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Zarzqdzenie Nr

Dyrektora Regionalnego Osrodka Polityki Spolecznej w Opolu

z dnia .^£...<??£:/.£L. 2018 roku

w sprawie: wprowadzenia regulaminu naboru jednostek samorzqdu terytorialnego
do udzialu w projekcie „ Kooperacje 3D - model wielosektorowej wspolpracy na rzecz

wsparcia osob i rodzin"

Na podstawie §5 pkt 6 lit. c Regulaminu Organizacyjnego Regionalnego Osrodka
Polityki Spolecznej w Opolu stanowi^cego Zalacznik do Zarzadzenia Nr 2/18 Dyrektora
Regionalnego Osrodka Polityki Spolecznej w Opolu z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie
ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Regionalnego Osrodka Polityki Spolecznej w Opolu
oraz §5 Statutu Regionalnego Osrodka Polityki Spolecznej w Opolu, zarzqdzam, co
nastejpuje:

§1

W celu prawidlowej realizacji projektu „ Kooperacje 3D - model wielosektorowej
wspolpracy na rzecz wsparcia osob i rodzin", realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwqj, Dzialanie 2.5 Skuteczna pomoc spoleczna,
wspolfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spolecznego, do ktorego ma zastosowanie
umowa o partnerstwie z dnia 27.03.2018 r. oraz umowa o dofmansowanie ww. projektu
nr POWR.02.05.00-00-0209/17/00 z dnia 28.03.2018 r., wprowadza sie Regulaminu naboru
jednostek samorzqdu terytorialnego do udzialu w projekcie „ Kooperacje 3D - model
wielosektorowej wspolpracy na rzecz wsparcia osob i rodzin ".

§2

Regulamin, o ktorym mowa w § 1 stanowi zaiacznik do niniejszego zarzadzenia.

§3
Nadzor nad wykonaniem zarzadzenia powierza si§ Pani Agnieszce Gabruk - Zast^pcy
Dyrektora.

§4
Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

/.astepca Dyrsktorg
Regionainsgo Oarocfks PotM/ki Sjetecznej



Zatqcznik nr 1

do Zarzqdzenia Dyrektora

Regionalnego Osrodka Polityki Spofecznej

nr ..A4.(4&. dnia ..&$.:&:.... 2018 r.

FurcSkie , Rzeczpospolita Unia Europejska
CUI UpejbMC PolSka EuropejskiFunduszSpoteczny

REGULAMIN NABORU JEDNOSTEK SAMORZA.DU TERYTORIALNEGO

DO UDZIAtU W PROJEKCIE

„ KOOPERACJE 3D - MODEL WIELOSEKTOROWEJ WSPOtPRACY NA RZECZ WSPARCIA OSOB

I RODZIN"

§1

Postanowienia ogolne

1. Regulamin zostat opracowany w celu przedstawienia zasad naboru jednostek samorza_du

terytorialnego do udziatu w projekcie Kooperacje 3D - model wielosektorowej wspotpracy na

rzecz wsparcia osob i rodzin (zwanego dalej Projektem), Os priorytetowa II Efektywne polityki

publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Dziatanie 2.5 Skuteczna pomoc spoteczna

w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoj 2014-2020.

2. Informacja dotyczqca Projektu oraz Opis i harmonogram wybranych dziatah w ramach Projektu

stanowia_odpowiednioZa/gczn/7r Nr 1 \ZatqcznikNr2do niniejszego Regulaminu.

3. Organizatorem naboru jest Regionalny Osrodek Polityki Spotecznej w Opolu zsiedziba. przy

ul. Gtogowskiej 25 C, 45-315 Opole, zwany dalej ROPS.

4. Informacje dotyczqce naboru publikowane sq na stronie internetowej ROPS: http://www.rops-

opole.pl/.zaktadka Projekt Kooperacje 3D.

5. Nabor skierowany jest do jednostek samorza_du terytorialnego wojewodztwa opolskiego :

miast na prawach powiatu oraz gmin wraz z powiqzanymi administracyjnie powiatami

ziemskimi.

§2

Cele i zatozenia naboru

1. Celem naboru jest wytonienie 4 jednostek samorzqdu terytorialnego (dalej jst) z terenu

wojewodztwa opolskiego powyzej 20 tys. mieszkancow tj. 2 gmin miejskich wraz z 2 powia_zanymi

administracyjnie powiatami ziemskimi1 z terenu wojewodztwa opolskiego do udziatu w Projekcie.

2. Liczba jst oraz ich struktura moze ulec zmianie ze wzgle.du na koniecznosc osia.gnie.cia odpowiedniej

wartosci wskaznika - liczby powiatow i gmin miejskich w makroregionie2, w ktorym realizowany jest

Projekt.

