
                                              
 

 

Nabór otwarty Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 

Oś priorytetowa 8 Rynek pracy 

Działanie 8.2, Typ 8.2A-8.2C 

 

Konkurs nr: RPDS.08.02.00-IP.02-02-437/22 

 

Ogłaszający nabór: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy – Filia we Wrocławiu 

 

Fundacja KUŹNIA 

ul. Łużycka 33B/7 

59-900 Zgorzelec  

NIP: 6152052572 

 

I. PODSTAWA PRAWNA  

Na podstawie wymagań dotyczących partnerstwa oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności oraz 

SZOOP RPO WD, Fundacja KUŹNIA ogłasza otwarty nabór na partnera projektu,  w celu wspólnego 

przygotowania i realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 

2014-2020, Oś priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.2 Typ projektu 8.2A-8.2C 

Nabór partnera jest prowadzony w celu ubiegania się o dofinansowanie w konkursie  o numerze 

RPDS.08.02.00-IP.02-02-437/22, ogłoszonym przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.  

  

II. CEL PARTNERSTWA:  

Wspólne opracowanie wniosku i realizacja projektu pn.: „Aktywni w Polsce jak na Ukrainie – narzędzia 

wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej dla pozostających bez zatrudnienia imigrantów 

wojennych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-

2020, Działanie 8.2, Typ projektu 8.2A-8.2C 

Konkurs dotyczy naboru wniosków o dofinansowanie projektów składanych w ramach:  

TYP PROJEKTU - 8.2.A-8.2C  



                                              
Projekt zakładać będzie realizację kompleksowego wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej dla 

pozostających bez zatrudnienia imigrantów od 30 roku życia, którzy przybyli na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy :  

8.2.A. 

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. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których 

zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia 

stanowiska, 

- granty na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy.  

Więcej informacji o konkursie:   

https://rpo-wupdolnoslaski.praca.gov.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/wez-udzial-w-szkoleniach-

i-

konferencjach/?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=

https://rpo-wupdolnoslaski.praca.gov.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach/?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=18254393&_101_type=content&_101_urlTitle=18254389-konkursu-nr-rpds-08-02-00-ip-02-02-437-22-typ-projektow-8-2-a-8-2-c-projekty-z-zakresu-aktywizacji-zawodowej-dla-pozostajacych-bez-zatrudnien&fbclid=IwAR18y7vDK4N_y-BwBfKuCktUFAIhSq00DQxyO9fDbvmkvHwjgfqfmKyvheQ
https://rpo-wupdolnoslaski.praca.gov.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach/?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=18254393&_101_type=content&_101_urlTitle=18254389-konkursu-nr-rpds-08-02-00-ip-02-02-437-22-typ-projektow-8-2-a-8-2-c-projekty-z-zakresu-aktywizacji-zawodowej-dla-pozostajacych-bez-zatrudnien&fbclid=IwAR18y7vDK4N_y-BwBfKuCktUFAIhSq00DQxyO9fDbvmkvHwjgfqfmKyvheQ
https://rpo-wupdolnoslaski.praca.gov.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach/?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=18254393&_101_type=content&_101_urlTitle=18254389-konkursu-nr-rpds-08-02-00-ip-02-02-437-22-typ-projektow-8-2-a-8-2-c-projekty-z-zakresu-aktywizacji-zawodowej-dla-pozostajacych-bez-zatrudnien&fbclid=IwAR18y7vDK4N_y-BwBfKuCktUFAIhSq00DQxyO9fDbvmkvHwjgfqfmKyvheQ


                                              
column-

1&p_p_col_count=2&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId

=18254393&_101_type=content&_101_urlTitle=18254389-konkursu-nr-rpds-08-02-00-ip-02-02-437-

22-typ-projektow-8-2-a-8-2-c-projekty-z-zakresu-aktywizacji-zawodowej-dla-pozostajacych-bez-

zatrudnien&fbclid=IwAR18y7vDK4N_y-BwBfKuCktUFAIhSq00DQxyO9fDbvmkvHwjgfqfmKyvheQ 

 

