zaL4cznlknr 2 do zarz}dzenianr r59fi6 Burmistrza
Kolbuszowei
z dnia24 lutego 2016;.

REGULAMIN

naboru partnerriw spoza sektor
zadania pn. ,,Rewitalizacja Gminy Kolbus

przestrzeni regionalnej Regionalnego

Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakres

budynkriw znajduj4cych sig

ochro
z bud
Progr
6.3,

1.

2.

rskiej
onych
nego

w rejestrze zabytklw, budynkdw polo2onych w strefie
funkcjonalnie zwi4zanego

rytetowych Regionalnego
,ulta 2014_2020 (dzialanie

pkt. 10 typy projekt6w).

$1
celem partnerstwa jest wsp6lpraca przy przygotowaniu i realizacji projektu pn.
,'Rewitalizacja Gminy Kolbuszowa" w ramach dzialama 6.3 Rewitaliiacjit przestrzeni

regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwapodkarpailkiego
na lata
2014-2020.
W ramach zadama pn
izacjg zadan
kt6rych celem jest
radowanego
i dotkniEtego szczego
ryzysowych
Gminy Kolbuszowa.

$2

l. Otwarty nab6r partner6w spoza sektora finans6w publicznych w celu wsp6llej rcalizacji
zadania pn. ,,Rewitahzacja Gminy Kolbuszowa"

w

ramach dzialania e .Z Rewitalizacja

przestrzeni regionalnej Regionalnego programu operacyjnego wojew6dztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020, odbywa siE * dtodze -ot*urt.,go naboru

2.

1.

organizowanego w terminie od dnia ogloszenia do 19.03.2016r. do godziny I d.OO.
Otwarty nab6r partner6w spoza sektora finans6w publicznych ogloszony zostanie na
stronie internetowej Urzgdu Miej skiego w Kolbuszowej www.kolbuszowa.pi.

$3
Partnerem projektu mog4 byi:
1) jednostki samorz4du terytorialnego, ich zwiqzkt i stowarzys zenra,
2) jednostki organrzacyjne jednostek samorz4du terytorialnego posiadaj4ce

osobowoSi
prawn4,
jednostki sektora finans6w publicznych posiadaj4ce osobowos6 prawn4,
Paflstwowe Gospodarstwo LeSne Lasy Paristwowe i jego jednostki orgalizacyjne,
partnerzy spoleczni i gospodarczy,
jednostki naukowe,
szkoly wyzsze,

3)
4)
5)
6)
7)
8) instl'tucjekultury,
9) koscioly i zwrEzki wyznaniowe

2.

oraz osoby prawne kosciol6w i zwiazkow
wyznaniowych,
10) sp6ldzielnie / wsp6lnoty mieszkaniowe, TBS,
1l) przedsigbiorstwa komunalne / Skarbu pafstwa,
12) porozumieniapodmiot6w wyzej wymienionych,reprezentowane ptzezlidera.
Zakres obowi4zk6w partnera proj ektu
:

t)
2)

lflt^"j:1v-anie
ota rannera.

dokumentacji technicznej

zapewmente Srodk6w

w czgsci d,otycz4cej zadat pr:zewidzianych

na realizacjg przedsigwzigcia w

pr zew rdzianych dla p artnera.

3)

czgsci d,oty<:zqcej zad,aA

przeprowadzenie czgrici projektu wla$ciwej dla danego partnera
zgodni<t
przewidzianym w umowie parlnerskiej,

z

zakresem

4) pomoc w przygotowaniu wniosku aplikacyjnego i jego zal1cznikow do konkursu
ogloszonego przez Instytucjg Zarz4dzajq"4 ntO Wt,
5) wsp6lpraca z Tiderem projektu (Gmin4 Kolbuszowa) przy opracowaniu
wniosku
o dofinansowanie projektu ze srodkow Rpo wp 20r4-20t0,
6) upowszechnianie informacji na temat projektu, informowanie o zr6dle j.inansowania