1 Powiqzanie administracyjne oznacza w tym przypadku, ze gmina lezy w granica,ch administracyjnych powiatu.
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§3

Czas trwania naboru

1. Nabor wnioskow trwa od dnia jego ogtoszenia do dnia 20 czerwca 2018 r.

2. Organizator naboru, moze przedtuzyc termin sktadania formularzy, wszczegolnosci w celu

zabezpieczenia udziatu wtasciwej liczby jst w Projekcie.

§ 4

Procedura naboru

1. Przysta_pienie do naboru oznacza akceptacje. postanowieri niniejszego Regulaminu.

2. Zgtoszenie jst do udziatu w Projekcie odbywa sie. poprzez przestanie do ROPS formularza,

ktorego wzorstanovj]Zafqczniknr3 do niniejszego Regulaminu (dalej zwanyformularzem).

3. Formularz nalezy ztozyc w jednym egzemplarzu, w opiecze.towanej kopercie z dopiskiem Nabor

gmin w projekcie ,,Kooperacje 3D - model wielosektorowej wspoipracy na rzecz wsparda osob

i rodzln" w sekretariacie ROPS przy ul. Gtogowskiej 25 C, 45-315 Opole, I pie.tro, czynnej w dni

powszednie wgodzinach od 7.30-15.30 lub nadestac listem poleconym/kurierem na w/w adres.

Za date, wptywu formularza uznawana jest data jego wptywu do Kancelarii ROPS.

4. Ztozenie formularza w ramach naboru nie jest jednoznaczne z przysta.pieniem do wspotpracy

w ramach Projektu.

§5

Procedura oceny formularzy

1. Formularze oceniane sa_ przez Komisje. ds. Naboru (zwana_ dalej KomisjaJ.

2. Komisja powofywana jest zarza_dzeniem Dyrektora ROPS sposrod pracownikow ROPS.

3. Komisja sktada sie. z przewodnicza_cego, sekretarza i cztonkow.

4. Celem prac Komisji jest ocena formalna i merytoryczna ztozonych formularzy i wytonienie jst do

udziatu w Projekcie.

5. Oceniaja_cformularze Komisja postuguje sie,

a) kartami oceny stanowia_cymi Zaiqcznik nr 4 (Karta oceny formalnej), Zaiqcznik nr 5 (Karta

oceny merytorycznej) oraz ,'

b) kryteriami okreslonymi wZatqczniku nr 6 do niniejszego Regulaminu.

6. Oceny formalnej i merytorycznej dokonuje niezaleznie dwoch cztonkow Komisji.

7. W trakcie oceny formalnej naste.puja.ee uchybienia b^da^ podlegaty uzupetnieniu:

- puste pola formularza dotycza.ce danych teleadresowych,

- oczywiste omytki j^zykowe,

- brak podpisu osoby upowaznionej,
-ztozenie na wzorze niezgodnym z zata_cznikiem nr3 do niniejszego Regulaminu.

8. Formularz, ktory zostat ztozony przez nieuprawniony podmiot jest odrzucany.

2 tqczna liczba jst w makroregionie (obejmuja.cym wojewodztwa: sla.skie, todzkie, matopolskie i opolskie) ma wyniesc 50, w

tym 20 powiatow i 30 gmin miejskich powyzej 20 tys. mieszkancow
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9. Po dokonaniu oceny formalnej sekretarz sporzqdza liste^ formularzy, ktore:

- zostaty pozytywnie ocenione pod wzgle.dem formalnym i zostajq skierowane do oceny
merytorycznej,

- zostaty skierowane do uzupetnienia,

- zostaty odrzucone.

10. Ocena merytoryczna dokonywana jest zgodnie z naste.puja.cymi kryteriami merytorycznymi:

- bliskosc do punktow kluczowych skali przedstawiajqcej dochod na 1 mieszkarica,

- bliskosc do punktow kluczowych skali przedstawiajqcej wielkosc gminy wyrazonq liczbq
mieszkaricow,

- potozenie na terenie podregionow.

11. Po dokonaniu oceny merytorycznej sekretarz sporzqdza list^ formularzy, ktore:

- pozytywnie oceniono pod wzgle_dem merytorycznym i zakwalifikowano na list§ podstawowq,

- pozytywnie oceniono pod wzgle.dem merytorycznym i zakwalifikowano na liste. rezerwowq,

- negatywnie oceniono pod wzgle.dem merytorycznym i nie zakwalifikowano do udziatu

w Projekcie.

12. 0 zakwalifikowaniu na listy podstawowe i rezerwowe decydowac b^dzie liczba uzyskanych

w trakcie oceny merytorycznej punktow.

13. W przypadku zgtoszenia dwoch gmin z jednego powiqzanego z nimi administracyjnie powiatu

kwalifikowana na listy - podstawowq oraz rezerwowa. - be.dzie ta gmina, ktora uzyska wie.kszq

liczby punktow, a w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktow ma zastosowanie ust. 14.

