ogólną charakterystykę kandydata na partnera oraz opis jego dotychczasowej 
działalności i doświadczenia zgodnego z celem przedmiotowego partnerstwa (w tym 
w realizacji projektów o podobnym charakterze, ze szczególnym uwzględnieniem 
projektów zrealizowanych dla i przy współpracy administracji publicznej).

3. Opis koncepcji udziału w projekcie kandydata na partnera i proponowanych metod 
realizacji poszczególnych elementów projektu.

4. Informacje na temat deklarowanego wkładu kadrowego kandydata na partnera 
w realizację przedmiotowego projektu.

5. Aktualny odpis z rejestru lub inne dokumenty potwierdzające status prawny kandydata 
na partnera.

6. Aktualny statut kandydata partnera.
7. Deklarację uczestnictwa w przygotowaniu i realizacji projektu na wszystkich etapach 

oraz dyspozycyjności przez okres przygotowania, realizacji i rozliczania projektu.
8. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, 

w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 2017 i\, poz. 2077 ze zm.).

9. Inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu (np. referencje).
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V. Szacunkowa wartość projektu.

Szacunkowa całkowita wartość projektu nie p rze toczy  kwoty 59 080 zł.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 59 080 zł.
Podane kwoty są kwotami brutto.

VI. Sposób i termin składania zgłoszeń.

Zgłoszenia w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do ogłoszenia
0 naborze należy składać w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego naboru (decyduje 
data wpływu zgłoszenia do siedziby Urzędu Wojewódzkiego), na adres:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki 
PI. Powstańców Warszawy 1 

50-153 Wrocław
z dopiskiem na kopercie: „Lwowskie Orlęta Dolny Śląsk Pamięta! -  Mosty Pamięci cz. 2 ”

Zgłoszenie oraz wszystkie załączniki do zgłoszenia mają być wypełnione komputerowo
1 w języku polskim oraz podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania partnera 
(czytelny podpis lub podpis i pieczęć imienna, zgodnie z zapisem w dokumencie rejestrowym 
lub zgodnie z załączonym pełnomocnictwem).

Kandydat na partnera może złożyć tylko jedno zgłoszenie w ramach naboru.

W sprawach dotyczących niniejszego naboru informacji udziela Pani Dominika Arendt- 
Wittchen (Biuro Wojewody), adres poczty elektronicznej d.wittchen@duw.pl 
nrtel. 71 340 62 37.

VII. Kryteria wyboru partnera.

Etap I -  ocena spełnienia wymogów formalnych (dochowanie terminu złożenia oferty, 
kompletność wymaganych dokumentów, stwierdzenie poświadczenia zgłoszenia 
i załączników do zgłoszenia właściwymi podpisami, wymogi względem partnera).

Etap II -  ocena merytoryczna ofert na następujących obszarach:
1. okres prowadzenia działalności statutowej, zgodnej z celami partnerstwa:

a) do 3 lat -  1 pkt
b) powyżej 3 lat do 5 lat - 2 pkt
c) powyżej 5 lat do 10 lat -  3 pkt
d) powyżej 10 lat -  4 pkt

2. posiadanie doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze:
a) realizacja projektu o wartości do 50.000,00 zł -  1 pkt
b) realizacja co najmniej 2 projektów o wartości powyżej 50.000,00 zł -  3 pkt
c) realizacja więcej niż 4 projektów o wartości powyżej 50.000,00 zł -  5 pkt
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3. koncepcja i proponowane metody realizacji projektu partnerskiego - zawierające:
a) obowiązkowe elementy projektu -  max 3 pkt
b) zaproponowane przez partnera elementy projektu -  max 5 pkt

W przypadku, gdy kilku kandydatów otrzyma taką samą liczbę punktów, wyboru partnera 
dokonuje komisja konkursowa powołana przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Ogłaszający otwarty nabór na partnera Wojewoda Dolnośląski zastrzega sobie prawo 
do:

1. żądania w trybie roboczym (drogą elektroniczną) niezwłocznego przekazania 
dodatkowych informacji/wyjaśnień/uszczegółowienia złożonych w ramach tego 
naboru ofert,

2. negocjowania warunków realizacji partnerstwa,
3. podpisania umowy partnerskiej z kandydatem, którego zgłoszenie zostało ocenione 

najwyżej,
4. unieważnienia naboru -  bez podania przyczyny
5. zawarcia umowy partnerstwa z podmiotem, któiy jako następny w kolejności został 

najwyżej oceniony -  w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej 
zawarcie umowy partnerstwa z wybranym w wyniku naboru partnerem.

VIII. Termin rozstrzygnięcia naboru.

Wojewoda Dolnośląski dokona wyboru partnera do wspólnej realizacji projektu i ogłosi 
rozstrzygnięcie naboru nie później niż do dnia 24 lipca 2018 r.

Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej Dolnośląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego, w zakładce: Komunikaty.
Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie.
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