
Otwarty nabór partnera 

w celu wspólnej realizacji projektu  
 

 

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach programu Europejskiej Inicjatywy Miejskiej 

(European Urban Initiative), określonej w art. 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2021/1058 

z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w sprawie Funduszu 

Spójności – rozporządzenie w sprawie EFFR/EFS – instrumentu Unii Europejskiej, będącego następcą Inicjatywy na 

rzecz innowacyjnych działań miejskich realizowanej w okresie programowania 2014-2020.  

 

Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu ogłasza otwarty nabór partnera na wspólne przygotowanie i realizację projektu 

w ramach programu Europejskiej Inicjatywy Miejskiej  - Działania Innowacyjne (European Urban Initiative – 

Innovative Actions). Wybór partnera w projekcie następuje zgodnie z art. 28a z Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o 

zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 

 

I. Cel projektu: 

Celem Europejskiej Inicjatywy Miejskiej – Działania Innowacyjne (EUI - IA) jest kontynuowanie wsparcia 

zainicjowanego przez inicjatywę na rzecz innowacyjnych działań miejskich poprzez zapewnienie władzom miejskim 

w całej Europie przestrzeni i zasobów do identyfikacji i eksperymentowania (poprzez projekty pilotażowe) z 

nowymi innowacyjnymi rozwiązaniami dla wzajemnie powiązanych i złożonych lokalnych wyzwań w zakresie 

zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.  

II. Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu: 

W ramach projektu wypracowany zostanie model współpracy trójsektorowej działającej na rzecz 

rozwoju zrównoważonych, inkluzyjnych i estetycznych usług i produktów, odpowiadających na 

zindywidualizowane potrzeby mieszkańców, w tym mieszkańców ze szczególnymi potrzebami, którzy 

będą nie tylko odbiorcami działań ale również ich kreatorami.  

Inwestycja zakłada powstanie w Paczkowie przestrzeni, która będzie łączyła rozmaite funkcje i która 

sama w sobie będzie łączyła innowacyjność usług społecznych i włączenia społecznego w wymiarach 

takich jak ekologia, transformacja cyfrowa estetyka. 

Lokalne Centrum Włączenia Społecznego powstanie w przystosowanym w ramach projektu budynku, 

który wraz z przylegającym do niego parkiem, będzie miejscem gdzie funkcjonować będą: 

- Zakład Aktywności Zawodowej – OzN będą realizowali w ramach ZAZ usługi dla mieszkańców jak 

również testowali, adaptowali oraz z tym obszarze, w którym będzie to możliwe, realizowali innowacyjne 

produkty i usługi wypracowane w ramach Pracowni Innowacji. ZAZ będzie realizował usługi: 

• Usługowe 

• Produkcyjne 



- Mieszkania Treningowe – zaprojektowane i urządzone wspólnie z osobami ze szczególnymi 

potrzebami, które wspólnie z przedstawicielami nauki i biznesu stworzą prototyp mieszkania dla OzN z 

różnymi rodzajami niepełnosprawności. W mieszkaniu wykorzystane zostaną zarówno nowatorskie 

rozwiązania cyfrowe jak również architektoniczne i projektowe (np. meble, które mogą zostać łatwo i 

szybko przystosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników). Usługi opiekuńcze w mieszkaniach 

świadczyć będą osoby z ZAZ w praktyce wykorzystując swoje umiejętności pod okiem specjalistów. 

- Pracownia Innowacji – swoistego rodzaju „zmaterializowany” Think Tank  - przestrzeń generowania 

pomysłów na usługi i produkty, budowania  i testowania ich prototypów. W ramach projektu w Pracowni 

Innowacji Partnerzy Realizacji Projektu wypracują: 

• Eko- rozwiązania, które zostaną zaadaptowane w budynku, mające służyć oszczędności energii, 

zasobów, zaproponują nowe kierunki/działania związane z upcyklingiem, które mieszkańcy będą 

mogli wykorzystywać i powielać; 

• Prototypy mebli/urządzeń funkcjonalnych i estetycznych, dopasowanych do indywidualnych 

potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Meble/sprzęty będą testowane przez samych 

użytkowników i w ramach projektu będą wykorzystane w mieszkaniach treningowych, które 

będą funkcjonowały w budynku. Wnioskodawca i Partnerzy  zakładają możliwość transferu 

wypracowanych rozwiązań na rynek. Ten element Pracowni Innowacji nawiązuje do lokalnej 

tradycji i potencjału jakim jest przemysł meblarski; 

• Nowe/ulepszone rozwiązania komunikacji alternatywnej, które będą wykorzystywane przy 

wszystkich działaniach i usługach oferowanych w Centrum 

• Rozwiązania eko-transportowe – w ramach których powstanie usługa transportowa dla osób, 

korzystających z usług i możliwości Centrum, które by się do niego dostać muszą pokonać ok 

800 m przejścia, problematycznego dla osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się. 

