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RARR/1/ROWES/DS/2019 
Rzeszów, 09.09.2019 r. 

Ogłaszający:  
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów 
NIP 813-00-10-538 
REGON 690260330 
KRS 0000008207 
 
 
 

Ogłoszenie o otwartym naborze kandydata na Partnera 
do wspólnego przygotowania i realizacji projektu „Dostępna Szkoła”,  

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  
– oś priorytetowa IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa,  

działanie 4.1 Innowacje społeczne 
 
I. Informacje ogóle: 
Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 RARR S.A. ogłasza otwarty nabór 
kandydata na Partnera, w celu przygotowania i prawidłowej realizacji projektu „Dostępna Szkoła”  
w ramach konkursu nr POWER.04.01.00 – IŻ.00-00-021/18, ogłoszonego w dniu 13.11.2018 r.  
przez MIiR.  
Wzór umowy oraz dokumentacja konkursowa znajdują się pod adresem: 
https://www.power.gov.pl/nabory/1-197/ 
 
II. Cel partnerstwa:  
1. Projekt przygotowany i realizowany będzie w partnerstwie. Celem głównym projektu jest 
opracowanie modelu "Dostępnej Szkoły", przetestowanie innowacji wśród minimum 50 szkół 
podstawowych w całej Polsce oraz upowszechnienie i włączenie do polityki i praktyki nowych 
rozwiązań. Celem zaplanowanych działań jest identyfikacja i eliminowanie barier w zakresie szeroko 
rozumianej dostępności funkcjonowania szkół podstawowych, co przyczyni się też do pełniejszego 
zdiagnozowania problemów i potrzeb osób z niepełnosprawnościami i uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi, jak również całej społeczności szkolnej, w efekcie poprawi się skuteczność 
realizowanych interwencji. 
2. Celem partnerstwa nie jest uzyskanie wynagrodzenia zapewniającego zysk, ale wspólne opracowanie 
i realizacja projektu uwzględniająca wykorzystanie potencjału organizacyjnego, technicznego, 
kadrowego i finansowego Partnera. Zasoby wnoszone do partnerstwa mają umożliwić wypracowanie 
konkretnych działań, których realizacja jest niezbędna do osiągnięcia celów projektu. 
 
III. Informacja o projekcie:  

1. Czas realizacji projektu 01.11.2019 r. – 30.06.2023 r.  
2. Wszystkie działania w ramach projektu będą prowadzone na terenie Polski.  
W ramach realizacji projektu planowane są następujące działania: 
A. Opracowanie kompleksowego modelu Dostępnej Szkoły (wersja do testowania) 
- spotkania diagnostyczne i konsultacyjne na terenie wszystkich województw, celem opracowania 
założeń Modelu, 
- prace Zespołu Ekspertów przy opracowaniu Modelu wraz z załącznikami, 
B. Przeprowadzenie procesu naboru organów prowadzących szkoły do udziału w testowaniu innowacji, 
- nabór organów prowadzących do testowania innowacji, 
- audyt dostępności w szkołach i przygotowanie IPPD, 
- szkolenie dla szkół i organów prowadzących. 
C. Wsparcie merytoryczno-techniczne szkół podczas testowania innowacji 
- wydatkowanie grantów przez szkoły, 
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- wsparcie indywidualne w postaci doradztwa asocjacyjnego i formatywnego rozwiązującego konkretne 
problemy wdrożenia modelu podczas testowania oraz innowacyjnego w zakresie osiągnięcia poziomu 
dojrzałości szkół, 
- wsparcia grupowe we wdrażaniu grantów (przez 3 lata testowania). 
D. Monitorowanie testowania innowacji i upowszechnianie modelu:  
- spotkania i wywiady konsultacyjne wdrażanego modelu, 
- prace Zespołu Ekspertów nad zmianami do Modelu oraz propozycje Rekomendacji dla szkół, 
E. działania informacyjno-promocyjne zgodne z wytycznymi zmieszczonymi w Podręczniku 
wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. 
3. Partner zobowiązany będzie do ponoszenia wydatków zgodnie z „Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” oraz zgodnie z zapisami umowy 
partnerskiej i umowy o dofinansowanie projektu. W ramach projektu rozliczane będą tylko te wydatki 
Partnera, które będą bezpośrednio związane z jego realizacją. 
4. Wydatki związane z zaangażowaniem personelu w projekcie są kwalifikowalne, o ile: 
- obciążenie z tego wynikające nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich 
zadań powierzonych danej osobie, 
- łączne zaangażowanie zawodowe personelu projektu, niezależnie od formy zaangażowania, 
w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań 
finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie 
przekracza 276 godzin miesięcznie. 
5. Pozostałe koszty, które Partner będzie mógł otrzymać w ramach partnerstwa, stanowić będą koszty 
pośrednie, rozliczane wg stawki ryczałtowej, w wysokości do 10% bezpośrednich kwalifikowalnych 
kosztów związanych z zaangażowaniem Partnera w realizacje zadań w projekcie. W ramach tych 
kosztów można sfinansować następujące wydatki: koszty wynajmu lub utrzymania budynku, koszty 
administracyjne, z wyłączeniem kosztów ubezpieczeń majątkowych, koszty delegacji osób 
zaangażowanych w realizację projektu itp. Koszty pośrednie rozliczane stawką ryczałtową traktowane 
są jako wydatki poniesione, nie ma obowiązku ich rozliczania i opisywania dowodów księgowych  
w ramach projektu.  
6. Partner zobowiązany będzie do zawarcia Umowy Partnerskiej określającej w szczególności: 
- przedmiot umowy, 
- prawa i obowiązki stron, 
- zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie, 
- Partnera Wiodącego (RARR S.A.) uprawnionego do reprezentowania pozostałych Partnerów projektu, 
- sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych 
Partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania udzielonego każdemu  
z Partnerów, 
- sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązania się stron z porozumienia lub 
umowy. 
 
