
Prezydent Miasta Radomia 
Ogłasza Konkurs 

  
na pozyskanie partnera w związku z Konkursem nr RPMA.09.02.01-IP.01-14-038/17  
w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, 
Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie 
dostępności usług społecznych - typ projektu Rozwój usług społecznych w celu integracji 
dzieci i młodzieży z grup szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne. 
 
Typ projektu przewidziany do realizacji w ramach konkursu: 
Rozwój usług społecznych w celu integracji dzieci i młodzieży z grup szczególnie narażonych na 
wykluczenie społeczne: 
a)      tworzenie i rozwój placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, w tym świetlic 
środowiskowych, klubów, ognisk wychowawczych i placówek specjalistycznych; 
b)      realizacja zajęć rozwijających co najmniej dwie z ośmiu kompetencji kluczowych wskazanych 
w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji 
kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE) (Dz. Urz. UE L 394  
z 30.12.2006): 

• porozumiewanie się w języku ojczystym, 
• porozumiewanie się w językach obcych, 
• kompetencje matematyczne i podstawowe  kompetencje naukowo-techniczne, 
• kompetencje informatyczne, 
• umiejętność uczenia się, 
• kompetencje społeczne i obywatelskie, 
• inicjatywność i przedsiębiorczość, 
• świadomość i ekspresja kulturalna. 

 
Grupa docelowa: 
1. osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w szczególności dzieci i młodzież; 
2. otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie niezbędnym do 
wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w ramach 
projektu. 
Warunki przystąpienia do konkursu 
I - Potencjalny Partner powinien udokumentować zgodność swojego działania z celami partnerstwa, 
możliwość zadeklarowania wkładu własnego, wykazać łączny obrót za ostatni zatwierdzony rok 
obrotowy zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 
1047 ze zm.) lub za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy, posiadać doświadczenie  
w realizacji projektów unijnych i tematyce przewidzianej do realizacji projektu. 
II – Potencjalny Partner nie może podlegać wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania,  
w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ). 
III – Preferowane są podmioty, które działają na terenie, którego ramy terytorialne stanowią 
jednocześnie obszar rewitalizacji wyznaczony w Programie Rewitalizacji Gminy Miasta  
Radomia na lata 2014 - 2023 to jest Śródmieście wraz z Miastem Kazimierzowskim 
http://www.radom.pl/data/other/mapa_obszaru_rewitalizacji_1.pdf 
IV - Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie przez przystępującego do konkursu oferty 
partnerstwa w formie pisemnej, oraz dokumentów podmiotu (aktualny wyciąg z KRS, statut, itp.)   
w terminie do dnia 02.03.2017r. w sekretariacie Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu 
Miejskiego w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, pok. 182 lub przesłanie pocztą na ww. adres w zaklejonej 
kopercie z dopiskiem: „Konkurs nr RPMA.09.02.01-IP.01-14-038/17 - Partnerstwo”. 
Wybór partnera 
Wyboru Partnera dokona komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Radomia. 
Szczegółowe warunki współpracy z wyłonionym partnerem zostaną określone w odrębnej umowie. 
Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.radom.pl.  
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod nr tel: (048) 36 20 840. 


