
Informacja o naborze partnerów do projektu 
„Pomysł na biznes” 

 
Ogłoszenie otwartego naboru partnerów  
w celu wspólnej realizacji projektu „Pomysł na biznes”, planowanej w okresie od 1 sierpnia 
2009r. do 31 lipca 2011r.  
 
Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie, przygotowując wniosek o dofinansowanie  
z Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji projektu w odpowiedzi na konkurs  otwarty 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie nr 1/POKL/6.2/2009 w ramach Priorytetu VI 
„Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja 
przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  
 
- w oparciu o art. 6 ust. 24 Ustawy z dnia 7 listopada 2008 roku o zmianie niektórych ustaw  
w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz.U. 
2008.216.1370) oraz w oparciu o przepisy art. 28a Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku  
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2006.227.1658) –  
 
ogłasza otwarty nabór partnerów w celu wspólnej realizacji projektu „Pomysł na 
biznes”, planowanej w okresie od 1 sierpnia 2009r. do 31 lipca 2011r.  
 
Celem projektu będzie wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia w mieście 
Chełm oraz w powiecie chełmskim. W ramach projektu przewiduje się pomoc 30 osobom 
bezrobotnym zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie pracy w Chełmie, w postaci: 

− wsparcia szkoleniowo – doradczego dla uczestników projektu (w tym diagnozy 
potrzeb szkoleniowych, opracowania indywidualnego programu dla każdego 
uczestnika projektu, doboru odpowiednich metod nauczania pozwalających na 
zdobycie wiedzy z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej), 

− przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości dla wybranych 
uczestników projektu, 

− przyznania wsparcia pomostowego w postaci usług doradczo – szkoleniowych  
o charakterze specjalistycznym oraz pomocy finansowej dla wybranych uczestników 
projektu.  

 
 
Od partnerów oczekujemy realizacji następujących zadań  w ramach projektu: 

− przeprowadzenia poradnictwa zawodowego na etapie rekrutacji uczestników do 
projektu,  

− udzielenia uczestnikom projektu wsparcia doradczo – szkoleniowego o charakterze 
podstawowym i specjalistycznym, 

− pomocy przy ocenie oraz wyborze wniosków o przyznanie środków na rozwój 
przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego. 

  
 
Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:  

1) informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, 
organizacyjne, techniczne lub finansowe), 

2) zaprezentowanie koncepcji realizacji poszczególnych działań przewidzianych do 
realizacji dla partnera projektu,  



3) przedstawienie harmonogramu realizacji poszczególnych działań przewidzianych dla 
partnera projektu przy założeniu, że projekt realizowany będzie w okresie od 
01.08.2009r do 31.07.2011, wraz z podaniem szczegółowego budżetu  dla danego 
działania, 

4) przedstawienie rodzaju i wysokości kosztów ponoszonych na realizację 
wymienionych zadań w projekcie, wraz z uzasadnieniem, 

5) przedstawienie sposobu osiągnięcia wskaźników i rezultatów projektu. 
 
 
Wraz z ofertą należy przedłożyć: 
1) aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty 

potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,  
2) aktualny statut podmiotu,  
3) sprawozdanie finansowe za ostatni rok (zgodnie z art. 45 ust. 2 i art.82 ust.1 ustawy  

z dnia 29.09.1994r.  o rachunkowości – Dz.U. 2002r. Nr 76, poz. 694) w rozumieniu 
ostatniego roku budżetowego albo minionego okresu w przypadku krótszej 
działalności, 

4) pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno –  
prawnych ani wobec innych podmiotów, 

5) pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku, gdy umowę będą 
podpisywały osoby inne  niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem  
i odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego), 

6) charakterystykę podmiotu wraz z podaniem obszaru działania, zasobów kadrowych, 
możliwości techniczno – organizacyjnych oraz doświadczenia w realizacji podobnych 
projektów, w tym również jako partner – w okresie ostatnich 2 lat, 

7) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i przygotowanie fachowe 
osób odpowiedzialnych za realizację działań projektowych, 

8) inne dokumenty mogące mieć znaczenie na wybór partnera, 
9) wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonego przez WUP w Lublinie. 

 
 
Przy wyborze partnera oceniana będzie w szczególności: 

1) zgodność działania potencjalnego partnera z działaniami przewidzianymi w projekcie, 
2) oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu, 
3) doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, w tym  

w szczególności doświadczenie w świadczeniu usług szkoleniowo – doradczych oraz 
przyznawaniu środków na podjęcie działalności gospodarczej lub na rozwój 
przedsiębiorczości, 

4) kompleksowość i komplementarność działań skierowanych do uczestników projektu, 
w tym zakres oferowanego poradnictwa zawodowego i szkoleń, 

5) prowadzenie działalności na terenie województwa lubelskiego, 
6) współpraca z PUP w trakcie przygotowania projektu.   

 
 
Dodatkowe atuty: 
- posiadanie certyfikatu jakości ISO. 
 
 
Termin składania ofert – 17 marca 2009 roku.  
 



 
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty nabór na realizację 
projektu „Pomysł na biznes””.  Oferty należy przesłać na adres: 
 
Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie  
Pl. Niepodległości 1 
22-100 Chełm 
 
lub złożyć osobiście w siedzibie PUP w Chełmie: 
-  sekretariat -  pokój 164,  
   w godzinach  7.30-15.30  
   we wtorki      8.00-16.00 
 
Dla ofert przesyłanych pocztą liczy się data wpływu do PUP w Chełmie. Rozstrzygnięcie 
naboru nastąpi 18 marca 2009r. o godz. 10.00. 
 
Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:  

1) wyboru jednego lub kilku partnerów do wspólnej realizacji projektu „Pomysł na 
biznes”, wg przyjętych kryteriów, 

2) zmiany zakresu działań przewidzianych dla partnera projektu, 
3) negocjowania warunków i kosztów realizacji poszczególnych działań przewidzianych 

dla partnera projektu, 
4) unieważnienia naboru bez podawania przyczyny . 

 
 