3'

projektu.
Typy zglaszanych projekt6w zgodnie z opisem d,zialania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni
re gionalnej Re gionalne go Pro gramu operacyj ne go
Woj ew6dztwa podkarpackii go na lata
2014-2020:

ograniczenie istotnych problem6w zidentyfikowanych

w

programie

JR.ewitalizacji

obejmuj4cym obszary miejskie i/lub obszary wiejskie poprzez:
l) Przebudowg, rozbudowg, nadbudowg, remont, w celu przywrocenia ir,lub nadania

nowych funkcji spolecznych, gospodarczych, edukacyjnych, lulturalnych,

turystycznych lub rekreacyjnych:

a) budynk6w

publicznej, wraz z zagospodarowaniem przylegLego
-uzytecznofici
otoczenia funkcjonalnie
zwrqzanego z budynkiem, zdegradowanyctL U,iavnf.o*
(w tym poprzemyslowych, powojskowych, popegeerowskich, pokoiejc,wych) wraz
z zagospodarowaniem przyleglego otoczenia funkcjonalnie zwiqzanego

z budynkiem,

b) obszaru przestrzeni publiczne.j.
2) Roboty restauratorskie i konserwatorskie buclynk6w

znajduj4cych sig w rejestrze zabytk6w,
budynk6w polozonych w strefie ochrony konserwatorskiej wraz z zagospodarou,aniem
terenu
funkcjonalnie zwi}zanego z budynkiem - tylko, jako element I typu piojektu.
W ramach ww. typ6w projekt6w (wylEcznte. jako element uzupelni ajEcy iealizacjE

kompleksowego projektuprzyczyniaj4cego sig do osi4gnigcia cel6w iokalnego / (3minnego
Programu Rewitalizacj i) mozliwa j est:

a) budowa, przebudowa, rozbudowa infrastruktury drogowej poprawiaj4cej
dostgpnoSi do rewitalizowanych obiekt6w i teren6w w *ysokos.i-'ni.
pr zekr aczaj4c ej

b)

3

0

Yo ko

sztow kwali fi ko walny ch proj ektu,

budowa, przebudowa, rozbudowa, podstawowej infrastruktury komunalnej
tj. przewod6w lub urzqdzeh wodoci4lgowych, kanalizacyjnych, cieptowniczych,
elektrycznych, gazowych i teletechniczrrych na obszarze objgtym projektem, w celu
zapewnienia dostgpu wszystkich obiekt6w i teren6w rewitalizo.wanych do

podstawowych uslug komunalnych,
c) przebudowa czgsci wsp6lnych budynk6w mieszkalnych (wylqcznie dla I typu
projektu),
d) przebudowa i zakup system6w poprawy bezpieczehstwa publicznego,
e) tealizacja zakupu sprzgtu i wyposazenia bezpoSrednio t*tptun"go z fgnkcj4, jaka
b g dzie p elni o na pr zez b udyneVpr ze str ze:A publ iczn4.
Wspierane inwestycj e bgd4 uwzglgdnialy
4. Kryterium dopuszczaj4ce:
l) Zakres realizacji proje ktu. W kryterium oceniane bgdzie czy zakres planowanych
rob6t dotyczy robot restauratorskich i konserwatorskich budynkow znajdujqcych sig w

