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Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów
Prezydent Miasta Rybnika 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 partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji
projektu partnerskiego
w ramach konkursu ogłoszonego przez Komisję Europejską z inicjatywy Urban Innovative Actions (UIA).
Projekt będzie realizowany w partnerstwie na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Rybnik (Liderem projektu), realizatorami będącymi jednostkami sektora finansów publicznych oraz partnerami spoza sektora finansów publicznych, wybranych w trybie konkursu, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie.
Przedmiotowy projekt będzie realizowany w oparciu o następujące dokumenty i wytyczne:
	Zakres wymagań i obowiązków: drugie zaproszenie do składania wniosków w ramach inicjatywy wspólnotowej Urban Innovative Actions.
	Przewodnik po programie Urban Innovative Actions.
	Wniosek aplikacyjny o dofinansowanie.

Ogłoszenie o naborze ww. konkursu.
1. Cel partnerstwa
Wspólne przygotowanie oraz realizacja Projektu mającego na celu zaprojektowanie, opracowanie oraz przetestowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem ich ponownego wykorzystania. Planowany projekt/innowacja ma mieć skalę co najmniej europejską tzn. że  w Europie takie rozwiązanie nie było dotychczas testowane i wdrażane.
2. Działania planowane w ramach partnerstwa
Projekt partnerski będzie dotyczył obszaru tematycznego: gospodarka o obiegu zamkniętym.
Planowane działania:
	zaprojektowanie, przeprowadzenie badań i testów innowacyjnych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami,
	wybór obszaru, na którym wdrażane będą innowacyjne rozwiązania – przeprowadzenie konsultacji społecznych,

wdrożenie wypracowanych innowacyjnych rozwiązań,
	upowszechnienie rezultatów projektu, 
prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w ramach projektu.

Lider projektu oczekuje, że wybrani partnerzy będą uczestniczyć, w miarę możliwości na każdym etapie realizowanego projektu, zgodnie z zakresem prowadzonej działalności. 

3. Forma prawna partnera
uczelnie wyższe, instytuty naukowo-badawcze, firmy działające w sektorze gospodarki odpadami, organizacje pozarządowe działające w sektorze gospodarki odpadami.
4. Zgłoszenie powinno zawierać
	przedstawienie koncepcji/zarysu innowacji, jej zalet i unikalności,
	informacje na temat wkładu Partnera w przygotowanie oraz realizację projektu (zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne i finansowe),

koncepcję współpracy w realizacji projektu, 
propozycję podziału projektu na zadania z podaniem budżetu i harmonogramu,
	przedstawienie produktów i rezultatów projektu oraz sposobu ich pomiaru i osiągania.

Lider projektu oczekuje, że każdy partner wniesie do przedsięwzięcia wkład finansowy o wartości minimum 3% w zakresie zadań, które będzie realizował. 
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. sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (zgodnie z art. 45 ust. 2 i art. 82 pkt. 1 ustawy z dnia 29.09.1994 r., o rachunkowości – tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. 
Nr 52, poz. 1223 z późn. zm.) w rozumieniu ostatniego roku budżetowego albo minionego okresu w przypadku krótszej działalności – jeśli dotyczy,
3. aktualny statut podmiotu – jeśli dotyczy,
4. pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno – prawnych, ani wobec innych podmiotów (ZUS, Urząd Skarbowy),
5. 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) – jeśli dotyczy,
6. charakterystykę podmiotu wraz z podaniem obszaru działania, doświadczenia, zasobów kadrowych, możliwości techniczno – organizacyjnych oraz doświadczeniem w realizacji podobnych projektów, w tym również jako partner w projektach,
7. inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu (w szczególności rekomendacje).
5. Liczba partnerów
Nie więcej niż pięciu partnerów będących podmiotem zewnętrznym w ramach niniejszego naboru. Miasto Rybnik wystąpi w roli Lidera Projektu.



6. Kryteria wyboru
	koncepcja innowacji,
	zgodność działania kandydata na partnera z celami partnerstwa,

deklarowany wkład kandydata na partnera w realizację celu partnerstwa oraz wielkość zadeklarowanego wkładu finansowego w ramach zadań, które będzie realizował partner (minimum 3%),
doświadczenie kandydata na partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze,
	współpraca z wnioskodawcą w trakcie przygotowania projektu.
Ponadto oceniane będą:
	co najmniej dwuletni okres działalności w zakresie gospodarki komunalnej,
	kadra specjalistów uprawnionych do prowadzenia działań w zakresie gospodarki komunalnej,

prowadzenie działań na terenie Województwa Śląskiego.
Z wybranym partnerem zostanie podpisana umowa partnerska.
7. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:
1) wyboru partnera do wspólnej realizacji projektu,
2) negocjowania warunków i kosztów realizacji zadań,
3) unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
8. Termin składania zgłoszeń
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: dot. „Konkurs na wybór partnera, podmiotu do projektu w ramach konkursu ogłoszonego przez Komisję Europejską z inicjatywy Urban Innovative Actions (UIA)” do dnia 17 marca 2017 roku do godz. 13:00 na adres: Urząd Miasta Rybnika, Wydział Rozwoju, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, Kancelaria Ogólna (liczy się data i godzina wpływu na kancelarię).
Oferta powinna być sporządzona zgodnie z postanowieniami wskazanymi w ogłoszeniu.
Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane i Miasto Rybnik nie ponosi kosztów przygotowania oferty i nie zwraca nadesłanych ofert.
Kontakt: szczegółowe informacje – Motyka Mateusz, Wydział Rozwoju, tel. (32) 43 92 335, e-mail: gospodarka@um.rybnik.pl