 

III. ZAKRES PARTNERSTWA:  

Szczegółowy zakres działań i opis zadań poszczególnych partnerów będzie wskazany we wniosku  o 

dofinansowanie projektu, który zostanie przygotowywany wspólnie przez partnerów. Stroną 

porozumienia oraz umowy o partnerstwie nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania 

dofinansowania ani podmiot, z którym rozwiązano w trybie natychmiastowym umowę o 

dofinansowanie projektu realizowanego ze środków RPO WD z przyczyn leżących po jego stronie (nie 

dotyczy to jednostek sektora finansów publicznych).  

Oczekuje się, że partner, wniesie niezbędne doświadczenie wymagane przez dokumentację 

konkursową oraz wykaże się niezbędnym zapleczem kadrowo – technicznym na obszarze wskazanym 

w niniejszym dokumencie, co przyczyni się do wspólnego osiągnięcia celów i wskaźników projektu.  

Wymagania dotyczące partnera projektu:  

O partnerstwo mogą ubiegać się podmioty wyszczególnione w SZOOP RPO WD, tj.   

• 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.  

  

Wnioskodawca:  

– to podmiot mogący ubiegać się o dofinansowanie w tym konkursie, posiadający bazę materialną, 

techniczną i zasoby ludzkie oraz niezbędne kompetencje  

– posiada doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć  

Przedsięwzięciem jest działanie podjęte w jakimś celu, którego wynikiem są konkretne rezultaty. 

Przedsięwzięcie musi mieć formę pisemną (np. projektu, wniosku, umowy/ porozumienia o 

współpracy), która dokumentuje cel, działania, planowane i zrealizowane rezultaty.  

  

https://rpo-wupdolnoslaski.praca.gov.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach/?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=18254393&_101_type=content&_101_urlTitle=18254389-konkursu-nr-rpds-08-02-00-ip-02-02-437-22-typ-projektow-8-2-a-8-2-c-projekty-z-zakresu-aktywizacji-zawodowej-dla-pozostajacych-bez-zatrudnien&fbclid=IwAR18y7vDK4N_y-BwBfKuCktUFAIhSq00DQxyO9fDbvmkvHwjgfqfmKyvheQ
https://rpo-wupdolnoslaski.praca.gov.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach/?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=18254393&_101_type=content&_101_urlTitle=18254389-konkursu-nr-rpds-08-02-00-ip-02-02-437-22-typ-projektow-8-2-a-8-2-c-projekty-z-zakresu-aktywizacji-zawodowej-dla-pozostajacych-bez-zatrudnien&fbclid=IwAR18y7vDK4N_y-BwBfKuCktUFAIhSq00DQxyO9fDbvmkvHwjgfqfmKyvheQ
https://rpo-wupdolnoslaski.praca.gov.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach/?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=18254393&_101_type=content&_101_urlTitle=18254389-konkursu-nr-rpds-08-02-00-ip-02-02-437-22-typ-projektow-8-2-a-8-2-c-projekty-z-zakresu-aktywizacji-zawodowej-dla-pozostajacych-bez-zatrudnien&fbclid=IwAR18y7vDK4N_y-BwBfKuCktUFAIhSq00DQxyO9fDbvmkvHwjgfqfmKyvheQ
https://rpo-wupdolnoslaski.praca.gov.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach/?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=18254393&_101_type=content&_101_urlTitle=18254389-konkursu-nr-rpds-08-02-00-ip-02-02-437-22-typ-projektow-8-2-a-8-2-c-projekty-z-zakresu-aktywizacji-zawodowej-dla-pozostajacych-bez-zatrudnien&fbclid=IwAR18y7vDK4N_y-BwBfKuCktUFAIhSq00DQxyO9fDbvmkvHwjgfqfmKyvheQ
https://rpo-wupdolnoslaski.praca.gov.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach/?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=18254393&_101_type=content&_101_urlTitle=18254389-konkursu-nr-rpds-08-02-00-ip-02-02-437-22-typ-projektow-8-2-a-8-2-c-projekty-z-zakresu-aktywizacji-zawodowej-dla-pozostajacych-bez-zatrudnien&fbclid=IwAR18y7vDK4N_y-BwBfKuCktUFAIhSq00DQxyO9fDbvmkvHwjgfqfmKyvheQ


                                              
– posiada siedzibę na terenie województwa dolnośląskiego, w którym będzie realizowany projekt.  