14. W przypadku takiej samej liczby punktow Komisja podejmuje rozstrzygni^cie wi^kszosciq gtosow

obecnych cztonkow Komisji majqc na uwadze zapewnienie jak najwi^kszej reprezentatywnosci

jst w Projekcie. W razie rownej liczby cztonkow decydujqcy gtos nalezy do przewodnicza.cego

Komisji.
15. Informacja o wynikach naboru zostanie udoste.pniona na stronie internetowej ROPS.

§6

Postanowienia koricowe

1. Organizator naboru zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, a takze przerwania lub

odwotania naboru.

2. Organizator, wzgle.dem jst, ktora zostata zakwalifikowana do udziatu w Projekcie maja_c na
uwadze specyfik^ Projektu, moze podjqc decyzje, o braku zakwalifikowania do udziatu.

3. W kwestiach spornych decyduje Organizator naboru, ktorego decyzje sq ostateczne i nie

przystuguje od nich odwotanie.

Zatqczniki:
1. Informacja dotyczqca Projektu.
2. Opis i harmonogram wybranych dziatan w ramach Projektu. ' /^ DY7EKT,0,?...RegiyfTalnegaOscidka Polityki Spotecznej
3. Formularz zgtoszeniowy. ( lywQpolu ^*

\ S. ^t ' ^">«»4. Karta oceny formalnej. \l /**T^
r „ 4 ' /Wi R6fybRr-^
5. Karta oceny merytorycznej. M y
6. Kryteria merytoryczne oceny formularzy
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Zatqcznik 1

Fundusze Rzeczpospolita Unia Europejska
. . Europejski Fundusz Spoteczny

Wiedza Edukacja ROZWOJ

Informacja dotyczqca Projektu

Projekt Kooperacje 3D - model wielosektorowej wspotpracy na rzecz wsparcia osob i rodzin,
realizowany jest w ramachosi priorytetowej II. Efektywne polityki publicznedla rynku pracy, gospodarki
i edukacji, dziatania 2.5 Skuteczna pomoc spoteczna, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoj.
Projekt wspotfinansowany jest ze srodkow Europejskiego Funduszu Spotecznego.

Celem projektu jest zwie_kszenie kooperacji oraz poprawa wspotpracy pomie_dzy instytucjami pomocy
i integracji spotecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy spotecznej, edukacji,
zdrowia, sa_downictwa i policji. Model kooperacji be_dzie uwzgle,dniat catosciowe, mie.dzysektorowe
wsparcie na poziomie gminy i powiatu, maja_ce na celu wtqczenie spoteczne osob i rodzin wykluczonych
lub zagrozonych ubostwem i wykluczeniem spotecznym. Model wypracowany be_dzie w ramach
makroregionu III obejmujqcego wojewodztwa: slqskie, todzkie, matopolskie i opolskie dla miast (20
powiatow i 30 gmin powyzej 20 tys. mieszkaricow)

Kooperacja be.dzie realizowana na kilku szczeblach wspotpracy:
1. Poziom instytucji - wspotpraca osrodkow pomocy spotecznej z innymi instytucjami. Model

be_dzie opisywat zasady orazsposob zawiqzywania na szczeblu lokalnym sformalizowanych
partnerstw podmiotow pomocy spotecznej i integracji spotecznej z podmiotami innych polityk
sektorowych, m.in. pomocy spotecznej, edukacji, zdrowia, sqdownictwa, policji.

2. Poziom pracownika - wspotpraca pracownikow socjalnych z pracownikami innych instytucji
swiadczqcych ustugi na rzecz klientow pomocy spotecznej. Model w tej cze.sci be.dzie
proponowat rozwiqzanie pozwalajqce zintegrowac dziatania na rzecz osob, rodzin i grup
spotecznych oraz wypracowac mechanizmy wspotpracy pracownikow socjalnych
z pracownikami innych instytucji swiadczgcych ustugi na rzecz klientow pomocy spotecznej.

3. Poziom klienta - wspotpraca pracownikow socjalnych z klientem, ktora pozwoli
na dopasowanie wsparcia do faktycznych potrzeb. W tej cze_sci model be_dzie obejmowat m.in.:
opis tworzenia zindywidualizowanej diagnozy potrzeb osob, rodzin oraz grup spotecznych
uwzgle.dniaja.cy catosciowe, miedzysektorowe wsparcie prowadza.ce do zawarcia kontraktu
socjalnego, wskazujqcego oddziatywania i mozliwosci wielu sektorow w srodowisku lokalnym.

Projekt realizowany be.dzie w partnerstwie, w ktorym wezma. udziat cztery osrodki polityki spotecznej
z makroregionu. Liderem projektu jest Regionalny Osrodek Polityki Spotecznej Wojewodztwa Slqskiego,
zas Partnerami sa_: Regionalne Centrum Polityki Spotecznej wtodzi, Regionalny Osrodek Polityki
Spotecznej w Krakowie oraz Regionalny Osrodek Polityki Spotecznej w Opolu.