rejestrze zabytk6w, budynk6w poloZonych
strefie ochrony konserwatorskiej wraz z
zagospodarowaniem terenu funkcionalnie z iqzanego
z budynkiem.
/l
Miejsce realizacji projektu.
ram rch kryterium oceniane bgdzie azy
proponowanym miej sce m rcahzacji proj eJ<tr" jest
Gmina Kolbuszowa.
a\
Rewitalizacja - to kompleksowy- proces wyprowadzania
ze stanu kryzysowego
obszar6w zdegradowanych poprr"i dri, da caloSciowe
(powi4zane wzajemnie
przedsigwzigcia obejmuj4ce kwestie spol
oraz gospodarcze lub przestrzenno_
funkcjonalne lub techniczne lub Srodbwi
), integruj4ce interwencig na rzecz
spolecznodci lokalnej, przestrzem i lokalnej
podarki, skoncentrowane terytorialnie
i prowadzone w spos6b zaplanowany oraz zmtegrowany poprzez programy
rcwitalizacji. Rewitalizacia zaklad,a
ymalne wykorzystanie specyficznych
uwarunkowari danego obszaru oraz wzmac nie jego lokalnych
potencjrai6w (w tym
takze kulturowych) i jest procesem wielol im, prowadzonym
przez interesariuszy
(m.in. przedsigbiorc6w, organizacje pozarz lowe, wlaScicieli
nieruchomoSci, organy
wladzy publicznej, etc.) tego procesu, w tym przede wszystkim
we wsp6lpracy
z lokaln4 spolecznoSci4, Dzialania slu
wspreranru proces6w rewitalizacii
prowadzone s? w spos6b sp6jny: wewngt
ie (poszczeg6lne dziatantia pomigdzy
sob4) oraz zewnEtrznie (z lokalnymi poli ykami sektorowymi,
np. transportow4,
energetycznq, celami i kierunkami wyni tj4cymi z dokument6w
strategicznych
i planistycznych).

W

4) W przypadku niespelnienia kryterium

5.

bgdzie prowadzon a a oferta otrzymuje oce

Kryteria wyboru partnerriw:

Przy wyborze partnerow oceniana bgdzie

1)

w

zgodnoSci dziaLaniapotencjalne go partnera z

i

w reahzacjg celu partnerstwa,
przygotowan4 przez potencjalnego partne
w projekcie

4) doSwiadczenie potencj alne go partnera w re:ali
5\ komplementarnoSi przestrzenn a lrealizacja

6)

przedsigwzigciami zar6wno realizowany
i znajduj4cymi sig poza nim, ale oddzialujqcy
komplementarnoS6 problemowa healizacja
dopelniai tematycznie, sprawiaj qc, Le pro

wszystkich niezbgdnych aspektach.
6. Oglaszaj4cy nab6r zastrzega sobie prawo do:
l) wyboru maksymalnie jednego partnera
przyjEtych kryteri6w,
2) negocjowania warunk6w i koszt6w realizac
dla partnera projektu,
3) uniewaznienia naboru bez podawania przyc:z
Ostateczn4 decyzjg w sprawie wyboru pa
Kolbuszowej

i p nerstwa,

techniczny potencjalnego

partnera

i

udzialu

koncepcjg przygotowania

ii projekt6w o podobnym charakterze
jektu powiqzanego z projektami lub
i na obszarze rewitalizacji, jak
i na obszar rewitalizaciil.
projekt6w, kt6re bgd4 sig wzaJemnle
t bgdzie oddzialywal na obszar we

reahzacji zadama wedlug
zczegolnych dzial an pr zew idziany ch

projektu

$s
1.

2.

oferfy nie

negatywn4!

szczel1ol

2) deklarowany wklad finansowy
3)

uszczaJ,lcego dalsza ocena

Projekt zrealizowany bgdzie w latach 201 6-20 Ig.
Wnioskowany poziom dofinansowania proiektu
Srodk6w Unii

podejmuje Burmistrz

) projekty rewitalizacvjne: dofinansowal
.. stanowi4 maks. l\vo wydatk6w kwalifi
1l pro3ekty.objgte
r:i :9'"1:Jo, ui'pomoc? pibti"rn4 |
:.,r
,
I

zasadami.

'ffiffiili';;;'':

do

w tym Srodki budzetu paristwa
wanych projektu
ks. 9 5%o wydatk6w kwalifi
lkowanych
nie z obowiqzujqcymi w
t;gm
95-%o,

,ufl.ri.