IV. Wymagania w stosunku do Partnera  
Partnerem może być podmiot, który:  
1. Posiada status organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art.3 ust.3 pkt 1 ustawy  
z dnia 24 kwietnia 2004r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019e.  
poz. 688 ), który wniesie do projektu, w uzgodnionym zakresie, własne zasoby kadrowe, organizacyjne, 
techniczne i finansowe, a także wspólnie z projektodawcą uczestniczyć będzie w przygotowywaniu 
wniosku o dofinansowanie projektu oraz w jego realizacji. 
2. Spełnia warunki udziału w projekcie partnerskim w ramach programu, w szczególności nie jest 
podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie art. 37 ust. 3 pkt 1 
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.): 
a) na podstawie art. 6b ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110);  
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b) na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 
r. poz. 2077 z późn. zm.);  
c) na podstawie art. 211 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 
poz. 2104, z późn. zm.); 
d) w związku z orzeczeniem zakazu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 
2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769) lub zakaz, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 
2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541, z późn. zm.); 
e) w związku z obowiązkiem zwrotu pomocy wynikającym z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką 
pomoc przyznaną przez to samo państwo za niezgodną z prawem oraz rynkiem wewnętrznym. 
3. Nie występuje jako Lider/Partner Wiodący ani Partner w ramach innego projektu, dofinansowanego 
w ramach konkursu nr POWER.04.01.00-IŻ-00-00-021/18. 
4. Deklaruje chęć wspólnej realizacji projektu. 
5. Posiada doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu 
Społecznego, względnie w realizacji przedsięwzięć o zbliżonym do przedmiotu niniejszego konkursu 
charakterze merytorycznym. 
6. Dysponuje zasobami kadrowymi zdolnymi do realizacji projektu w zakresie: 
- min. 1 osoby, która ma co najmniej 3-letnie doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów 
finansowanych z zewnętrznych źródeł,  
- min. 2 osoby, która ma co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie wspierania i promowania 
rozwoju systemu edukacji, 
- min. 3 osób, które mają doświadczenie w pracy eksperckiej nad opracowaniem modeli i rekomendacji 
do polityk publicznych, 
- min. 6 osób, które mają doświadczenie w prowadzeniu audytów dostępności architektonicznej 
budynków użyteczności publicznej.     
 