Projekt realizowany jest od kwietnia 2018 roku do marca 2021 roku w naste.puja.cych fazach:
• Faza I (12 miesie_cy) - opracowanie modelu kooperacji,
• Faza II (18 miesie.cy) - przeprowadzenie testow modelu kooperacji na terenie 20 powiatow

i 30 gmin makroregionu,
• Faza III (3 miesia.ce) - podsumowanie testow modelu kooperacji,
• Faza IV (3 miesia.ce) - dziatania edukacyjne w stosowaniu rezultatow na terenie kraju.



Zatqcznik Nr 2

Fundusze
Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwoj

Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz Spoteczny

Opis i harmonogram wybranych dziatari w ramach Projektu

Lp. Dziatanie w ramach projektu Termin realizacji

1, Praca ekspertow ds. modelu w ramach Zespotu ds. modelu i zespotow roboczych
ds. modelu, ktorych celem be.dzie wypracowanie zatozeri modelu, wsparcie
wdrozenia modelu, przygotowanie rekomendacji z wdrozenia modelu oraz udziat
w dziataniach edukacyjnych i upowszechniajqcych. Eksperci zatrudnieni be.da,
przez ROPS.

II kwartat 2018
- I kwartat 2021

Realizacja badania, ktorego celem be_dzie diagnoza stanu wspotpracy
mie.dzysektorowej na rzecz wsparcia osob i rodzin. Badanie przeprowadzone
be_dzie przez zewne.trznego wykonawce. przy wspotpracy odpowiedzialnych za
badania pracownikow ROPS oraz zatrudnionych ekspertow. W ramach badania
zastosowane zostana, m.in. naste.puja.ee narze.dzia:

a. Analiza danych zastanych (desk reaserch).
b. Indywidualne Wywiady Pogte_bione (IDI).
c. Zogniskowane Wywiady Grupowe (FGI).
d. Badanie CAWI/CATI.
e. Ankiety do samodzielnego wypetnienia wsrod klientow pomocy
spotecznej.

Badanie przeprowadzone be.dzie wsrod przedstawicieli instytucji pomocy i
integracji spotecznej i podmiotow innych polityk sektorowych istotnych z punktu
widzenia wtqczenia spotecznego, uczestniczqcych w opracowaniu i wdrozeniu
modelu kooperacji.

kwartat 2018

Regionalna konferencja edukacyjna, ktorej celem be.dzie przedstawienie zatozen
Projektu oraz korzysci wynikajqcych ze wspotpracy mie.dzysektorowej.

II kwartat 2018

Szkolenia mie.dzysektorowe z warsztatami, ktorych celem be.dzie przedstawienie
znaczenia pracy zespotowej, wzmocnienie integracji, komunikacji i wspotpracy
podmiotow, ktore be.da_ ze soba. kooperowaty.

kwartat 2018
I kwartat 2019

Coaching dla pracownikow socjalnych, ktorego celem be_dzie wzmocnienie,
zwie.kszenie motywacji oraz wspieranie pracownikow socjalnych w zakresie pracy
socjalnej. Pracownicy socjalni otrzymajq ok. 20 h godzin wsparcia; srednio 2,5 h
w miesiqcu w ciqgu ok. 8 miesie_cy. Wsparciem obj^tych zostanie ok. 2
pracownikow socjalnych (ta_cznie z gminy i powiatu).

kwartat 2018
kwartat 2019

Wsparcie animatora - moderatora w procesie tworzenia, prowadzenia i
zarzqdzania Partnerskim Zespotem Kooperacyjnym (PZK). Dziatanie realizowane
b^dzie w wymiarze ok. 20 h miesie_cznie (ta.cznie dla gminy i powiatu).

kwartat 2019
I kwartat!2020

Prace Partnerskiego Zespotu Kooperacyjnego (PZK) ztozonego z przedstawicieli
instytucji pomocy i integracji spotecznej oraz podmiotow innych polityk
sektorowych istotnych z punktu widzenia wta_czenia spotecznego, ktorego
spotkania odbywac sie. be_da. na terenie gminy ( srednio 2 spotkania w miesiqcu).

kwartat 2019
I kwartat 2020



8.

9.

10.

11.

12.

Role, animatora zawia.zuja.cego partnerstwo bedzie petnit osrodek pomocy
spotecznej, ktory przekazuje informacje do ROPS o potrzebie zawiqzania w
okreslonym obszarze kooperacji sektorowej dla skuteczniejszej realizacji zadan,
zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami.

