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OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU 

NA PARTNERA PROJEKTU 
 

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (DARR S.A.) ogłasza otwarty nabór dla 
podmiotów spoza sektora finansów publicznych zgodnie z 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. 2014 poz. 1146) na Partnera do wspólnej realizacji 
projektu. 
 

I. Cel konkursu: 

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza się konkurs, którego celem jest 
wyłonienie Partnera, który wspólnie z Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. przygotuje 
wniosek o dofinansowanie oraz w sytuacji, kiedy projekt uzyska dofinansowanie, zrealizuje projekt 
w zakresie zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora mikro, 
małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), wpisujący się w Działanie 8.6. Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, objęte konkursem nr RPDS.08.06.00-
IP.02-02-306/18, realizowanym przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy - Filia we Wrocławiu, 
jako Instytucję Organizującą Konkurs (IOK). 

Konkurs na wyłonienie Partnera dotyczy podmiotów reprezentujących Instytucje Otoczenia 
Biznesu, takie jak na przykład firmy konsultingowe/doradcze i szkoleniowe. 

Przewiduje się wybór tylko jednej instytucji, która będzie Partnerem projektu. 

 

II. Opis projektu:  

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zamierza ubiegać się o uzyskanie statusu 
operatora projektu na rzecz wzrostu konkurencyjności dolnośląskich mikro-, małych i średnich 
przedsiębiorstw poprzez usługi realizowane w ramach Bazy Usług Rozwojowych pozwalające na 
rozwój przedsiębiorstwa i/lub jego pracowników, w szczególności nabycie lub potwierdzenie 
kwalifikacji, usprawnienie procesów lub obszaru działania przedsiębiorstwa, częściową 
lub całkowitą zmianę profilu działalności gospodarczej w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, 
Działania 8.6 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP, w 
ramach konkursu nr RPDS.08.06.00-IP.02-02-306/18, realizowanego przez Dolnośląski Wojewódzki 
Urząd Pracy - Filia we Wrocławiu, jako Instytucję Organizującą Konkurs (IOK). 

Operator PSF będzie odpowiedzialny za bezpośrednie przekazywanie dofinansowania 
przedsiębiorcom zainteresowanym udziałem w projekcie dotyczącym zwiększenia 
konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP w ramach Działanie 8.6 RPO 
WD 2014-2020. 
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Wsparcie w ramach Działania 8.6. zostało ukierunkowane na rzecz MMŚP oraz ich pracowników i 
obejmie rozwój kompetencji pracowników zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami 
przedsiębiorstw oraz kompleksowe usługi rozwojowe odpowiadające na ich potrzeby. 
Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać dofinansowanie na zakup usług rozwojowych pozwalających na 
ich rozwój w tym w szczególności w zakresie nabycia lub potwierdzenia kwalifikacji pracowników, 
usprawnienia procesów lub obszaru działania przedsiębiorstwa, częściową lub całkowitą zmianę 
profilu działalności gospodarczej. 

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, spełniające 
kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika I do 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze 
województwa dolnośląskiego oraz ich pracownicy (wykonujący pracę na podstawie umowy o 
pracę) z obszaru województwa dolnośląskiego. 

Usługa rozwojowa musi zostać wybrana za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych (BUR), 
prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Przyjęto, że w województwie dolnośląskim, finansowanie usług rozwojowych realizowanych przez 
przedsiębiorców będzie odbywało się z wykorzystaniem systemu refundacji połączonej z promesą. 
Dofinansowanie będzie mogło wynosić od 50% do 80% wartości brutto usługi. 

Zgodnie z założeniami IP RPO WD oraz Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i 
pracowników do zmian na lata 2014-2020 główne zadania Operatora wybranego w ramach 
Działania 8.6 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP to:  

1. Rekrutacja uczestników projektu - organizacja we wskazanych w Regulaminie konkursu 
subregionach punktów obsługi przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w projekcie. Operator 
może rekrutować uczestników projektu również z wykorzystaniem mobilnych doradców, którzy 
będą zachęcali przedsiębiorców do skorzystania ze wsparcia.  

2. Prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych z zakresu funkcjonowania PSF w 
województwie dolnośląskim.  

3. Prowadzenie, o ile wymagają tego uczestnicy projektu wstępnej diagnozy i doradztwa w 
zakresie określenia potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa oraz wsparcie w zakresie korzystania z 
BUR.  

4. Weryfikacja kwalifikowalności grupy docelowej i możliwości udzielenia wsparcia finansowego, w 
tym udzielenie pomocy de minimis/pomocy publicznej.  

5. Zawieranie umów wsparcia z uczestnikami projektów.  

6. Monitorowanie realizacji usług rozwojowych, w tym weryfikacja dokonanych ocen usług 
rozwojowych (pracownik, przedsiębiorca, firma szkoleniowa).  

