
Kielce, dnia 22.12.2020r. 

 

OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU NA PARTNERA/ÓW 

SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych  w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. 2020 poz. 818) 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach ogłasza otwarty nabór na Partnera/ów 

pochodzącego/ch spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji 

projektu konkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś 

priorytetowa 9 Włączenie społeczne  i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do 

wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług 

społecznych.  

Powiat Kielecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach będzie uczestniczyć  

w przedsięwzięciu w roli Partnera Wiodącego.  

Planowany okres realizacji projektu: 24 m-ce. 

Zgłoszenia należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, pokój nr 36 osobiście w dni robocze od 

godz. 800 do godz. 1500, za pośrednictwem operatora pocztowego lub usług kurierskich z adnotacją 

„Otwarty nabór na Partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu w ramach 

konkursu nr: RPSW.09.02.01-IZ.00-26-327/20 ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS”.  

Ostateczny termin składania zgłoszeń upływa w dniu 14.01.2021r o godz. 1500 decyduje data wpływu 

zgłoszenia do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.  

Przedmiotowy projekt będzie realizowany w oparciu o dokumentację konkursową umieszczoną  

na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPOWŚ pod adresem https://www.2014-2020.rpo-

swietokrzyskie.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/4189-ogloszenie-

konkursu-nr-rpsw-09-02-01-iz-00-26-327-20-w-ramach-poddzialania-9-2-1-rozwoj-wysokiej-jakosci-

uslug-spolecznych 

Wszystkie pytania związane z otwartym naborem Partnera należy kierować: 

- drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@pcprkielce.pl w formie skanu,  

- w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego lub wysłać na adres siedziby: Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Wrzosowa 44,25-211 Kielce, pokój nr 36.  

 

Ocenie podlegać będą zgłoszenia kompletne i złożone w terminie.  

Szczegółowe informacje odnośnie zakresu i zasad partnerstwa, obowiązków Partnera, wymagań 

stawianych Partnerowi, kryteriów wyboru, sposobu złożenia i przygotowania zgłoszenia, procedury 

konkursowej znajdują się w regulaminie stanowiącym załącznik do ogłoszenia. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach,  

tel. 600 286 695, osoby do kontaktów Lewandowska Danuta, Gołębiowska Dorota.  

Załączniki: 

1. Regulamin                                                                           

2. Formularz zgłoszenia  

3. Wzór protokołu wyboru zgłoszenia. 

4. Arkusz oceny zgłoszenia  

5. Wzór umowy o partnerstwie  
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