Przetestowanie modelowego rozwia.zania wsrod klientow pomocy spotecznej ( 5
-10 osob/rodzin). Testowanie be.dzie polegato na realizacji catego poste_powania
metodycznego w pracy socjalnej, a wie.c na pocza_tku dpkonanie diagnozy
problemu osoby/rodziny, zawarcie kontraktu socjalnego i uzgodnienie wspolnie z
klientem planu pomocy, w tym przygotowaniu kompleksowego, adekwatnego do
potrzeb klienta, pakietu ustug spotecznych swiadczonych przez wspotpracuja.ce ze
sobq lokalne organizacje i instytucje. Ostatnim elementem poste.powania
metodycznego bedzie ewaluacja procesu pomocy w oparciu o model kooperacji.

Wyjazdowe warsztaty kooperacyjne dla przedstawicieli PZK, ktorych celem be_dzie
wsparcie merytoryczne osob tworzqcych PZK w trakcie jego funkcjonowania
(tqcznie 3 warsztaty dwudniowe).

Coaching dla pracownikow socjalnych, ktorego celem jest wzmocnienie i
wspieranie pracownikow socjalnych w zakresie pracy z konkretnymi
osobami/rodzinami biora.cymi udziat w Projekcie. Pracownicy socjaini otrzymaja.
ok. 45 h wsparcia; srednio ok. 3 h w miesia.cu w cia.gu ok. 15 miesie.cy. Wsparciem
objQtych zostanie ok. 2 pracownikow socjalnych (ta_cznie z gminy i powiatu).

Makroregionalna konferencja edukacyjna, ktorej celem be_dzie podsumowanie
i upowszechnianie rezultatow Projektu.

Spotkania edukacyjne, ktorych celem be.dzie podsumowanie i upowszechnianie
rezultatow Projektu.

II kwartat 2019
- Ill kwartat 2020

II -IV kwartat 2019

II kwartat 2019
-III kwartat 2020

1 kwartat 2021

1 kwartat 2021



Zatqcznik Nr 3

Fundusze
Europejskie
Wiedza Edukricja Rozwoj

Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz Spoteczny

Numer Formularza zgtoszeniowego

Data wptywu Formularza zgtoszeniowego

Osoba przyjmujqca Formularz zgtoszeniowy

FORMULARZ ZGtOSZENIOWY

udziatu w projekcie

KOOPERACJE 3D - MODEL WIELOSEKTOROWEJ WSPOtPRACY

NA RZECZ WSPARCIA OSOB I RODZIN

realizowanego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoj 2014-2020

Os priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,

Dziatanie2.5 Skuteczna pomoc spoteczna

1. DANE JST

1.

2.

3.

4.

Nazwa jst •

Status jst

Adressiedzibyjst

Osoba upowazniona do
kontaktow w sprawie
uczestnictwa w projekcie

D gmina

HH miasto na prawach powiatu

(imie. i nazwisko, nrtel. kontaktowego)

II. DANE OSOBY UPOWAZNIONEJ DO REPREZENTOWANIA 1 SKtADANIA OSWIADCZEN WOLI W
IMIENIUJST

1.

2.

Imie. i nazwisko

Funkcja



3. Podstawa prawna reprezentacji

III. DEKLARACJA UDZIAtU JST Z DWOCH SZCZEBLI SAMORZADU
(dotyczy w przypadku zaznaczenia w pkt 1.2 statusu gmina)

Deklaruje., ze w celu udziatu w realizacji projektu Kooperacje 3D - model wielosektorowej wspotpracy na rzecz
wsparcia osob i rodzin projektu nawiqzana zostanie wspotpraca gminy z powia.zanym z nia. administracyjnie
powiatem w celu zagwarantowania udziatu w Projekcie jednostek samorza_du terytorialnego dwoch szczebli.

data, podpis i piecze.c osoby upowaznionej
do sktadania oswiadczeri woli

IV. OSWIADCZENIA:

1. Oswiadczam, ze zapoznatem sie_ z Regulaminem naboru w projekcie Kooperacje 3D - model
wielosektorowej wspotpracy na rzecz wsparcie osob i rodzin oswiadczam, ze przyjmuje. jego wszystkie
postanowienia i dobrowolnie przyste.puje_ do uczestnictwa w naborze.

2. Wyrazam zgode. na przetwarzanie danych podanych we formularzu zgtoszeniowym, w tym danych
osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 922) oraz RODO przez Organizatora naboru w celu realizacji Projektu Kooperacje 3D - model
wielosektorowej wspotpracy na rzecz wsparcia osob i rodzin.

data, podpis i piecz^c osoby upowaznionej
do sktadania oswiadczen woli



Fundusze
Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwoj

Rzeczpospolita
Polska

Zatqcznik 4

Unia Europejska
Europejski Fundusz Spoteczny

KARTA OCENY FORMALNEJ

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

Wymogi formalne

Formularz zgtoszeniowy zostat ztozony przez uprawniony podmiot

Formularz zgtoszeniowy zostat podpisany przez osobe. upowaznionq do
reprezentowania i sktadania oswiadczenia woli

Formularz zawiera puste pola

Formularz zawiera oczywiste omytki j^zykowe

Formularz zgtoszeniowy jest zgodny ze wzorem stanowia_cym Zatqcznik nr
3 do Regulaminu naboru

Oceniajqcy 1

Tak Nie

Oceniajqcy 2

Tak Nie

Uwagi

-

D Formularz zgtoszeniowy zostaje oceniony pozytywnie i skierowany do oceny merytorycznej

D Formularz zgtoszeniowy zostaje skierowany do uzupetnienia

D Formularz zgtoszeniowy zostaje odrzucony

Oceniaja_cy 1: data..

