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OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA 

 

 

Województwo Wielkopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu ogłasza otwarty 

nabór partnera do realizacji projektu pn. „Włącznik Innowacji Społecznych” na podstawie konkursu 

nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-024/19 Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w ramach IV Osi 

Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i  współpraca 

ponadnarodowa”, Działanie 4.1 Innowacje społeczne, współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

I. Warunki uczestnictwa w naborze: 

 

1. Do naboru mogą przystąpić podmioty, które spełnią poniższe wymogi formalne (kryteria dostępu): 

a) są podmiotami spoza sektora finansów publicznych, działającymi na terenie Województwa 

Wielkopolskiego, 

b) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), 

c) wykażą się doświadczeniem merytorycznym w realizacji projektów w obszarze innowacyjnego 

rozwiązywania problemów społecznych – pełnienie roli lidera lub partnera inkubatora innowacji 

społecznych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój, 

d) wykażą się doświadczeniem w realizacji projektów w obszarze włączenia społecznego, 

innowacyjnego rozwiązywania problemów społecznych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie 

polityki społecznej, 

e) wykażą się gotowością i potencjałem (kadrowym i technicznym) do realizacji zadań 

projektowych na terenie całej Polski, 

f) dostarczą wraz z ofertą wstępną koncepcję realizacji procesu inkubowania innowacji 

społecznych w obszarze włączenia społecznego. 

 

II. Cel naboru: 

 

Celem naboru jest wyłonienie partnera projektu, który będzie aktywnie współpracował z liderem 

na etapie przygotowywania wniosku aplikacyjnego oraz realizacji projektu „Włącznik Innowacji 

Społecznych”. 

 



 

 

 

III. Zasady składania ofert: 

 

1. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście w sekretariacie Regionalnego 

Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11: II piętro, pokój nr 208 lub 

przesłać pocztą (decyduje data wpływu do sekretariatu) na adres: Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań z dopiskiem na kopercie 

Nabór na wyłonienie Partnera do Projektu „Włącznik Innowacji Społecznych”, w terminie 21 dni 

od dnia ogłoszenia niniejszego naboru tj. 30.08.2019 r. – 20.09.2019 r.  

 

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

 

3. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 61 8567334 w godzinach od 7.30 

do 15.00. 

 

IV. Informacje dodatkowe: 

 

Informacje o naborze, regulamin naboru oraz formularz oferty współpracy znajdują się 

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu pod adresami: www.bip.umww.pl, 

http://rops.poznan.ibip.pl/public/, https://rops.poznan.pl/aktualnosci/. 
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