V. Przedmiot i zakres zadań dla Partnera  
Partner zobowiązany będzie do: 
1. Uczestnictwa w pracach podczas przygotowania wniosku projektowego, w zakresie opisów 
merytorycznych zadań wykonywanych przez Partnera oraz w odpowiednim zakresie budżetu projektu, 
dostarczanie wszelkich niezbędnych danych dotyczących Partnera niezbędnych do uzupełnienia 
dokumentacji. 
2. Uczestniczenia w realizacji projektu na każdym jego etapie, od przygotowania wraz z 
wnioskodawcą wniosku o dofinansowanie projektu, poprzez wspieranie zarządzania projektem, do 
współudziału w przygotowaniu dokumentów sprawozdawczych wskazanych przez instytucję 
finansującą. 
3. Współpracy w zakresie działań informacyjno-promocyjnych projektu, zgodnie z wytycznymi 
zmieszczonymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 
w zakresie informacji i promocji. 
4. Wniesienie do projektu niezbędnego potencjału kadrowego, organizacyjnego, technicznego i 
finansowego na warunkach określonych w Regulaminie konkursu  
5. Partner zobowiązany jest dysponować zasobami kadrowymi zdolnymi do realizacji projektu,  
a w szczególności wskazać do jego realizacji osoby wskazane w pkt IV ppkt 6.   
6. Wymagania wobec każdego Eksperta: 
- wykształcenie wyższe; 
- doświadczenie; 
- wiedza, umiejętności, doświadczenie w zakresie związanym z prawidłową realizacją zadań Partnera; 
- Ekspert korzysta z pełni praw publicznych; 
- Ekspert ma pełną zdolność do czynności prawnych; 
- Ekspert nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne 
przestępstwo skarbowe; 
7. Wymagane dokumenty: 
- CV zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3. 
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8. Klauzula informacyjna  
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art.14  Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako RODO – w związku z pozyskiwaniem od aplikującego podmiotu 
będącego osobą fizyczną lub osoba fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą danych osobowych – 
podaje się następujące informacje: 
A. Administratorem Państwa danych osobowych jest Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  

z siedzibą w Rzeszowie, nr KRS: 0000008207, adres: ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, adres e-mail: 
sekretariat@rarr.rzeszow.pl; 

B.  Z Inspektorem Ochrony Danych w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. możecie się 
Państwo skontaktować poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: iod@rarr.rzeszow.pl.  

C.  Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w celu 
związanym z prowadzeniem postępowania mającego na celu dokonanie wyboru Partnera, wspólne 
przygotowanie i realizacja projektu „Dostępna Szkoła” w zakresie określonym przez instytucję 
zarządzającą krajowym programem operacyjnym ( wybór Partnera dokonany na podstawie art. 33 
ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020  - Dz. U. z 2017 r. poz. 1475 z późn. zm.) oraz 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w celu dochodzenia roszczeń przysługujących 
Administratorowi ;  

D. Mając na uwadze powyższe przysługuje Państwu prawo do: 
a) dostępu do danych osobowych, 
b) sprostowania danych osobowych w przypadku, gdy są nieprawidłowe, 
c) uzupełnienia danych osobowych, w przypadku, gdy są niekompletne, 
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 RODO tj. przechowywania danych osobowych w celu zapewnienia korzystania 
ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi 
na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, 

e) wniesienia sprzeciwu dotyczącego przetwarzanych danych, z zastrzeżeniem, iż przysługuje ono 
wyłącznie w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO, 

f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo,  
że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

E. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty świadczące dla Administratora usługi 
informatyczne, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie oraz Ministerstwo Inwestycji  
i Rozwoju. 

F. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji projektu uwzględniając jego 
okres trwałości, nie krócej niż przez okres 10 lat od daty wygaśnięcia umowy,  a na wypadek zawarcia 
umowy – dalej przez okres trwania umowy i dalej aż do przedawnienia roszczeń wynikających  
z umowy lub zakończenia postępowań w przedmiocie dochodzenia roszczeń, przez okres trwania 
obowiązku przechowywania faktur i innych dokumentów związanych z zobowiązaniami 
podatkowymi. 

G. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału  
w postępowaniu. 

H. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany. 

9. Partner zobowiązany jest do przygotowania i składania do RARR S.A. dokumentacji finansowej, 
związanej z działaniami w projekcie, niezbędnej do rozliczenia wydatków w MIiR. 
 
VI. Kryteria wyboru kandydata na Partnera:  
1. Zgodność działań potencjalnego Partnera z celami partnerstwa.  
2. Doświadczenie w realizacji działań (programów/projektów) o charakterze zbliżonym do 
przedstawionego w ofercie współpracy (szczególnie projektów partnerskich dofinansowanych z PO 
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WER, w zakresie wsparcia i promowania rozwoju edukacji oraz działań na rzecz osób  
z niepełnosprawnościami) – punktacja maks. 20 pkt.  
3. Niezbędny potencjał techniczno-organizacyjny, kadrowy i finansowy do realizacji projektu 
i wykonania zadań, przez co należy rozumieć zapewnienie niezbędnych zasobów kadrowych 
wskazanych w pkt IV ppkt 6 – punktacja maks. 20 pkt.  
4. Jakość przedstawionej koncepcji działań projektu zgodnie z ogłoszeniem, z uwzględnieniem 
innowacyjności i kompleksowości. Szczególnej ocenie podlegać będą elementy koncepcji mogące 
przyczynić się pośrednio i bezpośrednio do osiągnięcia celów – punktacja maks. 60 pkt.  

