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09.06.2022 

 

OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA 
do wspólnej realizacji projektu w ramach 

konkursu nr RPDS.08.02.00-IP.02-02-437/22 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 

Oś priorytetowa 8 Rynek pracy 

Działanie 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy (typ projektów 8.2.A – 8.2.C) 

 

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. 

Al. Kasztanowa 3a-5, 53-125 Wrocław 

 

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 2020 r. poz. 818, z 2019r. poz. 2020), 

 

ogłasza otwarty nabór Partnera 

 

do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w konkursie nr RPDS.08.02.00-IP.02-02-437/22 dla 

Działania 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy (typ projektów 8.2.A – 8.2.C) 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 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy (typ projektów 8.2A – 8.2.C). 

Planowana wartość dofinansowania projektu wynosi max. 5 mln zł. Projekt współfinansowany będzie w 95% 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. 

 

II. Opis działań i zakres tematyczny projektu 

 

Projekt zakłada realizację działań z zakresu aktywizacji zawodowej osób dla pozostających bez zatrudnienia 

imigrantów od 30 roku życia, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami 

wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, tj. osób zdefiniowanych w ustawie o pomocy obywatelom 

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

W ramach projektu planowane są następujące typy działań:  

 

8.2.A. 
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• instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie 

określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne, które zadecydują o wyborze dalszych adekwatnych 

form wsparcia): 

− identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie 

Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości 

doskonalenia zawodowego w regionie, 

− kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z 

kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie 

planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i 

kwalifikacji zawodowych. 

8.2.B. 

• instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę 

uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji: 

− nauka aktywnego poszukiwania pracy (zajęcia aktywizacyjne, warsztaty z zakresu umiejętności 

poszukiwania pracy, konsultacje indywidualne), 

− nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku 

pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez 

wysokiej jakości szkolenia i kursy, 

8.2.C. 

• instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez 

pracodawców: 

− nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie 

wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże, 

− wsparcie zatrudnienia u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, 

m.in. refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska, 

− granty na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy. 

 

Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia udzielanego w projektach wybranych do dofinansowania w 

ramach konkursu to pozostający bez zatrudnienia (bezrobotni lub bierni zawodowo) imigranci od 30 roku 

życia zamieszkujący na obszarze województwa dolnośląskiego, którzy przybyli na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, tj. 

osoby zdefiniowane w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 

terytorium tego państwa. 

Zgodnie z założeniami Konkursu nr RPDS.08.02.00-IP.02-02-437/22, IP RPO w uzasadnionych przypadkach 

może wyrazić zgodę na rozszerzenie grupy docelowej w dofinansowanych projektach o osoby inne niż 

przybyłe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na  

terytorium Ukrainy, tj. osoby zdefiniowane w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z 

konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zgodnie z SZOOP mogą to być: osoby od 30 roku życia 

pozostające bez zatrudnienia, w tym znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby w 

wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby 
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z niskimi kwalifikacjami. 

 

Przez obywatela Ukrainy objętego wsparciem w konkursie należy rozumieć: 

• obywatela Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w 

związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywatela 

Ukrainy posiadającego Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań 

wojennych przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;  

• nieposiadającego obywatelstwa ukraińskiego małżonka obywatela Ukrainy, o ile przybył on na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi 

prowadzonymi na terytorium tego państwa i nie jest obywatelem polskim. 

 

III. Podmioty uprawnione do ubiegania się o status Partnera w projekcie 
 

• organizacje pracodawców;  

• osoby prowadzące działalność gospodarczą;  

• przedsiębiorcy;  

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;  

• jednostki organizacyjne jst;  

• samorządy gospodarcze i zawodowe;  

• organizacje pozarządowe;  

• szkoły lub placówki oświatowe;  

• uczelnie wyższe;  

• wspólnoty samorządowe. 

 

IV. Cel partnerstwa i zasady współpracy 

Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie do konkursu ogłoszonego przez 

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, w ramach działania 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy (typ 

projektu 8.2.A – 8.2.C) RPO WD 2014-2020 oraz wspólna realizacja projektu, jeżeli uzyska dofinansowanie  

i zostanie podpisana umowa o dofinansowanie.  