7. Prowadzenie kontroli na miejscu realizacji usługi/potwierdzanie wykonania usług zgodnie z 
Kartą Usługi określoną w BUR zgodnie z zaleceniami IP RPO WD.  
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8. Refundacja poniesionych wydatków dla przedsiębiorcy na podstawie dokumentów finansowych 
dostarczonych Operatorowi po zakończeniu wsparcia.  

9. Rozliczenie Operatora z IP RPO WD 2014-2020 na podstawie składanych wniosków o płatność  

Budżet projektu wynosi około 6 100 000 EUR (26 312 350 PLN) zł, w tym współfinansowanie ze 
środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa wynosi 85%. 

Realizacja projektu rozpocznie się w 2019 roku, a koniec realizacji projektu jest zaplanowany na I 

półrocze 2022 roku  

 

III. Cel Partnerstwa i zasady współpracy: 

Celem Partnerstwa jest wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie do konkursu 
RPDS.08.06.00-IP.02-02-306/18, realizowanego przez IOK oraz wspólna realizacja projektu, jeżeli 
uzyska dofinansowanie. 

Liderem Partnerstwa będzie Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

Lider Partnerstwa będzie odpowiedzialny za zarządzanie administracyjne (m. in. sprawozdawczość 
finansową i merytoryczną, kontakty z IOK, monitoring projektu, archiwizację dokumentacji 
projektu, nadzór nad budżetem i harmonogramem projektu, kwalifikowanie wydatków) oraz za 
zarządzanie i realizację działań merytorycznych na poziomie Partnerstwa, w tym za rekrutację 
uczestników. 

Partner będzie odpowiedzialny za realizację powierzonych mu określonych działań merytorycznych 
związanych z zapewnieniem przedsiębiorcom wsparcia w zakresie wyboru określonej usługi 
rozwojowej m.in. poprzez doradztwo w zakresie określenia potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa 
oraz korzystania z systemu BUR.  

DARR S.A. może zaproponować rozszerzenie zakresu zadań Partnera.  

Szczegółowe zasady Partnerstwa zostaną określone w umowie o współpracy po zakończeniu 
negocjacji z wybranym oferentem. 

 

IV. Kryteria wyboru Partnera: 

1. Kryteria formalne: 

1.1. legitymowanie się doświadczeniem w zarządzaniu i realizacji w ciągu ostatnich 5 lat 
projektów na rzecz firm MŚP i ich pracowników, w których wsparciem objęto 
minimum 500 osób łącznie; 

1.2. legitymowanie się doświadczeniem w udzielaniu pomocy publicznej 
przedsiębiorcom (min. 350 przedsiębiorców w okresie ostatnich 5 lat); 

1.3. zrealizowanie w ciągu ostatnich 8 lat projektu o wartości nie mniejszej niż 2 mln zł w 
ramach, którego realizowano usługi rozwojowe; 
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1.4. zadeklarowanie gotowości współpracy z Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego 
S.A. na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie oraz na etapie realizacji 
projektu, jeżeli uzyska dofinansowanie w wyniku konkursu RPDS.08.06.00-IP.02-02-
306/18, zgodnie z Załącznikiem 3 do niniejszego Ogłoszenia; 

1.5. zadeklarowanie wniesienia zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych i/lub 
finansowych, a także potencjału adekwatnego do celu projektu, zgodnie z 
Załącznikiem 3 do niniejszego Ogłoszenia; 

1.6. wyrażenie zgody na upublicznienie informacji o udziale w konkursie oraz o decyzji w 
sprawie złożonej oferty, zgodnie z Załącznikiem 3 do niniejszego Ogłoszenia; 

1.7. przedłożenie aktualnego dokumentu potwierdzającego status prawny oraz 
umocowanie osób reprezentujących podmiot; 

1.8. przedłożenie oświadczenia o niezaleganiu z płatnościami dotyczącymi zobowiązań 
publiczno-prawnych; 

1.9. przedłożenie sprawozdania finansowego (bilansu oraz rachunku zysków i strat za 
ostatni zamknięty rok obrotowy, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 15 grudnia 2016 
r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2017 r., poz. 61), a w przypadku 
wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych 
dokumentów określających wielkość obrotów oraz zobowiązań i należności; 

1.10. braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Dolnośląską Agencją Rozwoju 
Regionalnego S.A. 

2. Kryteria merytoryczne 

2.1. określenie zakresu wkładu w realizację zadania wskazanego w art. III niniejszego 
Ogłoszenia poprzez zagwarantowanie zasobów ludzkich, organizacyjnych, 
technicznych i finansowanych poprzez podanie sposobu realizacji zadania, 
wstępnego wykazu co najmniej 8 osób i ich doświadczenia przewidzianych do 
realizacji zadania oraz szacunkowego kosztu zrealizowania zadania. 