Oceniaja_cy 2: data..

. podpis.,

. podpis..



KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ

Zaiqcznik 5

Fundusze
Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwdj

Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski FunduszSpoteczny

Lp.

1.

2.

3.

Kryteria merytoryczne

Bliskosc do punktow kluczowych skali przedstawiajqcej dochod na 1
mieszkanca

Bliskosc do punktow kluczowych skali przedstawiajqcej wielkosc gminy
wyrazonq liczbq mieszkancow

Potozenie na terenie danego podregionu

Suma punktow

Liczba punktow

Oceniajqcy 1 OceniajqcyZ

Uwagi

Oceniajqcy 1: data podpis..

Oceniajqcy 2: data podpis..



Zatqcznik Nr 6

Eurooefskie , Rzeczpospolita Unia Europejska
tuiupcpiMc i p0[s|<a EuropejskiFunduszSpoteczny
Wiedza Edukacja Rozwoj

Kryteria merytoryczne oceny formularzy

1. Bliskosc do punktow kluczowych skali1 przedstawiajqcej dochod na 1 mieszkanca:

• 10 punktow - JST, w ktorych dochod na 1 mieszkanca pokrywa sie. z punktami

kluczowymi skali; ,

• 3 punkty - JST, w ktorych dochod na 1 mieszkanca rozni sie. o jednq pozycje. od

punktow kluczowych skali;

• 2 punkty - JST, w ktorych dochod na 1 mieszkanca rozni sie. o dwie pozycje od

punktow kluczowych skali;

• 1 punkt - JST, w ktorych dochod na 1 mieszkanca rozni sie. o trzy pozycje od punktow

kluczowych skali.

2. Bliskosc do punktow kluczowych skali przedstawiajqcej wielkosc gminy wyrazonq liczbq

mieszkancow:

• 10 punktow-JST, w ktorych liczba mieszkancow pokrywa si§ z punktami kluczowymi

skali;

• 5 punktow-JST, w ktorych liczba mieszkancow rozni sie, o jednq pozycje. od punktow

kluczowych skali;

• 3 punkty - JST, w ktorych liczba mieszkancow rozni si§ o dwie pozycje od punktow

kluczowych skali;

• 1 punkt - JST, w ktorych liczba mieszkancow rozni sie, o trzy pozycje od punktow

kluczowych skali.

3. Potozenie na terenie podregionow:

• 10 punktow - JST potozone na terenie podregionow: bielskiego

i czQstochowskiego;

• 3 punkty-JST potozone na terenie pozostatych podregionow.

1 Z uwagi na wymog zapewnienia reprezentatywnosci ze wzgle_du na dochod na 1 mieszkanca przy ocenie
be_da_ premiowane JST reprezentuja.ce rozne poziomy na skali dochodow. Na potrzeby oceny konkursowej
przyje.to 5 punktow kluczowych na skali dochodow: wartosc najnizsza,, wartosc najwyzsza, oraz wartosci
poszczegolnych kwartyli.



REGIONAUNV oSNOUEK
POLITYKt SPOtECZNEJ

45-315 Opole, ul. Gtogowska 25C
Tel. 077 4415 250, Fax 077 4415 259

NIP 7542617249 REGON 531584375 (20)

Zarzqdzenie Nr

Dyrektora Regionalnego Osrodka Polityki Spolecznej w Opolu

z dnia .^£...<??£:/.£L. 2018 roku

w sprawie: wprowadzenia regulaminu naboru jednostek samorzqdu terytorialnego
do udzialu w projekcie „ Kooperacje 3D - model wielosektorowej wspolpracy na rzecz

wsparcia osob i rodzin"

Na podstawie §5 pkt 6 lit. c Regulaminu Organizacyjnego Regionalnego Osrodka
Polityki Spolecznej w Opolu stanowi^cego Zalacznik do Zarzadzenia Nr 2/18 Dyrektora
Regionalnego Osrodka Polityki Spolecznej w Opolu z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie
ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Regionalnego Osrodka Polityki Spolecznej w Opolu
oraz §5 Statutu Regionalnego Osrodka Polityki Spolecznej w Opolu, zarzqdzam, co
nastejpuje:

§1

W celu prawidlowej realizacji projektu „ Kooperacje 3D - model wielosektorowej
wspolpracy na rzecz wsparcia osob i rodzin", realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwqj, Dzialanie 2.5 Skuteczna pomoc spoleczna,
wspolfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spolecznego, do ktorego ma zastosowanie
umowa o partnerstwie z dnia 27.03.2018 r. oraz umowa o dofmansowanie ww. projektu
nr POWR.02.05.00-00-0209/17/00 z dnia 28.03.2018 r., wprowadza sie Regulaminu naboru
jednostek samorzqdu terytorialnego do udzialu w projekcie „ Kooperacje 3D - model
wielosektorowej wspolpracy na rzecz wsparcia osob i rodzin ".