Lider partnerstwa – Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. (DAWG Sp. z o.o.) - 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 Pośredniczącą i  Zarządzającą RPO WD, monitoring projektu, archiwizację dokumentacji, 

nadzór nad budżetem i harmonogramem projektu), a także realizację działań merytorycznych w projekcie 

m.in. rekrutację uczestników, organizację doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, organizację szkoleń 

oraz staży, a także innych form wsparcia przewidzianych w projekcie. Partner/Partnerzy będą odpowiedzialni 

natomiast za realizację merytorycznych działań, w tym m.in: przygotowanie dokumentacji projektowej wraz 

z Liderem, rekrutację uczestników, organizację doradztwa zawodowego, organizację szkoleń podnoszących 

kwalifikacje, kompetencje i umiejętności, staży dla grupy docelowej, a także innych form wsparcia 

przewidzianych w projekcie. 
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Ponadto Partner/Partnerzy będą odpowiedzialni za zadania związane z: 

a) wspólnym przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu w oparciu o uzgodnioną koncepcję 

realizacji projektu, 

b) przygotowywaniem wniosków o płatność w zakresie działań przewidzianych dla Partnera w 

projekcie, 

c) bieżącym, terminowym rozliczaniem się z Liderem projektu. 

DAWG Sp. z o.o. może zaproponować rozszerzenie zakresu zadań Partnera. Szczegółowe zasady partnerstwa 

zostaną określone w umowie partnerskiej. 

 

Wymagania wobec Partnera: 

a) zgodność działań potencjalnego Partnera z celami partnerstwa, 

b) oferowany wkład partnera w realizację celów partnerstwa, 

c) doświadczenie w realizacji projektów/ przedsięwzięć na terenie województwa dolnośląskiego w 

zakresie wsparcia osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (np. aktywizacji 

zawodowej) lub z zakresu wsparcia osób przybyłych na terytorium RP w związku z działaniami 

wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy  

d) współpraca w trakcie przygotowania wniosku o dofinansowanie. 

 

Planuje się, że projekt będzie realizowany w partnerstwie w okresie od października 2022 r. do listopada 

2023 r. Liderem projektu będzie Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o., która wraz z 

partnerami będzie realizować projekt w zakresie określonym we wniosku o dofinansowanie dla wskazanej 

wyżej grupy docelowej. 

Przewidywany całkowity budżet projektu wyniesie ok. 5 300 000,00 zł. Max. poziom dofinansowania 

wyniesie 95% (85% środki europejskie, 10% budżet państwa). Budżet zakłada udział wkładu własnego w 

wysokości 5% wartości projektu. 

 

V. Kryteria wyboru Partnera 

 

1. Podmiot ubiegający się o dofinansowanie nie może podlegać wykluczeniu z możliwości otrzymania 

dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na podstawie: 

– art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 

 – 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,  

– art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów 

zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary 

2. Podmiot posiada doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze, w 

szczególności przedsięwzięć zrealizowanych lub w trakcie realizacji na terenie województwa 

dolnośląskiego z zakresu aktywizacji zawodowej lub dla grupy docelowej objętej interwencją 

projektową, tj. podmiot zrealizował lub jest w trakcie realizacji co najmniej 3 projektów (wskazać 

tytuł projektu, nazwa programu i działania, obszar realizacji, cel projektu, grupa docelowa) na rzecz  



 

 

 

 

 
Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. 
al. Kasztanowa 3a-5, 53-125 Wrocław 
tel. +48 71 736 63 01 
e-mail: biuro@dawg.pl 
www.dawg.pl                                                              

 

 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu 
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
KRS:0000213275 | NIP:8992514780 | REGON:933013380 
wysokość kapitału zakładowego: 55 003 000,00 PLN 
Nr rachunku bankowego SANTANDER BP S.A. 32 1090 2398 0000 0001 0256 0695 

 

imigrantów i/lub aktywizacji zawodowej.  