Przy.znany poziom dofinansow
ania zale2e,(
,dzie. od decyzji
Instytucji Zarzqdzaj4cej
Regionalnym programem
Operacylnym ata
jew6dztwa
podkarpackielo
2020.
na lata 20143. umowa partnerska
zawarta zostanie w 2016
r_stanowii bgdzie zal1czni,k
o dofi nansowanie proj ektu,,Rewitaiizacj
do wniosku
a Grni
-r.ur]r*;i
Kolbuszowa',.
4
Or"
*qqo ego projektu w ramach
Y"T:_yu ..o^oartneistwie
Programu
Regionalnego
Operacyjnego Wojew 6dztia p
iego
(RPO
Wp)
pownna zawierac w szczeg6lnoSci:
na lata 2014-2020
l) przedmiot porozumienia albo umowy;
2l prawa i obowi4zki stron:
:.; zakres i formg udzialu poszczeg6lnych
w w projekcie;
4) partnera wiod4cego up.u*n[n.go pa
do
zentowania pozostalych partner6w
projektu;
)) spos6b przekazywania dofinansowania
pokrycie koszt6w ponosz,cny ch
poszczegSlnych partner6w proj
przez
ektu, umo:zli iaj4cy okreSlenie
kwoty
aomansowania
udzielonego kazdemu z pattnercw;

6) spos6b postgpowania

w

z porozumienia lub umowy.

p.fpuOtu

lub

niewywi4zania siE stron

L Podstaw4 ubiegania sig o udzial
-,"utirrlri6
ia jest zlo2enie wypelnionej
oferty wraz
z_dokumentacjq d,otyczqc1
kryte lw wyboru w ramach pr.ojektu
pn.:
,,Rewitalizacja Gminy Ko)
dnLia rgloszenia do 19.03.2016r.
dt godziny

10.00, pok6j

2.
a

J.

nr 5 _

punkt obslugi kli

ta

w siedzibie lJrugdu MieJskiego
wKolbuszowej, ul. Obroric6w pokoju
21,36 _ 00 Kolbuszowa, w zamknigtej
tlp.r.I.
z dopiskiem: projekt -,,Rewital
izacjaGminy Kt lbuszowatt.
przeslanych drog4 po.rio*4
\t LLvLr
liczy s' g dala i godzina wplywu do
PJ.". :ftn
Urzgdu
Miejskiego w Kolbuszor ei.
Do otwartego naboru partnerow spoza sekt
finans6w. publicznych nie mog?
przystgpowai podmioty, kt6re podlegaj4
wykl
z ubiegania sig o dofinansowanie.

1.

Do zlo2onej oferty podmiot ubiegaj4cy $7
sig o ws
racg w ramach projektu musi
dol4czyi
(oryginaly lub uwierzytelnione f.Ipi.l
nurtgpuj4cy
'(-J
h dokumentow:
a) aktualny odpis z rejestru-lub odpo.wi rego
wyci4gu z ewidencji lub inne
dokumenty potwierdzaj4ce status p,ra
y oferenta i umocowanie os6b go
reprezentuj qcych,
b) aktualny statut lub inny r6wnowazny
d
dzialah zgodnych z celami partnerstwa
c) prsemne oSwiadczenie o zapewnieni

przedsigwzigcia,

d)

.
e)

pelnomocnictwo do skladania
bEdA podpisywaly osoby inne
niz uorilw
o6wiadczenie o braku powiqzart
oioUo

partnerem.

potwier dzaj 1cy pruez partner a

Srodk6w finansowych

na realizacie

n wolr (w przypadku, gdy umowg
rne do reprezentacji).

lub kapitalowych

z

partnerem z

0 oSwiadczenie, Ze informacje zaw
prawd4, Jednoczesnie wyralam zg

2.
a

J.

niniejszym zgloszeniu :sE zgodne z
na udostgpnienie niniejszej oferty

Komisji ds, oceny zgloszeh.
g) oSwiadczanie, Ze nie jest siQ
iotem wykluczonym z mozliworici
ot zy manta do fi nans owani a.
h) Wyra2enie zgody na przetwarzanre
ych osobolyych wyLqcznie do cel6w
przeprowadzenia niniejszej p
konkursowej na wybor Partner6w
zgodnie z Ustawq z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowvch
(tekst jednohty:Dz.U .2002 r., Nr
,poz.926, zpo2n.zm.)
Oferly zlo2one w spos6b niekompletny ora.z a innym wzorze oferty niL wskazany
niniej szym regulaminem podlegaj 4 odrzuceniu
wzglgd6w formalnych i nie podlegaj4
ocenie merytorvcznei.
Kopie dokument6w dol4czonych do oferty m
byc opatrzone pieczgcir4 podmiotu,
aktualn4 datq wlasnorgcznym podpisem
/os6b uprawnionej/uprawnionych do
reprezentowania p o dmi otu o raz p o Swiadczone za odnoSd z oryginalem.
1

$8

1.