  
VII. Sposób przygotowania zgłoszenia kandydata na Partnera:  
1. Składane oferty powinny spełniać poniższe warunki: 
A. Być przygotowane w języku polskim. 
B. Zawierać pełne dane Oferenta i osób uprawnionych do jego reprezentowania oraz osób do 

kontaktów w sprawie współpracy. 
C. Zawierać szczegółowy opis koncepcji,  opis dotychczasowych doświadczeń Oferenta oraz opis 

potencjału kadrowego (formularz zgłoszeniowy, Załącznik nr 1). 
D. Zawierać następujące załączniki (dopuszczalne są kserokopie pod warunkiem poświadczenia za 

zgodność z oryginałem): 
a) dokumenty potwierdzające status prawny potencjalnego Partnera (np. aktualny odpis z rejestru lub 

odpowiedniego wyciągu z ewidencji) i umocowanie osób go reprezentujących) 
b) sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy, 
E. Wszystkie składane dokumenty powinny być opatrzone pieczęcią podmiotu, aktualną datą oraz 

własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu. 
2. Zgłoszenia należy składać w formie pisemnej osobiście, przez posłańca lub za pośrednictwem 
operatora pocztowego w zamkniętej nieprzejrzystej kopercie opatrzonej podpisem: 
Zgłoszenie na Partnera do wspólnej realizacji projektu „Dostępna Szkoła”, realizowanego w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – oś priorytetowa IV: Innowacje społeczne  
i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.1 Innowacje społeczne 
3. Na zgłoszenie składają się obowiązkowo:  
- Formularz zgłoszeniowy  – Załącznik nr 1 do ogłoszenia; 
- Oświadczenie – Załącznik nr 2 do ogłoszenia; 
- CV Ekspertów – Załącznik nr 3 do ogłoszenia; 
- Oświadczenie wymagane od Partnera w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 
przewidzianych w  art. 13 lub 14 RODO – załącznik nr 4 do ogłoszenia. 

 
VIII. Termin i miejsce składania zgłoszenia:  
Zgłoszenia należy składać w terminie do 2 października 2019 r.  do  godz. 10.00. 
Pod adresem:  
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, pokój nr 317 – Sekretariat.  
O terminie złożenia decyduje data wpływu, oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
Oferty niekompletne, niespełniające warunków podanych w punkcie VI niniejszego ogłoszenia, nie 
będą rozpatrywane. 
Ocena złożonych zgłoszeń prowadzona będzie zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.  
z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów 
 
Osoby do kontaktu:  
Beata Stankiewicz, tel.  17 86 76 245, adres e-mail: bstankiewicz@rarr.rzeszow.pl; 
Marta Puc, tel. 17 86 76 247, adres e-mail: mpuc@rarr.rzeszow.pl; 
 
IX. Inne informacje:  
1. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podawania przyczyny lub 
zawieszenia naboru bez podania przyczyny w każdym momencie lub przedłużenia terminu 
rozstrzygnięcia naboru. 
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2. W przypadku unieważnienia naboru RARR S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniósł 
z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub kandydat na Partnera, który 
dokonał zgłoszenia, a w szczególności RARR S.A. nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania 
zgłoszenia. 
3. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków współpracy z wyłonionym 
Partnerem. 
4. Udział Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany i będzie uzależniony od uzyskania 
dofinansowania ze środków EFS. 
5. Odwołanie od decyzji negatywnej Oferent ma możliwość wnieść w nieprzekraczalnym terminie 2 dni 
kalendarzowych od ogłoszenia wyników naboru, w formie pisemnej, na adres składania ofert. 
Odwołanie to będzie rozpatrzone w terminie 3 dni roboczych od daty wpływu. 
 