§2

Regulamin, o ktorym mowa w § 1 stanowi zaiacznik do niniejszego zarzadzenia.

§3
Nadzor nad wykonaniem zarzadzenia powierza si§ Pani Agnieszce Gabruk - Zast^pcy
Dyrektora.

§4
Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

/.astepca Dyrsktorg
Regionainsgo Oarocfks PotM/ki Sjetecznej



Zatqcznik nr 1

do Zarzqdzenia Dyrektora

Regionalnego Osrodka Polityki Spofecznej

nr ..A4.(4&. dnia ..&$.:&:.... 2018 r.

FurcSkie , Rzeczpospolita Unia Europejska
CUI UpejbMC PolSka EuropejskiFunduszSpoteczny

REGULAMIN NABORU JEDNOSTEK SAMORZA.DU TERYTORIALNEGO

DO UDZIAtU W PROJEKCIE

„ KOOPERACJE 3D - MODEL WIELOSEKTOROWEJ WSPOtPRACY NA RZECZ WSPARCIA OSOB

I RODZIN"

§1

Postanowienia ogolne

1. Regulamin zostat opracowany w celu przedstawienia zasad naboru jednostek samorza_du

terytorialnego do udziatu w projekcie Kooperacje 3D - model wielosektorowej wspotpracy na

rzecz wsparcia osob i rodzin (zwanego dalej Projektem), Os priorytetowa II Efektywne polityki

publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Dziatanie 2.5 Skuteczna pomoc spoteczna

w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoj 2014-2020.

2. Informacja dotyczqca Projektu oraz Opis i harmonogram wybranych dziatah w ramach Projektu

stanowia_odpowiednioZa/gczn/7r Nr 1 \ZatqcznikNr2do niniejszego Regulaminu.

3. Organizatorem naboru jest Regionalny Osrodek Polityki Spotecznej w Opolu zsiedziba. przy

ul. Gtogowskiej 25 C, 45-315 Opole, zwany dalej ROPS.

4. Informacje dotyczqce naboru publikowane sq na stronie internetowej ROPS: http://www.rops-

opole.pl/.zaktadka Projekt Kooperacje 3D.

5. Nabor skierowany jest do jednostek samorza_du terytorialnego wojewodztwa opolskiego :

miast na prawach powiatu oraz gmin wraz z powiqzanymi administracyjnie powiatami

ziemskimi.

§2

Cele i zatozenia naboru

1. Celem naboru jest wytonienie 4 jednostek samorzqdu terytorialnego (dalej jst) z terenu

wojewodztwa opolskiego powyzej 20 tys. mieszkancow tj. 2 gmin miejskich wraz z 2 powia_zanymi

administracyjnie powiatami ziemskimi1 z terenu wojewodztwa opolskiego do udziatu w Projekcie.

2. Liczba jst oraz ich struktura moze ulec zmianie ze wzgle.du na koniecznosc osia.gnie.cia odpowiedniej

wartosci wskaznika - liczby powiatow i gmin miejskich w makroregionie2, w ktorym realizowany jest

Projekt.

1 Powiqzanie administracyjne oznacza w tym przypadku, ze gmina lezy w granica,ch administracyjnych powiatu.
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§3

Czas trwania naboru

1. Nabor wnioskow trwa od dnia jego ogtoszenia do dnia 20 czerwca 2018 r.

2. Organizator naboru, moze przedtuzyc termin sktadania formularzy, wszczegolnosci w celu

zabezpieczenia udziatu wtasciwej liczby jst w Projekcie.

§ 4

Procedura naboru

1. Przysta_pienie do naboru oznacza akceptacje. postanowieri niniejszego Regulaminu.

2. Zgtoszenie jst do udziatu w Projekcie odbywa sie. poprzez przestanie do ROPS formularza,

ktorego wzorstanovj]Zafqczniknr3 do niniejszego Regulaminu (dalej zwanyformularzem).

3. Formularz nalezy ztozyc w jednym egzemplarzu, w opiecze.towanej kopercie z dopiskiem Nabor

gmin w projekcie ,,Kooperacje 3D - model wielosektorowej wspoipracy na rzecz wsparda osob

i rodzln" w sekretariacie ROPS przy ul. Gtogowskiej 25 C, 45-315 Opole, I pie.tro, czynnej w dni

powszednie wgodzinach od 7.30-15.30 lub nadestac listem poleconym/kurierem na w/w adres.