Zlo 2one o ferty rozpatruj e po wolana pr zez Burrni

Komisja Konkursowa opracuje ranking ofert.
3. Na podstawie zarekomendowanej przez Korni
Burmistrz Kolbuszowej podejmie ostatecznq
jednego partnera, z ktorym zostanie podpisa
projektu,,Rewitalizacja Gminy Kolbuszowa",
4. W sprawie wyboru oferty wsp6lpracy w reLm
sektora finans6w publicznych do realizacji prq
nie stosuje sig trybu odwolania.
5. ZloAenie oferty nie gwarantuje udzialu w
Kolbuszowa".
6. W przypadku zgloszenia projektu, kt6rego 1o
rewitalizacji okreSlonym w Gminnym Planie
2016-2020 umowa parlnerska traci moc, a
roszczenra wobec Gminy Kolbuszowa iako Lider
7 W przypadku nie pozyskania Srodk6w finanso
ftaci waznoSi, a partnerowi nie przyslugujq
Kolbuszowa jako Lidera.
8. Ocena nadestranych ofert wsp6lpracy bgdzie p

Kolbuszowej Komisj a Konkursowa.

2.

g Konkursow4 listy rankingowej ofert
yzjg dotyczqc4 wyboru ntaksymalnie
umowa partnerska na rzeez realizacji
okres trwania projektu.

otwartego naboru partner6w spoza
u,,Rewital rzacja Gminy Krllbuszowa",

projektu,,Rewitalizacja Gminy
ahzacja nie znajdzie sig w obszarze
wttalizacii Gminy Kolbuszowa na Iata
nerowi nie przysluguj4 jakiekolwiek

ch na realizacjg projektu partnerstwo
iekolwiek roszczenia wobec Gminy
prowadzana

w

oparciu o nastgpuj4ce

tena:

Kryterium
ZgodnoSci dzialantapotencjalnego partnera z celami pa
Deklarowany wklad finansowy i techniczny potencjalne:
paftnera w realizacjg celu partnerstwa
Koncepcja przygotowama

i udzialu w projekcie

DoSwiadczenie w realizacji projekt6w o podobnym chara
Kompl ementarno

S

i

pr zestr zenna

Max. liczba punkt6w

Kom plernentarnoSc problemowa
N-4czna liczba

punkt6w

se

Czlonkowie Komisji, o kt6rej mowa w $ 8, pkt 1,
wediug krlteri6w oceny, wskazanych w pkt 8, pk
2, Srednia arytmetyczna punkt6w przyznanych ofr
1
J. Z ofert ocenionych najvry1ej zostanie utworzona
4. Na podstawie listy rankingowej zostanie wyb
otrzy mal naj wi gc ej punkt6w.
1,

o

ceni aj 4 indywi dual nie zLo\<>ne

oferty

8.

ie stanowi oceng oferty.
sta rankinsowa.

y podmiot do realizacji prcrjektu, kt6ry

$10
Wyniki konkursu na otwarty nab6r partner6w s
ogloszone na stronie internetowej www.kol
1. Wybrany podmiot w terminie 7 dnt od ogl

2.

sektora finans6w publiczrrych zostanq

ia wynik6w na stronie internetowei
zobowrEzuje sig podpisad w siedzibie Gminy Kolbuszowa umowE partnersk4 w celu
r ealizacji proj ektu,,Rewitalizacj a Gminy Ko
4".
Odmowa podpisania przez podmiot umowy
re1 1 est rownoznac zna:2 rezy gnacj4
z uczestntctwa w realizacji projektu, a kolej podmiot z listy rankingorr,'ej zostanie
wybrany do reahzacji projektu,

Zalqczniki:
1. Wz6r oferty wsp1lpracy.

Bun*t