3. Podmiot będzie uczestniczył w realizacji projektu na każdym jego etapie, co oznacza również 

wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu oraz wspólną realizację projektu, przy 

czym Partner może uczestniczyć w realizacji tylko części zadań w projekcie. 

4. Podmiot wniesie do projektu zasoby ludzkie (w tym potencjał kadrowy zaangażowany w  realizację 

projektu), organizacyjny, techniczny i finansowy (w tym wkład własny finansowy lub rzeczowy na 

poziomie co najmniej 5% wartości zadań Partnera w projekcie). 

5. Podmiot nie zalega z płatnościami wobec ZUS i US. 

6. Wyrażenie zgody na upublicznienie informacji o wybraniu instytucji do pełnienia funkcji Partnera.  

 

VI. 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 złożyć wyłącznie jedną ofertę na formularzu oferty na partnera stanowiącym załącznik nr 1 do 

Ogłoszenia na Partnera , 

1.2 potwierdzić poprzez zapisy w odpowiednich dokumentach rejestrowych, że należy do katalogu 

podmiotów mogących się ubiegać o status Partnera oraz udokumentować prowadzenie takiej 

działalności w okresie co najmniej dwóch zamkniętych lat obrotowych przed dniem ogłoszenia 

konkursu, tj. 30 czerwca 2022, 

1.3 zadeklarować gotowość współpracy z DAWG Sp. z o.o. na etapie przygotowania wniosku o 

dofinansowanie oraz na etapie realizacji projektu, jeżeli uzyska dofinansowanie i zostanie podpisana 

umowa o dofinansowanie (Załącznik nr 2 do Ogłoszenia na Partnera), 

1.4 przedłożyć aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty 

potwierdzające status prawny potencjalnego Partnera oraz umocowanie osób reprezentujących, 

1.5 przedłożyć oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS i US,  

1.6 przedłożyć oświadczenie: 

a) braku wykluczenia podmiotu na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych; 

b)  o braku obowiązku zwrotu pomocy wynikającego z decyzji KE uznającej pomoc za niezgodną z 

prawem oraz ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 107 TFUE; 

c) o niekaralności na mocy zapisów ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej, zakazem dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1 i 4 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;  

d) o niekaralności na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o 

odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 

e)  iż podmiot nie jest przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów 

dotyczących pomocy państwa 

1.7 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., a w przypadku 
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wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów 

określających obroty oraz zobowiązania i należności. W przypadku podmiotów nieprowadzących 

działalności gospodarczej i jednocześnie niebędących jednostkami sektora finansów publicznych 

jako obroty należy rozumieć wartość przychodów (w tym przychodów osiągniętych z tytułu 

otrzymanego dofinansowania na realizację projektów) osiągniętych w poprzednim roku przez 

danego Wnioskodawcę/ Partnera. W przypadku partnerstwa kilku podmiotów badany jest łączny 

obrót wszystkich podmiotów wchodzących w skład partnerstwa nie będących jednostką sektora 

finansów publicznych i odnoszony jest do wydatków ponoszonych w projekcie przez te podmioty. 

1.8 wyrazić zgodę na upublicznienie informacji o udziale w konkursie oraz o decyzji w sprawie złożonej 

oferty, 

1.9 zadeklarować wniesienie zasobów ludzkich, zasobów organizacyjnych, technicznych i/lub 

finansowych, a także potencjału adekwatnego do celu projektu (załącznik nr 2 do Ogłoszenia na 

Partnera), 

1.10 podmiot zrealizował lub jest w trakcie realizacji co najmniej 3 projektów (wskazać tytuł projektu, 

nazwa programu i działania, obszar realizacji, cel projektu, grupa docelowa) na rzecz  imigrantów 

i/lub aktywizacji zawodowej, 

1.11 określić zakres wkładu w realizację zadania przewidzianego dla Partnera, poprzez 

zagwarantowanie zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych i/lub finansowych poprzez 

podanie sposobu realizacji zadania, wstępnego wykazu co najmniej 3 osób i ich doświadczenia w 

realizacji projektów współfinansowanych ze środków publicznych,  

2. Wymagania określone w ust. 1 pkt. 1.1-1.9  stanowią kryteria formalne. Niespełnienie co najmniej 

jednego kryterium formalnego powoduje odrzucenie oferty. 

