
OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA 

do wspólnej realizacji projektu w ramach  
konkursu nr RPDS.08.06.00-IZ.00-02-121/16 dla Działania 8.6 Zwiększenie 

konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP 
Osi Priorytetowej 8 Rynek Pracy  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 

Agencja Rozwoju Regionalnego ”ARLEG” S.A. 

ul. M. Rataja 26, 59-220 Legnica 

na podstawie Ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-
2020 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1146, z 2015 r. poz. 378, 1130, 1240, 1767), 

ogłasza otwarty nabór Partnera 

do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w konkursie nr  RPDS.08.06.00-
IZ.00-02-121/16 dla Działania 8.6 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw        
i przedsiębiorców z sektora MMŚP dla Osi Priorytetowej 8 Rynek Pracy 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 

I. Cel konkursu 

Celem konkursu jest wyłonienie Partnera (dopuszcza się występowanie wspólne 
Partnerów) do wspólnej realizacji projektu w ramach  Działania 8.6 Zwiększenie 
konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP. 
Planowana wartość projektu wynosi około 43 880 000,00 zł. Projekt 
współfinansowany będzie w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz budżetu państwa.  

II. Opis działań i zakres tematyczny projektu 

Projekt zakłada realizację działań mających na celu wsparcie  przedsiębiorców          
z sektora MMŚP oraz ich pracowników  poprzez usługi realizowane w ramach 
systemu Rejestru Usług Rozwojowych pozwalające na rozwój przedsiębiorstw i/lub 
jego pracowników, w szczególności nabycie lub potwierdzenie kwalifikacji zgodnie ze 
zdiagnozowanymi potrzebami, usprawnienie procesów lub obszarów działania 
przedsiębiorstwa, częściową lub całkowitą zmianę profilu działalności gospodarczej, 
w tym w szczególności: 

 doradztwo w zakresie określania potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa oraz 
korzystania z systemu RUR i wizyty monitoringowe realizowanych usług w 
ramach projektu 

 dofinansowanie usług rozwojowych dla MMŚP. 
 
  



III. Cel partnerstwa i zasady współpracy 

Celem partnerstwa jest wspólna realizacja projektu pn.: „Zwiększenie 
konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw z sektora MMŚP poprzez 
usługi realizowane w ramach Rejestru Usług Rozwojowych” w ramach  Działania 
8.6 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora 
MMŚP.. Przewiduje się, iż Lider projektu – Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” 
S.A. będzie odpowiedzialna za zarządzanie merytoryczne projektem (m. in. 
przygotowanie dokumentacji projektowej, nadzór nad udzielanym wsparciem) oraz 
administracyjne (m.in. sprawozdawczość finansową i merytoryczną, kontakty z 
Instytucją Zarządzającą RPO WD, monitoring projektu, archiwizację dokumentacji, 
nadzór nad budżetem i harmonogramem projektu), a Partner/Partnerzy będą 
odpowiedzialni za realizację merytorycznych działań, w tym m.in: rekrutację 
uczestników, organizację doradztwa oraz dofinansowanie usług rozwojowych dla 
MMŚP.  

Szczegółowe zasady partnerstwa zostaną określone w Umowie Partnerskiej po 
zakończeniu negocjacji z wybranymi oferentami. 

Wymagania wobec Partnera: 

a) zgodność działań potencjalnego Partnera z celami partnerstwa, 
b) oferowany wkład partnera w realizację celów partnerstwa, 
c) doświadczenie w realizacji wsparcia dla MMŚP. 
d) współpraca w trakcie przygotowania wniosku o dofinansowanie. 

IV. Kryteria wyboru Partnera 

1) Doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze, 
w szczególności: 

 projektów partnerskich,  

 przedsięwzięć zrealizowanych na terenie województwa dolnośląskiego 
w obszarze i dla grupy docelowej objętej interwencją projektową. 

2) Zgodność oferowanego wkładu potencjalnego Partnera w realizację celu 
partnerstwa. 

3) Uczestnictwo w realizacji projektu na każdym jego etapie, co oznacza 
również wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu oraz 
wspólne zarządzanie projektem, przy czym partner może uczestniczyć 
w realizacji tylko części zadań w projekcie. 