3. Niespełnienie co najmniej jednego z wymagań formalnych, wymienionych w pkt 1, ust. 1-
11 powoduje odrzucenie oferty. 
 

4. Wartość punktowa dla kryteriów merytorycznych została określona w Formularzu Oferty 
Partnera Projektu, stanowiącym Załącznik 2 do niniejszego Ogłoszenia. 

 

V. Zasady wyboru Partnera: 

1. Szczegółowe zasady wyboru potencjalnego Partnera oraz zakres dokumentacji wymaganej do 
przedstawienia wraz z ofertą, przedstawione zostały w Załączniku nr 1 do niniejszego 
Ogłoszenia tj. „Regulaminie otwartego naboru na Partnera w projekcie dotyczącym 
zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP, wpisujący 
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się w Działanie 8.6. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-
2020. 

2. Wraz z formularzem Oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, należy 
załączyć odpowiednie oświadczenia, stanowiące Załączniki nr 3, nr 4, nr 5 i nr 6. 

3. Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
podmiot składający ofertę. 

4. Partnerem nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania 
podlegający wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii 
Europejskiej na podstawie:  

– art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,  

– 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,  

– art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów 
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.  

5. W przypadku ofert składanych przez podmioty działające w partnerstwie wymagania formalne 
określone w Art. IV. ust. 1 pkt. 4-10 muszą być spełnione przez każdy z podmiotów z osobna, 
natomiast wymagania określone w Art. IV ust. 1 pkt. 1-3 oraz wymagania określone w Art. IV 
ust. 2 pkt. ust. 1 mogą być spełnione łącznie. 

6. W przypadku podmiotów wspólnie składających ofertę, dokumenty należy składać w oryginale 
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez każdy z podmiotów z osobna. 

7. W przypadku ofert składanych przez podmioty działające w partnerstwie Oferenci są 
zobowiązani wskazać w Formularzu Oferty Partnera Projektu, stanowiącym Załącznik 2 do 
niniejszego Ogłoszenia, Lidera partnerstwa do reprezentowania ich w niniejszym 
postępowaniu i do zawarcia umowy. Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zastrzega 
sobie prawo do zażądania, przed zawarciem umowy, do wglądu umowy podpisanej pomiędzy 
podmiotami działającymi w partnerstwie. 

8. Zakłada się, że w wyniku przeprowadzonego naboru wybrany zostanie maksymalnie jeden 
Partner. 

 

VI. Procedura odwoławcza 

1. Podmioty, które nie zostaną wybrane do pełnienia funkcji Partnera mają prawo do wniesienia 
odwołania w nieprzekraczalnym terminie 2 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników 
naboru. Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej na adres: 

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój 
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2. Odwołanie zostanie rozpatrzone przez Komisję powołaną przez Prezesa Zarządu Dolnośląskiej 
Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w terminie 2 dni roboczych od daty wpływu. 

3. Informacja o wynikach odwołania zostanie upubliczniona na witrynie internetowej 
www.darr.pl 

 

VII.  Miejsce i forma składania ofert: 

1. Miejscem składania ofert jest 

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

ul. Szczawieńska 2 

58-310 Szczawno-Zdrój 

(sekretariat Zarządu DARR S.A) w godzinach 8.00-16.00 (od poniedziałku do piątku) 

e-mail: darr@darr.pl 

2. Językiem oferty jest język polski. 

3. Oferty należy składać w formie papierowej w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Otwarty nabór na 
Partnera w ramach projektu RPO WD 2014-2020 Działanie 8.6. 

4. W przypadku ofert wysyłanych pocztą, decyduje data wpływu oferty do Dolnośląskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A. 

5. W przypadku ofert wysyłanych drogą elektroniczną decyduje data dostarczenia oferty na adres: 
darr@darr.pl 

6. Oferty złożone po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. 

 

VIII. Harmonogram naboru: 

1. Oferty należy składać w terminie do dnia 23 lipca 2018 roku do godziny 09:00. 

2. Komisja Konkursowa przeprowadzi ocenę ofert w dniu 23 lipca 2018 roku o godzinie 10:00. 

3. Ogłoszenie wyników naboru w dniu 23 lipca 2018 roku o godzinie 12:00. 

4. Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. poinformuje Oferentów drogą mailową o 
wynikach konkursu w dniu 23 lipca 2018 roku. 

5. Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przeprowadzi niezwłocznie negocjacje z 
Partnerem wyłonionym w drodze konkursu celem konkretyzacji zasad współpracy przy 
realizacji projektu. Negocjacje mogą być przeprowadzone bezpośrednio lub z wykorzystaniem 
środków komunikacji elektronicznej. 

http://www.darr.pl/
mailto:darr@darr.pl
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