
OGŁOSZENIE OTWARTEGO 
NABORU PARTNERA/PARTNERÓW 

OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA/PARTNERÓW P.N.:  

GMINA NIEMCE OTWARTA NA KULTURĘ  

do wspólnej realizacji projektu w ramach działania 7.1 Dziedzictwo 
kulturowe i naturalne - projekty lokalne. Konkurs zamknięty nr 

RPLU.07.01.00-IZ.00-06-002/1 

Gmina Niemce, ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce  

na podstawie Ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 

1146), 

ogłasza otwarty nabór partnera/partnerów 

do wspólnego przygotowania i realizacji projektu ogłoszenego przez Zarząd Województwa 

Lubelskiego o dofinasowanie projektów w ramach działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i 

naturalne - projekty lokalne. Konkurs zamknięty nr RPLU.07.01.00-IZ.00-06-002/1 

 

Cel partnerstwa: Działania mające na celu podniesienie atrakcyjności zabytkowych 

obiektów/obiektu poprzez zwiększenie atrakcyjności kulturalnej obiektu , a tym samym  

miejscowości Dys i Gminy Niemce.  

Zakres tematyczny projektu: 

- zwiększenie atrakcyjności kulturowej zabytków  

- propagowanie kultury wśród mieszkańców i turystów odwiedzających Gminę Niemce 

 

Wymagania wobec partnera:  

1) Udział we wkładzie  własnym niezbędnym  do wykonania zadania  

2) Doświadczenie w realizacji programów z udziałem środków pochodzących z UE.  

3) Posiadanie prawa do dysponowania nieruchomoscią w celu przeprowadzenia prac 

budowlanych.  

4) Dysponowanie obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków.  



Dokumenty, które należy przedstawić celem weryfikacji spełnienia przedstawionych 

wymagań: 

1) wkład finansowy 

2) dysponowanie zabytkową nieruchomością na cele budowlane  

Oferty składne przez potencjalnych Partnerów muszą zawierać także następujące 

dokumenty: 

1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty 

potwierdzające status prawny potencjalnego Partnera. 

2. Dane zgłaszającego i osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu oraz osób do 

kontaktów w sprawie współpracy. 

Składanie ofert: 

Oferty należy składać do dnia 07 lipca 2016 r. do godziny 8:00 na adres: Urząd Gminy 

Niemce, ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce, Biuro Podawcze (Parter Budynku) 

Rozpatrywane będą tylko oferty złożone w terminie. 

Kryteria wyboru Partnera: 

1. Zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa. 

2. Deklarowany wkład potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstwa. 

3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze. 

4. Atrakcyjność obiektu zabytkowego (wiek, położenie, atrakcyjność turystyczna)  

Informacja o wyborze Partnera zostanie upubliczniona i ogłoszona na stronie internetowej 

Gminy Niemce w terminie 1 dnia kalendarzowego  od dnia zakończenia naboru. 

Procedura odwoławcza 

-        Podmioty, które nie zostały wybrane do pełnienia funkcji Partnera mają możliwość 

wniesienia odwołania w nieprzekraczalnym terminie 2 dni kalendarzowych od ogłoszenia 

wyników naboru 

w formie pisemnej na adres składania ofert. 

-        Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie 1 dnia roboczego od daty wpływu 

przez komisję powołaną przez Urząd Gminy w Niemcach  

-        W przypadku pozytywnego rozpatrzenia środka odwoławczego przewiduje się 

uwzględnienie kandydatury w tworzeniu ostatecznej listy partnerów. 



-        Informacja o wynikach odwołania zostanie podana do publicznej wiadomości na 

stronie internetowej Gminy Niemce  

Informacje dodatkowe: 

1) Partnerem projektu może być podmiot z sektora finansów publicznych jak i spoza sektora 

finansów publicznych, który wniesie do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne i 

finansowe oraz wspólnie z Gminą Niemce  będzie uczestniczyć w przygotowaniu wniosku o 

dofinansowanie oraz realizacji projektu. 

2) Partnerem nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania 

dofinansowania (o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych) oraz podmiot powiązany w rozumieniu Załącznika I do 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 

17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 

wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 

26.06.2014 r.). 

3) Planowany termin realizacji projektu: styczeń 2017 r.– grudzień 2018 r. 

4) Ogłaszający nabór ma prawo do wyboru więcej niż jednego Partnera. 

5) Udział Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany i będzie on uzależniony 

od uzyskania dofinansowania ze środków UE. 

6) Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podawania 

przyczyny. 

7) Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 81 756 10 38  