4) Wniesienie do projektu zasobów ludzkich (w tym potencjału kadrowego 

zaangażowanego w  realizację projektu), organizacyjnych, technicznych 

i finansowych (w tym wkład własny finansowy lub rzeczowy na poziomie 
co najmniej 15% wartości zadań Partnera w projekcie),  

5) Wyrażenie zgody na upublicznienie informacji o wybraniu jego instytucji do 
pełnienia funkcji Partnera.  

V. Dokumenty, które należy przedstawić celem weryfikacji spełnienia 
przedstawionych wymagań 

1. W ofercie podmiot/podmioty ubiegający/e się o wybór na Partnera projektu 



w procedurze otwartego naboru zobowiązany/i jest: 
1.1 wykazać zgodność profilu działalności z celami partnerstwa, 
1.2 przedłożyć deklarację współpracy z Liderem w zakresie przygotowania 

wniosku o dofinansowanie, 
1.3 przedłożyć aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu 

z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny 
potencjalnego Partnera oraz umocowanie osób reprezentujących, 

1.4 przedłożyć oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz 
podmiotów publicznoprawnych, 

1.5 przedłożyć sprawozdanie finansowe – bilans oraz rachunek zysków 
i strat za ostatni zamknięty rok obrotowy zgodnie z przepisami Ustawy 
o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2009 r. nr 152, 
poz. 1223 z późn. zm.), a w przypadku wykonawców niezobowiązanych 
do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów 
określających obroty oraz zobowiązania i należności, 

1.6 określić zakres wkładu w realizację celów partnerstwa, w szczególności 
poprzez zagwarantowanie odpowiednich zasobów ludzkich, zasobów 
organizacyjnych, technicznych i finansowych, przy oczekiwanym 
minimalnym wkładzie organizacyjnym polegającym na zapewnieniu 
dostępności form wsparcia na terenie miejscowości: Jelenia Góra, 
Wrocław oraz Wałbrzych. 

1.7 wykazać doświadczenie w realizacji co najmniej 8 projektów w 
odniesieniu do ostatnich 8 lat  w zarządzaniu i realizacji projektami na 
rzecz MŚP obejmującymi swym zasięgiem obszar województwa 
dolnośląskiego  

1.8 wykazać doświadczenie w ostatnich 5 latach w realizacji co najmniej  
300 usług  rozwojowych na rzecz mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz osób podejmujących działalność gospodarczą. 

1.9 wykazać posiadanie  aktualnego certyfikatu systemu zarządzania (PN-
EN- ISO 9001-2009 ) w zakresie świadczenia usług rozwojowych na 
rzecz MŚP   

1.10 posiada wpis do rejestru w Krajowym Systemie Usług dla Małych           
i Średnich Przedsiębiorstw (KSU) w zakresie usług doradczych              
i szkoleniowych. 

2. Wymagania określone w ust. 1 pkt. 1.1-1.5 oraz wymaganie określone w ust. 
1 pkt. 1.6 dotyczące wkładu organizacyjnego polegającego na zapewnieniu 
dostępności form wsparcia na terenie miejscowości Jelenia Góra, Wrocław 
oraz Wałbrzych, stanowią kryteria formalne. Niespełnienie co najmniej 
jednego kryterium formalnego powoduje odrzucenie oferty. 

3. Wymagania określone w ust. 1 pkt. 1.7-1.10 stanowią kryteria merytoryczne, 
których wartość punktowa została określona w formularzu oferty.  