3. Wymagania określone w ust. 1 pkt. 1.10 – 1.11  stanowią kryteria merytoryczne, których wartość 

punktowa została określona w formularzu oferty. 

4. Oferta powinna zostać podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, 

zgodnie ze statutem lub innym dokumentem, lub rejestrem określającym sposób reprezentacji wraz 

z odpowiednimi pieczęciami. 

5. Oferty złożone w sposób niekompletny nie będą rozpatrywane ze względów formalnych.  

6. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

podmiot składający ofertę. 

 

Oferty składne przez potencjalnych Partnerów ponadto muszą zawierać następujące dokumenty informacje: 

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 

 

VII. Składanie ofert 
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Oferty, w formie pisemnej,  należy składać do dnia 1 lipca 2022 r., do godziny 10.00 na adres: Dolnośląska 

Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o., Al. Kasztanowa 3A, 53-125 Wrocław, z dopiskiem „Oferta 

partnerstwa – konkurs nr RPDS.08.02.00-IP.02-02-437/22”. Liczy się data i godzina wpływu na adres jak 

wyżej.   

Rozpatrywane będą tylko oferty złożone w terminie. 

Informacja o wyborze Partnera zostanie upubliczniona i ogłoszona na stronie internetowej www.dawg.pl w 

terminie 1 dnia kalendarzowego od dnia zakończenia naboru. 

 

VIII. 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 1 dnia roboczego od daty wpływu przez komisję 

powołaną przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. 

−  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.dawg.pl 

 

IX. Informacje dodatkowe: 

1. Partnerem projektu może być podmiot, który wniesie do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, 

techniczne i finansowe oraz wspólnie z DAWG 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: październik 2022 r.– listopad 2023 r. 

4. Ogłaszający nabór ma prawo do wyboru więcej niż jednego Partnera, ale nie więcej niż dwóch 

Partnerów. 

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 lub niewyłonienia Partnera bez 

podawania przyczyny. 

 

X. Załączniki 

1. Formularz oferty na Partnera 

2. Deklaracja współpracy w trakcie przygotowania i realizacji projektu  

3. Oświadczenia 

http://www.dawg.pl/
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Załącznik nr 1 

 

FORMULARZ OFERTY NA PARTNERA 
w ramach  

konkursu nr RPDS.08.02.00-IP.02.-437/22 dla Działania 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy 
Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020  

 

I. INFORMACJA O PODMIOCIE* 

Nazwa podmiotu  

Forma organizacyjno-prawna  

NIP  

Nr KRS lub innego właściwego 
rejestru 

 

REGON  

Adres siedziby  

Adres poczty elektronicznej  

Osoba/y uprawniona/e do 
reprezentacji podmiotu (imię i 
nazwisko, stanowisko, nr 
telefonu, adres email) 

 

Osoba do kontaktów 
roboczych (imię i nazwisko, 
stanowisko, nr telefonu, adres 
email) 

 

II. KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ PRZY WYBORZE PARTNERA/ÓW 

Kryteria formalne (0/1) 

1. Zgodność działania 
partnera z celami 
partnerstwa 

 

2. Współpraca w zakresie 
przygotowania projektu 
(deklaracja – załącznik) 

 

3. Aktualny wypis z KRS lub 
innego równoważnego 
dokumentu 
potwierdzającego status 
prawny, że jest 
podmiotem uprawnionym 
do ubiegania się o status 
partnera oraz 
umocowanie osób 
reprezentujących 
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4. Oświadczenie o 
niezaleganiu z 
płatnościami wobec ZUS i 
US 

 

5. 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.) lub 
w przypadku podmiotów 
niezobowiązanych do 
sporządzania 
sprawozdania 
finansowego innych 
dokumentów 
określających obroty oraz 
zobowiązania i należności 

 

