Burmistrz Gminy i Miasta Nisko działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o
zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 roku poz. 1146 z póź. zm.)
ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnej realizacji
projektu partnerskiego pn. „Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Nisku w
celu ochrony różnorodności biologicznej”
wnioskowanego o dofinansowanie w ramach konkursu ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV
Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.5 Różnorodność
biologiczna
Przedmiotowy projekt będzie realizowany w oparciu o następujące dokumenty i wytyczne:
1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020,
2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych,
3. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
na lata 2014-2020,
4. Wytyczne w zakresie realizacji partnerstwa na lata 2014-2020,
5. Ogłoszenie o naborze ww. konkursu.
1. Cel partnerstwa
Ochrona i promowanie form ochrony przyrody na terenie Zabytkowego Parku Miejskiego
w Nisku.
2. Działania planowane w ramach partnerstwa
Na etapie realizacji:
Doradztwo i konsultacje przy opracowaniu treści tablic informacyjnych i edukacyjnych na
terenie Parku. Rolą partnera w projekcie będzie nieodpłatne świadczenie doradztwa i
konsultacji przy opracowaniu treści tablic informacyjnych i edukacyjnych.
Na etapie eksploatacji:
Realizacja zajęć edukacyjnych w formie wycieczek i spacerów dla dzieci w wieku szkolnym i
przedszkolnym z wykorzystaniem infrastruktury edukacyjnej przyrodniczej wykonanej w
ramach projektu. Rolą partnera w projekcie będzie nieodpłatne prowadzenie zajęć
edukacyjnych min 1 raz w roku dla min. 8 oddziałów szkół /przedszkoli.
3. Forma prawna partnera
Organizacja pozarządowa, która statutowo realizuje zadania w zakresie ochrony środowiska
przyrodniczego.
4. Zgłoszenie powinno zawierać

- informacje na temat wkładu Partnera w przygotowanie oraz realizację projektu (zasoby
ludzkie, organizacyjne),
- planowane formy wsparcia,
- przedstawienie rezultatów projektu oraz sposobu ich udokumentowania.
Oferty składane przez potencjalnych partnerów należy przygotować zgodnie z formularzem
„Oferta współpracy” dostępnym pod ogłoszeniem.
Wraz z ofertą należy przedłożyć:
1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub inne dokumenty potwierdzające status prawny
oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
2. aktualny statut podmiotu,
3. pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku gdy umowę będą
podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem i odpisem
Krajowego Rejestru Sądowego),
4. inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu (w szczególności
rekomendacje).
5. Termin składania zgłoszeń
Do 7 maja 2018 r. do godziny 14.00. Zgłoszenia w formie papierowej należy składać w
Biurze Obsługi Klienta (pokój nr 12) Urzędu Gminy i Miasta w Nisku lub przesłać na adres:
Urząd Gminy i Miasta
Pl. Wolności 14
37-400 Nisko
Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta Nisko. Oferty które wpłyną po terminie
nie będą rozpatrywane.
6. Kryteria wyboru
- zgodność działania kandydata na partnera z celami partnerstwa,
- deklarowany wkład kandydata na partnera w realizację celu partnerstwa,
Ponadto oceniane będą:
- co najmniej dwuletni okres działalności statutowej w zakresie ochrony środowiska
przyrodniczego.
- prowadzenie działań na terenie Gminy i Miasta Nisko
Z wybranym partnerem zostanie podpisana umowa partnerska.
Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo prowadzenia negocjacji ze wszystkimi podmiotami,
których oferty spełniają kryteria naboru oraz do unieważnienia naboru bez podania
przyczyny.

