Załącznik do uchwały nr
do uchwały nr 47/1727/13
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 27 listopada 2013 r.

OGŁOSZENIE
ws. konkursu na wybór partnera spoza sektora finansów publicznych
w celu wspólnej realizacji projektu
pn. „Utworzenie muzeum przyrodniczo-łowieckiego wraz z terenową ścieżką
edukacyjną na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”
Na podstawie art. 28a ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju (Dz. U. 2009 nr 84, poz. 712 z późn. zm.).

1. Zakres rzeczowy projektu:
W ramach planowanego przedsięwzięcia zostaną podjęte następujące działania: opracowanie
koncepcji zagospodarowania obiektu służącego prowadzeniu działalności związanej
z utworzeniem muzeum przyrodniczo-łowieckiego, przystosowanie obiektu do potrzeb osób
niepełnosprawnych, wyposażenie obiektu muzeum w eksponaty oraz inny sprzęt niezbędny
do prowadzenia stałych ekspozycji jak również działalności edukacyjnej, utworzenie
terenowej ścieżki edukacyjnej wraz z wykonaniem niezbędnych elementów infrastruktury dla
potrzeb edukacji przyrodniczo-łowieckiej.
2. Szacunkowa wartość maksymalna projektu: 350 000,00 zł.
3. Planowany okres realizacji projektu: 2014 r. – 2015 r.
4. Termin złożenia wniosku o dofinansowanie: od dnia 18 marca 2013 r. w sposób
ciągły do wyczerpania 130% alokacji środków przewidzianych w ramach konkursu
lub do zamknięcia konkursu uzasadnionego odpowiednią decyzją Instytucji
Zarządzającej RPO.
Projekt weźmie udział w konkursie (Nr RPOWKP 95/II/2.6/2013) organizowanym przez
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w ramach Osi priorytetowej
2. Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych i racjonalne użytkowanie środowiska,
Działanie 2.6 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Informacje
o konkursie można uzyskać na stronie internetowej www.mojregion.eu
5. Cele partnerstwa:
Wspólne przygotowanie, realizacja i rozliczenie projektu „Utworzenie muzeum przyrodniczołowieckiego wraz z terenową ścieżką edukacyjną na terenie województwa kujawskopomorskiego” ma umożliwić zachowanie łowieckiego dziedzictwa kulturowego regionu,
popularyzację tradycji i propagowanie etyki łowieckiej oraz walorów turystycznych
województwa kujawsko-pomorskiego.
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6. Wymagania stawiane przyszłemu Partnerowi:
1) współpraca w zakresie tworzenia wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi
załącznikami;
2) przygotowanie do realizacji projektu pn. „Utworzenie muzeum przyrodniczołowieckiego wraz z terenową ścieżką edukacyjną na terenie województwa
kujawsko-pomorskiego”;
3) po uzyskaniu dofinansowania z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej
wspólne wdrożenie projektu;
4) wniesienie wkładu własnego w kwocie nie mniejszej niż 52 500,00 zł oraz
pokrycia wszelkich kosztów związanych nierozerwalnie z realizacją
przedmiotowego przedsięwzięcia, a które nie stanowią wydatków
kwalifikowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
7. Adresaci niniejszego konkursu:
W konkursie na wyłonienie partnera do realizacji projektu mogą brać udział zarejestrowane
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej podmioty, które:
1) nie należą do jednostek sektora finansów publicznych;
2) nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207
ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r.,
Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub na podstawie art. 211 ust.2 ustawy
z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 nr 249 poz. 2104
z późn. zm.).
8. Zgłoszenia powinny:
1) być złożone w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu;
2) być sporządzone w języku polskim, kompletnie wypełnione z podaniem
najważniejszych informacji, sporządzone na formularzu będącym załącznikiem do
niniejszego ogłoszenia;
3) zawierać dane zgłaszającego (w tym pełna nazwa podmiotu, adres, telefon);
4) wskazywać osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu oraz osobę do
kontaktów w sprawie współpracy (z nr tel.).
9. Do zgłoszeń należy dołączyć:
1) aktualny odpis z KRS lub z innego rejestru/ewidencji, albo inne dokumenty
wskazujące status prawny zgłaszającego i umocowanie osób go reprezentujących;
2) statut lub inny dokument zawierający zakres działalności podmiotu oraz
wskazujący organy uprawnione do jego reprezentacji;
3) pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku umocowania do
reprezentacji osób innych, niż wskazane w KRS lub statucie).
Kopie dokumentów dołączonych do oferty muszą być poświadczone na każdej stronie
za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione.
10. Przy wyborze Partnera oceniane będą:
1) zgodność działania podmiotu z celami partnerstwa – od 0 do 5 punktów;
2) oferowany wkład w realizację projektu: finansowy i pozafinansowy – od 0 do 5
punktów;
3) doświadczenie w realizacji przedsięwzięć dotyczących działalności związanej
z prowadzeniem działalności edukacyjno-łowieckiej – od 0 do 5 punktów;
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4) gotowość współpracy z Województwem w trakcie przygotowania projektu – od 0
do 5 punktów.
Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania – 20.
11. Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do:
1) odwołania niniejszego konkursu bez podawania przyczyny, z tego tytułu
zgłaszającemu nie przysługują żadne roszczenia;
2) unieważnienia wyników konkursu, w przypadku uzyskania negatywnej decyzji
o dofinansowaniu projektu;
3) w przypadku zgłoszenia się jednego potencjalnego partnera Zarząd Województwa
może dokonać wyboru partnera lub ogłosić nowy nabór na dotychczasowych
zasadach.
12. Termin i miejsce składania ofert:
Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 19 grudnia 2013 r. na adres:
Departament Środowiska
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
ul. Targowa 13/15
87-100 Toruń.
Oferty złożone po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Dla ofert
przesyłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego.
13. Załącznik: formularz zgłoszeniowy.
14. Informacje końcowe:
Zebrane informacje – z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania
podmiotów – będą podstawą wyboru Partnera, z którym zostanie zawarta umowa partnerska
dotycząca realizacji planowanego projektu. Umowa będzie m.in. szczegółowo określać:
podział zadań między partnerami, zasady wspólnego zarządzania projektem oraz
odpowiedzialność i zasady finansowania zadań przewidzianych w projekcie do realizacji.
Województwo Kujawsko-Pomorskie będzie uczestniczyć w proponowanym projekcie jako
Lider. Informacja o wyborze Partnera oraz o zakresie zadań Partnerów zostanie podana do
publicznej wiadomości po zakończeniu procedury wyboru Partnera.

Kontakt:
Agnieszka Stańczak
Departament Środowiska
tel. 728 494 596
e-mail: a.stanczak@kujawsko-pomorskie.pl
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