4. W przypadku partnerstwa podmiotów: 
4.1 wymagania określone w ust. 1 pkt. 1.1-1.5, 1.9, 1,10 dotyczą każdego 

podmiotu i muszą być spełnione przez każdy podmiot z osobna, 
4.2 zakres wkładu w realizację celów partnerstwa, określony w ust. 1 

pkt. 1.6 może być spełnione łącznie, w szczególności poprzez 
zagwarantowanie odpowiednich zasobów ludzkich, zasobów 
organizacyjnych, technicznych i finansowych dotyczy podmiotów 
łącznie, jednak każdy podmiot odpowiedzialny za dany zakres 
przedstawia odpowiednie zasoby ludzkie, zasoby organizacyjne, 



techniczne i finansowe umożliwiające realizację przyjętego na siebie 
celu partnerstwa, 

4.3 wymagania określone w ust. 1 pkt. 1.7 mogą być spełnione łącznie, 
jednakże przy założeniu, że każdy Partner z osobna w odniesieniu do 
ostatnich 8 lat zarządzał i realizował co najmniej 2 projektami na rzecz 
MŚP obejmującym swym zasięgiem obszar województwa 
dolnośląskiego, (wskazać tytuł projektu, nazwa programu i działania, 
obszar realizacji, cel projektu, rezultaty, grupa docelowa). 

4.4 wymagania określone w ust. 1 pkt. 1.8 mogą być spełnione łącznie 
przez Partnerów. 

5. Partnerzy zobowiązani są wskazać w Formularzu oferty Lidera Partnerów do 
reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy partnerstwa. Przed podpisaniem umowy 
Lider może żądać umowy regulującej współpracę podmiotów występujących 
wspólnie. 

6. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez podmiot składający ofertę. W przypadku podmiotów 
wspólnie składających ofertę, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 
podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty lub 
pełnomocnika. 

Oferty składne przez potencjalnych Partnerów ponadto muszą zawierać następujące 
dokumenty: 

1. Dane zgłaszającego i osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu oraz 
osób do kontaktów w sprawie współpracy 

2. Wykaz osób przewidzianych do realizacji celów partnerstwa 
3. Szacunkowy koszt działań w ramach projektu zaproponowanych przez 

Partnera 
4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na upublicznienie informacji o wyborze 

instytucji na Partnera projektu 

VI. Składanie ofert 

Oferty, w formie pisemnej,  należy składać do dnia 07 czerwca 2016 r. do 
godziny 10:00 na adres: Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. ul. M. 
Rataja 26, 59-220 Legnica, z dopiskiem „Oferta partnerstwa – konkurs nr 
RPDS.08.06.00-IZ.00-02-121/16”. 

Rozpatrywane będą tylko oferty złożone w terminie. 

 

Informacja o wyborze Partnera zostanie upubliczniona i ogłoszona na stronie 
internetowej www.arleg.eu w terminie 1 dnia kalendarzowego od dnia zakończenia 
naboru. 

 



VII. Procedura odwoławcza 

-        Podmioty, które nie zostały wybrane do pełnienia funkcji Partnera mają 
możliwość wniesienia odwołania w nieprzekraczalnym terminie 2 dni 
kalendarzowych od ogłoszenia wyników naboru w formie pisemnej, na adres 
składania ofert. 

-        Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie 2 dni roboczych od daty 
wpływu przez komisję powołaną przez Agencję Rozwoju Regionalnego „ARLEG” 
S.A. 

-        W przypadku pozytywnego rozpatrzenia środka odwoławczego przewiduje 
się uwzględnienie kandydatury w tworzeniu ostatecznej listy partnerów. 

-        Informacja o wynikach odwołania zostanie podana do publicznej 
wiadomości na stronie internetowej www.arleg.eu 

VIII. Informacje dodatkowe: 

1) Partnerem projektu może być podmiot, który wniesie do projektu zasoby 
ludzkie, organizacyjne, techniczne i finansowe oraz wspólnie z ARR ARLEG 
S.A. będzie uczestniczyć w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz 
realizacji projektu. 

2) Partnerem nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania 
dofinansowania (o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
r. o finansach publicznych) oraz podmiot powiązany 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 dnia 26.06.2014 r.). 

3) Planowany termin realizacji projektu: listopad 2016 r.– lipiec 2019 r. 

4) Ogłaszający nabór ma prawo do wyboru więcej niż jednego Partnera. 

5) Udział Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany i będzie on 
uzależniony od uzyskania dofinansowania ze środków UE. 

6) Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez 
podawania przyczyny oraz do zmiany niniejszego ogłoszenia.  

7) Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 664437655. 