Kryteria merytoryczne** 

Maksymalna liczba punktów: 0/20 

 Zakres wkładu w 
realizację partnerstwa 
(zasoby ludzkie, 
techniczne, organizacyjne 
i finansowe) w 
odniesieniu do zadań 
przewidzianych dla 
Partnera poprzez mi.in. 
wstępnego wykazu co 
najmniej 3 osób i ich 
doświadczenia w realizacji 
projektów 
współfinasowanych ze 
środków publicznych 

 

Maksymalna liczba punktów: 0/40 

 Doświadczenie w 
realizacji co najmniej 3 
projektów partnerskich 
(tytuł projektu, nazwa 
programu i działania, 
obszar realizacji, cel 
projektu, rezultaty, grupa 
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docelowa) na rzecz 
imigrantów i / lub 
aktywizacji zawodowej  
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Załącznik nr 2  

 

 

 

 

Deklaracja współpracy w trakcie przygotowania i realizacji projektu  

 

 

 
…………………………………………………………………………… 

              (nazwa Oferenta, adres siedziby) 

 
 
Oferent oświadcza gotowość współpracy z Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. w 
przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz w sytuacji, kiedy projekt uzyska dofinansowanie i zostanie 
podpisana umowa o dofinansowanie, realizacji projektu w ramach konkursu ogłoszonego przez Dolnośląski 
Wojewódzki Urząd Pracy nr RPDS.08.02.00-IP.02-02-437/22, Oś priorytetowa 8 Rynek pracy, działanie 8.2 
Wsparcie osób poszukujących pracy, w zakresie aktywizacji zawodowej dla pozostających bez zatrudnienia 
imigrantów od 30 roku życia, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami 
wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, tj. osób zdefiniowanych w ustawie o pomocy obywatelom 
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.   
 
Oferent deklaruje wniesienie zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych i/lub finansowych, a także 
potencjału adekwatnego do celów projektu.  
 
Oferent wyraża zgodę na upublicznienie informacji o udziale w konkursie oraz o decyzji w sprawie złożonej 
oferty. 
 
 
 

……………………………………………………………… 
(data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej) 
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Załącznik nr 3 

 

OŚWIADCZENIA  
 

 

 

 

Oświadczam/oświadczamy, że ……………………………………………………………….: 

(nazwa Podmiotu) 

 

➢ nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na 

podstawie: 

– art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 

 – 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,  

– art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów 

zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 

 

➢ posiada doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze, w szczególności 

przedsięwzięć zrealizowanych lub w trakcie realizacji na terenie województwa dolnośląskiego dla 

grupy docelowej objętej interwencją projektową, tj. podmiot zrealizował lub jest w trakcie realizacji 

co najmniej 3 projektów (wskazać tytuł projektu, nazwa programu i działania, obszar realizacji, cel 

projektu, grupa docelowa) na rzecz imigrantów i/lub aktywizacji zawodowej. 

 
➢ jest gotowy/a do współpracy z DAWG Sp. z o.o. na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie 

oraz na etapie realizacji projektu, jeżeli Projekt uzyska dofinansowanie i zostanie podpisana umowa 

o dofinansowanie. 

 

➢ będzie uczestniczył w realizacji projektu na każdym jego etapie, przy czym Partner może 

uczestniczyć w realizacji tylko części zadań w projekcie. 

 
➢ wniesie do projektu zasoby ludzkie (w tym potencjał kadrowy zaangażowany w realizację projektu), 

organizacyjny, techniczny i finansowy (w tym wkład własny finansowy lub rzeczowy na poziomie co 

najmniej 5% wartości zadań Partnera w projekcie). 

 
➢ nie zalega z płatnościami wobec ZUS i US. 

 
➢ nie jest przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących 

pomocy państwa. 
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➢ wyraża zgodę na upublicznienie informacji o wybraniu instytucji do pełnienia funkcji Partnera. 

 
➢ Zapoznałem się z dokumentacją konkursu nr  RPDS.08.02.00-IP.02-02-437/22 dostępną na stronie 

internetowej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.  

 

 

 

 

……………………………………………………………… 
(data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej) 

 

  
 
 