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z możliwości 

otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, nie figurują w „Rejestrze podmiotów wykluczonych” 

prowadzonym przez Ministra Finansów oraz wnioskodawca lub partner/partnerzy (o ile dotyczy), z 

którymi rozwiązano w trybie natychmiastowym umowę o dofinansowanie projektu realizowanego ze 

środków RPO WD z przyczyn leżących po jego stronie.  

Do konkursu mogą przystąpić podmioty, które:  

Prowadzą działalność, której zakres jest zgodny z celami partnerstwa.  

Nie zalegają z uiszczaniem wobec Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy 

podmiot uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu lub złożył do właściwego organu 

wniosek o stosowną ulgę.  

Posiadają potencjał kadrowy, organizacyjny i finansowy umożliwiający realizację projektu w zakresie 

zadań partnera:  

a) przez niezbędny potencjał kadrowy rozumie się: dysponowanie kadrą mającą doświadczenie 

w przygotowaniu i/lub realizacji wniosków o dofinansowanie projektów współfinansowanych ze 

środków UE, która będzie mogła być zaangażowana w przygotowanie i realizację projektu.  

b) przez niezbędny potencjał finansowy rozumie się: spełnienie warunków wynikających z 

zapisów Regulaminu konkursu.  

Deklarują uczestnictwo w realizacji projektu na wszystkich etapach, w tym na etapie przygotowania 

wniosku o dofinansowanie.  

Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę. Nie będą przyjmowane oferty składane w ramach 

partnerstwa podmiotów.  

  

IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY  

Podmiot ubiegający się o wybór partnera w procedurze konkursowej jest zobowiązany do przedłożenia 

oferty tj. Formularza zgłoszeniowego, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia 

(dokument w oryginale i podpisany przez upoważnione osoby lub uwierzytelniona kopia).  

  

V. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:  

Ofertę wraz z załącznikami należy przedstawić w języku polskim w formie pisemnej.  

Oferta powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje zgodnie z wymaganiami wobec partnera i 

zakresu oferty określonymi w niniejszym ogłoszeniu.  

Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane w ramach konkursu powinny być podpisane przez 

osobę/osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu składającego ofertę, zgodnie z zasadą 



                                              
reprezentacji, wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych lub prawidłowo 

spisanego pełnomocnictwa (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty).  

Ofertę wraz z załącznikami należy dostarczyć w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie osobiście 

lub listownie na adres Fundacji  

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28.06.2022 r. w godzinach pracy Fundacji, tj. od 9.00 do 15.00. 

Decyduje data wpływu oferty. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.  

Po upływie terminu składania ofert, Ogłaszający dokona ich otwarcia, a następnie przeprowadzi 

czynności badania i oceny złożonych ofert w celu wyboru ofert najkorzystniejszych (termin 

rozstrzygnięcia 30.06.2022r.).  

Dane osób do kontaktu w sprawie naboru: kuznia.imprezy@gmail.com 

  

 VI. DODATKOWE INFORMACJE:  

W przypadku wystąpienia przyczyn skutkujących brakiem możliwości zawarcia umowy partnerskiej z 

wybranym w drodze niniejszego konkursu podmiotem, Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo 

zawarcia umowy partnerskiej z podmiotem, którego oferta uzyskała następną w kolejności najwyższą 

liczbę punktów.  

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji partnerstwa, rozstrzygnięcia 

niniejszego konkursu bez wyboru żadnego z oferentów, jaki i do unieważnienia konkursu w każdej 

chwili bez podania przyczyn.  