Spis załączników do ogłoszenia: 
Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy; 
Załącznik nr 2 – Oświadczenie ; 
Załącznik nr 3 – Wzór CV; 
Załącznik nr 4 – Oświadczenie wymagane od Partnera w zakresie wypełnienia obowiązków 
informacyjnych przewidzianych w  art. 13 lub 14 RODO. 
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Załącznik nr 1 

Rzeszowska Agencja  
Rozwoju Regionalnego S.A.  
ul. Szopena 51,  
35-959 Rzeszów  

 

 
Formularz zgłoszeniowy 

na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu „Dostępna Szkoła”, w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – oś priorytetowa IV: Innowacje społeczne i 

współpraca ponadnarodowa, działanie 4.1 Innowacje społeczne 
 
 

1. Zamawiający 
 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 
KRS 0000008207, NIP 813-00-10-538, Regon 690260330 
Kapitał zakładowy w wysokości 27 581 000,00 zł opłacony w całości. 
RARR S.A. tel. nr: (17) 85 20 600 - centrala, (17)  86 76 200 
Faks do korespondencji w sprawie zamówienia: (17) 85 20 611, 
Strona internetowa Zamawiającego: www.rarr.rzeszow.pl 
 

2. Partner  
 

Nazwa Partnera  

Status Partnera 

Data rozpoczęcia działalności zgodnie z 
dokumentem rejestrowym 

 

Forma prawna Partnera  

Forma własności  

NIP Partnera  

REGON  

Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym  

Inny rejestr   

Numer kodu PKD przeważającej 
działalności Partnera 

 

Adres siedziby Partnera 

Kraj  

Województwo   

Powiat  

Gmina  

Ulica  

Nr budynku  

Nr lokalu  

Kod pocztowy  

Poczta  

Miejscowość  

Telefon  

Adres e-mail  

Adres strony www  

http://www.rarr.rzeszow.pl/
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Adres do korespondencji  

Tel  

e-mail  

 
 

3. Osoba uprawniona do kontaktów 

Imię i nazwisko; tel., adres e-mail: 
 

 
 
 
 
 

 
4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam/y, że: 

 
4.1 zapoznałem(liśmy) się z treścią ogłoszenia dla niniejszego naboru; 
4.2 gwarantuję(my) wykonanie całości zadania zgodnie z opisem zawartym w Ogłoszeniu 

o otwartym naborze Partnera. 
 
Partner oświadcza, że: 
 

Działa zgodnie z celami 
partnerstwa  
 

TAK/NIE* 
 
 
*Proszę podkreślić właściwą odpowiedź 

Posiada doświadczenie w 
realizacji działań 
(programów/projektów) o 
charakterze zbliżonym do 
przedstawionego w ofercie 
współpracy (szczególnie 
projektów partnerskich 
dofinansowanych z PO WER, w 
zakresie wsparcia i promowania 
rozwoju edukacji oraz działań na 
rzecz osób z 
niepełnosprawnościami) 

TAK/NIE* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Proszę podkreślić właściwą odpowiedź 

Opis doświadczenia w realizacji działań (programów/projektów) o charakterze zbliżonym do 
przedstawionego w ofercie współpracy (szczególnie projektów partnerskich dofinansowanych z 
PO WER, w zakresie wsparcia i promowania rozwoju edukacji oraz działań na rzecz osób z 
niepełnosprawnościami). 
 
 
 
 
 

Posiada niezbędny potencjał 
techniczno-organizacyjny, 
kadrowy i finansowy do realizacji 
projektu i wykonania zadań, 
przez co należy rozumieć 
zapewnienie niezbędnych 
zasobów kadrowych wskazanych 

TAK/NIE* 
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w pkt IV ppkt 6 ogłoszenia oraz 
poniżej 

 
 
 

*Proszę podkreślić właściwą odpowiedź 

Zapewnienie Eksperta:  
min. 1 osoby, która ma co 
najmniej 3-letnie doświadczenie 
w realizacji i rozliczaniu 
projektów finansowanych z 
zewnętrznych źródeł – jako 
załącznik CV eksperta. 

Proszę zaznaczyć znakiem „X” wybraną odpowiedź 

TAK: 
 

 
 

NIE:  

Zapewnienie Ekspertów:  
min. 2 osoby, która ma co 
najmniej 3-letnie doświadczenie 
w zakresie wspierania i 
promowania rozwoju systemu 
edukacji – jako załącznik CV 
ekspertów. 

Proszę zaznaczyć znakiem „X” wybraną odpowiedź 

TAK: 
 

 
 

NIE:  

Zapewnienie Ekspertów: 
min. 3 osób, które mają 
doświadczenie w pracy 
eksperckiej nad opracowaniem 
modeli i rekomendacji do polityk 
publicznych – jako załącznik CV 
ekspertów. 