Rozwiązanie będzie wykorzystywało nowe technologię by maksymalnie uprościć zamawianie 

usługi transportowej i zwiększyć jej wymiar ekologiczności; 

• Program edukacyjny/szkoleniowy dla Mobilnego Doradcy Włączenia Społecznego  

- Przestrzeń edukacji – tu mieszkańcy, organizacje pozarządowe ale również firmy czy sektor publiczny 

organizowałaby warsztaty, zajęcia, szkolenia oraz inne inicjatywy edukacyjne promujące włączenie 

społeczne, zrównoważony rozwój, transformacje cyfrową. 

- Hotel dla zwierząt  - miejsce dla psów/kotów mieszkańców, którzy z różnych przyczyn (np. pobytu w 

szpitalu, wyjazu) nie mogą się w odpowiedni sposób zająć swoim zwierzęciem. Zwierzętami w 

zajmowaliby się mieszkańcy, w szczególności osoby starsze, OzN, czy młodzież zagrożona wykluczeniem 

społecznym. Opieka będzie odbywać się przy wsparciu merytorycznym pobliskiego schroniska dla 

zwierząt w Skałowie 

- Opieka wytchnieniowa – realizowana w oparciu o wypracowany w ramach partnerstwa model opieki 

uwzględniający opiekę seniora przez seniora, OzN przez OzN, ale też innych osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, którzy po odpowiednim przeszkoleniu, znaleźliby pracę w ramach 

oferowanych przez Centrum usług wytchnieniowych. 

III. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera: 



Załącznik nr 1 

a) Wsparcie merytoryczne, organizacyjne i wdrożeniowe Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu przy realizacji zadań 

obejmujących przedmiotowy projekt, określnych w pkt. II. 

IV. Wymagania wobec partnera: 

a) Definicja Partnera Realizacji Projektu - kluczowe instytucje i organizacje mogące przyczynić się do realizacji 

projektu, odgrywające aktywną rolę w realizacji działań projektowych. 

b) Za właściwy do pełnienia roli partnera w projekcie rozumie się podmiot, który: 

- posiada odpowiednie doświadczenie i specjalistyczną wiedzę  

- wniesie wartość dodaną do całego projektu. 

c) Każda organizacja mająca osobowość prawną może pełnić rolę Partnera Realizacji Projektu w projekcie 

European Urban Initiative. 

d) Zakłada się, że: 

- Partnerzy Realizacji Projektu będą odgrywać aktywną rolę w projektowaniu i realizacji projektu oraz będą 

odpowiedzialni za realizację określonych działań i wypracowanie powiązanych wyników/produktów 

- Partnerzy Realizacji Projektu mają swój udział w budżecie projektu i zgłaszają koszty poniesione na realizację 

działań. 

V. Zgłoszenie powinno zawierać: 

a) Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, 

zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. 

b) Opis koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. III  

c) Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach. 

d) Oświadczenie, o nie podleganiu wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie 

odrębnych przepisów, w szczególności: art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (tj.. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.); 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 z późn. zm.); art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 

r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tj.. Dz. U. z 2014 r., 

poz. 1417). 

e) Zgłoszenie powinno wpłynąć na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 

VI. Opis kryteriów branych pod uwagę w wyborze partnera 

a) Spełnienie wymogów formalnych (oświadczenia o których mowa w pkt V d – V e) 

b) Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, 

zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Max. 30 pkt 

c) Opis koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. III Max. 

30 pkt. 



d) Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach. 

Max. 10 pkt. 

VII. Termin składania ofert 

Oferty w formacie .doc., docx. lub .pdf należy przesłać w terminie do 21 dni od daty ogłoszenia naboru (tj. do dnia 

10.01.2023 r.) na adres e-mail: fundusze@swarzedz.pl lub dostarczać osobiście do Urząd Miasta i Gminy w 

Swarzędzu ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia 

 

FORMULARZ  

Nazwa instytucji/organizacji: 

 

Adres:  

NIP:  

Numer KRS:  

tel.:  e-mail:  

Osoba wyznaczona do kontaktu: (imię, nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail): 

 

Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w 

zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz działalności związanej z usługami 

społecznymi i/lub zrównoważonym rozwojem i/lub transformacją cyfrową. 

 

Opis koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. III ogłoszenia o 

naborze partnera. 

 

Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach. 

 

Data: 

Podpis i pieczęć: 

 