Ogłaszający zastrzega sobie prawo rozwiązania partnerstwa zawiązanego z wybranym oferentem w 

przypadku niezłożenia projektu w konkursie w ramach Działania 8.2 RPOWD.  

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wyłonienie partnera nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć, w chwili ogłaszania konkursu, ogłaszający 

konkurs może unieważnić postępowanie konkursowe.  

Ogłaszający konkurs może odstąpić od podpisania umowy partnerskiej, jeżeli środki z Unii Europejskiej, 

które ogłaszający konkurs zamierzał uzyskać na realizację projektu partnerskiego, zgodnie z celem 

partnerstwa, nie zostały mu przyznane.  

  

Załączniki:  

Formularz zgłoszeniowy  

Oświadczenie RODO  

  



                                              
 

Formularz zgłoszeniowy 

Formularz zgłoszenia partnera do wspólnej realizacji projektu   
  

pt. „Aktywni w Polsce jak na Ukrainie – narzędzia wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej dla 

pozostających bez zatrudnienia imigrantów wojennych” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie 8.2, Typ projektu 8.2A-8.2C 

  

I. INFORMACJA O PODMIOCIE  

1. Nazwa podmiotu  

2. Forma organizacyjna  

3. NIP  

4. Regon  

5. Numer KRS lub innego właściwego rejestru  

6. Adres siedziby  

6.1. Województwo  

6.2. Miejscowość  

6.3. Ulica  

6.4. Numer domu  

6.5. Numer lokalu  

6.6. Kod pocztowy  

6.7. Adres poczty elektronicznej  

6.8. Adres strony internetowej  

7. Osoba uprawniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu partnera 
zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub ewidencji albo upoważnieniem lub 
pełnomocnictwem.  
  
Jeżeli, zgodnie z dokumentami prawnymi określającymi funkcjonowanie podmiotu (np. statut, wpis do 
KRS, inne)/ do reprezentowania podmiotu konieczny jest podpis więcej niż jednej osoby, to wszystkie 
uprawnione osoby powinny być wskazane w punkcie 7 po przez dodanie kolejnych ppkt.  

Jeżeli osoba opatrująca ofertę podpisem działa na podstawie pełnomocnictwa lub upoważnienia, to 
upoważnienie do reprezentowania podmiotu należy dołączyć do niniejszego formularza.  

7.1. Imię  

7.2. Nazwisko  

7.3. Numer telefonu/faksu  

7.4. Adres poczty elektronicznej  



                                              

8. Osoba do kontaktów roboczych  

  

8.1. Imię   

8.2. Nazwisko   

8.3. Numer telefonu/faksu   

8.4. Adres poczty elektronicznej   

II. ZAKRES MERYTORYCZNY   

Wyszczególnienie   Opis  

1.  
Zgodność działania podmiotu z celami 
partnerstwa  

  
 

1.1  

  
Doświadczenie (co najmniej 5 lat)  w 
zakresie działalności na rzecz   
aktywizacji zawodowej 

  

 

1.2  

  
Doświadczenie w zakresie projektów 
dotyczących opracowania zmian 
systemowych lub rozwiązań 
modelowych (min. 1 projekt na kwotę 
min. 1 mln PLN)  

  

 

1.3  
  

Doświadczenie w  opiniowaniu 
projektów ustaw lub aktów 
wykonawczych  

  

 

1.4  
Doświadczenie w zakresie świadczenia 
usług asystenckich na rzecz osób 
niepełnosprawnych  

  

 

1.5  

  
Doświadczenie w promocji rozwiązań z  
zakresu równości szans i 
niedyskryminacji osób  
niepełnosprawnych  

  

 

2.  
Deklarowany wkład podmiotu w 
realizację celu partnerstwa  

  

 

  



                                              

2.1  

  
Potencjał kadrowy, w tym m.in.:  