Proszę zaznaczyć znakiem „X” wybraną odpowiedź 

TAK:  NIE:  

Zapewnienie Ekspertów:  
min. 6 osób, które mają 
doświadczenie w prowadzeniu 
audytów dostępności 
architektonicznej budynków 
użyteczności publicznej – jako 
załącznik CV ekspertów. 

Proszę zaznaczyć znakiem „X” wybraną odpowiedź 

TAK:  NIE:  
 
 
 
 

Ogólna koncepcja realizacji zadania (w tym opis: celu planowanych działań, zakładanych 
rezultatów, planowanych działań, zasobów niezbędnych do realizacji projektu znajdujących się w 
dyspozycji oferenta, oraz oferowanego wkładu w realizację celów Partnerstwa, w szczególności w 
zakresie możliwości organizacyjnych i doświadczenia kadry.  
W opisie należy odnieść się do wszystkich działań projektu wskazanych w pkt III ppkt 2 
ogłoszenia. 
 

 
 
 
 
…………………………………… 
data 
 
 
…………………………………… 
podpis 
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Załącznik nr 2 
Oświadczenie  

 
Składając ofertę na otwarty nabór na kandydatów na Partnera do wspólnego przygotowania i 

realizacji projektu „Dostępna Szkoła”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 
oś priorytetowa IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.1 Innowacje 

społeczne, którego zamawiającym jest Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna, 
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, wpisana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy 

do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000008207, NIP: 813-00-10-538, REGON: 690260330 
 
Partner pod nazwą:  
........................ 
Oświadcza, że : 
1. Spełnia warunki udziału w projekcie partnerskim w ramach programu w szczególności nie jest 

podmiotem wykluczonymi z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie art. 37 ust. 3 pkt 
1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.): 
a) na podstawie art. 6b ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110);  
b) na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 
2017 r. poz. 2077 z późn. zm.);  
c) na podstawie art. 211 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.); 
d) w związku z orzeczeniem zakazu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 
2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769) lub zakaz, o którym mowa w art. 
9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 
czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541, z późn. zm.); 
e) w związku z obowiązkiem zwrotu pomocy wynikającym z decyzji Komisji Europejskiej uznającej 
taką pomoc przyznaną przez to samo państwo za niezgodną z prawem oraz rynkiem wewnętrznym 

2. Nie występuje jako Lider/Partner w ramach innego wniosku o dofinansowanie do Poddziałania 4.1  
3. Informacje zawarte w Zgłoszeniu są zgodne z prawdą.  
4. Wyraża/my zgodę na upublicznienie informacji o wyborze instytucji na Partnera projektu poprzez 

umieszczenie jej danych adresowych (nazwa i adres organizacji) na stronie internetowej 
ogłaszającego nabór. 

5. Osoby działające w imieniu Podmiotu nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 
popełnione w związku z prośbą o pozyskanie środków publicznych lub w związku  
z gospodarowaniem takimi środkami – przez okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku.  

6. Nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne, 
Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności 
wymaganych odrębnymi przepisami. 

7.  Nie zostało wydane postanowienie o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej. 
8. Nie jest w trakcie rozwiązywania działalności, nie znajduje się pod zarządem komisarycznym, nie 

znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, postępowania naprawczego, nie 
zawiesił działalności lub nie znajduje się w innej, podobnej sytuacji wynikającej z przepisów prawa.  

9. Deklaruje gotowość do współpracy z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w trakcie 
przygotowania projektu oraz jego realizacji na każdym etapie. 
 
 

………………………..    .............................. 
Podpis                                                                     Data 
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Załącznik nr 3 
 

WZÓR CV 
 

Stanowisko w projekcie:   
 

1. Imię i nazwisko: 

2. Wykształcenie: 

3. Szkolenia specjalistyczne: 

4. Opis doświadczenia związanego z pełnioną funkcją w projekcie: 
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Załącznik nr 4 
 
 

Oświadczenie wymagane od Partnera w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 
przewidzianych w  art. 13 lub 14 RODO 

 
Oświadczam, że wypełniłem obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub 14 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 5/46/WE („RODO”) wobec osób fizycznych/osób fizycznych 
prowadzących działalność gospodarczą, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu przygotowania i realizacji projektu „Dostępna szkoła” jako Partner projektu. 
        
 
 
 
 
…………………………………… 
Podpis  

 
 

 