• pracownicy posiadający 

doświadczenie w zakresie realizacji 

oraz rozliczania projektów 

finansowanych z funduszy 

strukturalnych (min. 2 pracowników, 

z czego min. 1 z nich posiada 

doświadczenie w realizacji min. 1 

projektu jako kierownik/koordynator 

projektu  i min. 1 posiada 

doświadczenie w przygotowywaniu 

wniosków o płatność w min. 1 

projekcie),   

• pracownicy posiadający 

praktyczne doświadczenie w 

stosowaniu instrumentów 

rehabilitacji społecznej (min. 1 

pracownik z min. 2 letnim 

doświadczeniem w tym obszarze);  

• pracownicy posiadający 

doświadczenie w zakresie 

organizacji ogólnopolskich akcji 

upowszechniających i promocyjnych 

(min. 1 pracownik posiadający 

doświadczenie  w prowadzeniu min. 

2 akcji).  

- należy uwzględnić wyłącznie osoby, 

które na dzień składania zgłoszenia będą 

mogły być zaangażowane w realizację 

projektu  

  

  

2.2  

  
Potencjał organizacyjny  rozumiany 

jako prowadzenie działalności na 

terenie co najmniej 5 województw, 

tj. posiadanie siedziby,  

biura lub filii na terenie danego 

województwa  

  

2.3  Potencjał finansowy    



                                              

2.4  

  
Potencjał techniczny,  w tym sprzęt i 
warunki lokalowe, sposób jego 
wykorzystania w ramach projektu   
  
-należy uwzględnić wyłącznie zasoby, 
które na dzień składania oferty będą 
mogły być zaangażowane w realizację 
projektu    

3.  

  
Doświadczenie w realizacji projektów 
w zakresie zbieżnym z celami 
partnerstwa  
  
-należy podać tytuł projektów, okres 
realizacji, źródła finansowania, uzyskane 
efekty oraz rolę podmiotu w realizacji  
(Beneficjent lub partner)    

  
  

III. Oświadczenia  

1. Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym formularzu są zgodne z prawdą oraz jestem świadomy 
odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych.  

2. Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania 
dofinansowania.  

3. Wyrażam zgodę na udostępnienie informacji o wyborze podmiotu, który reprezentuję – w przypadku 
wyboru do pełnienia funkcji partnera.  

  

IV. Załączniki  

1. Dokumenty  potwierdzające status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących 
(wymienić):  

-  

  

  

  

Data wypełnienia formularza:   

Podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych do podejmowania decyzji wiążących:  

  



                                              
 

Oświadczenie RODO 

Klauzula informacyjna RODO w związku z realizacją projektu. 

Mając na uwadze obowiązek informacyjny Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)  w stosunku do każdej osoby fizycznej, której dane osobowe zostaną 

lub mogą zostać przekazane do Powierzającego lub Instytucji Pośredniczącej w dowolnej formie, w 

toku realizacji Porozumienia oraz po jej zakończeniu. 

 

W zależności od rodzaju danych osobowych przetwarzanych przez Fundację KUŹNIA w związku z 

realizacją Porozumienia, za osoby fizyczne, wobec których powinien być zrealizowany obowiązek 

informacyjny mogą zostać uznani: 

 

1) pracownicy, wolontariusze, praktykanci i stażyści reprezentujących lub wykonujących zadania na 

rzecz podmiotów zaangażowanych w obsługę i realizację Projektu; 

 

2) osoby wskazane do kontaktu, osoby upoważnione do podejmowania wiążących decyzji oraz inne 

osoby wykonujące zadania na rzecz Beneficjentów i jego partnerów; 

 

3) uczestnicy szkoleń, konkursów, konferencji, komitetów monitorujących, grup roboczych, grup 

sterujących oraz spotkań informacyjnych lub promocyjnych organizowanych w ramach Projektu; 

 

4) osoby, których dane będą przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności środków w 

projekcie, w tym w szczególności: personel projektu, uczestnicy komisji przetargowych, oferenci i 

wykonawcy zamówień publicznych, osoby świadczące usługi na podstawie umów cywilnoprawnych. 

 

 

……………………………………….. 