Za date, wptywu formularza uznawana jest data jego wptywu do Kancelarii ROPS.

4. Ztozenie formularza w ramach naboru nie jest jednoznaczne z przysta.pieniem do wspotpracy

w ramach Projektu.

§5

Procedura oceny formularzy

1. Formularze oceniane sa_ przez Komisje. ds. Naboru (zwana_ dalej KomisjaJ.

2. Komisja powofywana jest zarza_dzeniem Dyrektora ROPS sposrod pracownikow ROPS.

3. Komisja sktada sie. z przewodnicza_cego, sekretarza i cztonkow.

4. Celem prac Komisji jest ocena formalna i merytoryczna ztozonych formularzy i wytonienie jst do

udziatu w Projekcie.

5. Oceniaja_cformularze Komisja postuguje sie,

a) kartami oceny stanowia_cymi Zaiqcznik nr 4 (Karta oceny formalnej), Zaiqcznik nr 5 (Karta

oceny merytorycznej) oraz ,'

b) kryteriami okreslonymi wZatqczniku nr 6 do niniejszego Regulaminu.

6. Oceny formalnej i merytorycznej dokonuje niezaleznie dwoch cztonkow Komisji.

7. W trakcie oceny formalnej naste.puja.ee uchybienia b^da^ podlegaty uzupetnieniu:

- puste pola formularza dotycza.ce danych teleadresowych,

- oczywiste omytki j^zykowe,

- brak podpisu osoby upowaznionej,
-ztozenie na wzorze niezgodnym z zata_cznikiem nr3 do niniejszego Regulaminu.

8. Formularz, ktory zostat ztozony przez nieuprawniony podmiot jest odrzucany.

2 tqczna liczba jst w makroregionie (obejmuja.cym wojewodztwa: sla.skie, todzkie, matopolskie i opolskie) ma wyniesc 50, w

tym 20 powiatow i 30 gmin miejskich powyzej 20 tys. mieszkancow
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9. Po dokonaniu oceny formalnej sekretarz sporzqdza liste^ formularzy, ktore:

- zostaty pozytywnie ocenione pod wzgle.dem formalnym i zostajq skierowane do oceny
merytorycznej,

- zostaty skierowane do uzupetnienia,

- zostaty odrzucone.

10. Ocena merytoryczna dokonywana jest zgodnie z naste.puja.cymi kryteriami merytorycznymi:

- bliskosc do punktow kluczowych skali przedstawiajqcej dochod na 1 mieszkarica,

- bliskosc do punktow kluczowych skali przedstawiajqcej wielkosc gminy wyrazonq liczbq
mieszkaricow,

- potozenie na terenie podregionow.

11. Po dokonaniu oceny merytorycznej sekretarz sporzqdza list^ formularzy, ktore:

- pozytywnie oceniono pod wzgle_dem merytorycznym i zakwalifikowano na list§ podstawowq,

- pozytywnie oceniono pod wzgle.dem merytorycznym i zakwalifikowano na liste. rezerwowq,

- negatywnie oceniono pod wzgle.dem merytorycznym i nie zakwalifikowano do udziatu

w Projekcie.

12. 0 zakwalifikowaniu na listy podstawowe i rezerwowe decydowac b^dzie liczba uzyskanych

w trakcie oceny merytorycznej punktow.

13. W przypadku zgtoszenia dwoch gmin z jednego powiqzanego z nimi administracyjnie powiatu

kwalifikowana na listy - podstawowq oraz rezerwowa. - be.dzie ta gmina, ktora uzyska wie.kszq

liczby punktow, a w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktow ma zastosowanie ust. 14.

14. W przypadku takiej samej liczby punktow Komisja podejmuje rozstrzygni^cie wi^kszosciq gtosow

obecnych cztonkow Komisji majqc na uwadze zapewnienie jak najwi^kszej reprezentatywnosci

jst w Projekcie. W razie rownej liczby cztonkow decydujqcy gtos nalezy do przewodnicza.cego

Komisji.
15. Informacja o wynikach naboru zostanie udoste.pniona na stronie internetowej ROPS.

§6

Postanowienia koricowe

1. Organizator naboru zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, a takze przerwania lub

odwotania naboru.

2. Organizator, wzgle.dem jst, ktora zostata zakwalifikowana do udziatu w Projekcie maja_c na
uwadze specyfik^ Projektu, moze podjqc decyzje, o braku zakwalifikowania do udziatu.

3. W kwestiach spornych decyduje Organizator naboru, ktorego decyzje sq ostateczne i nie

przystuguje od nich odwotanie.

Zatqczniki:
1. Informacja dotyczqca Projektu.
2. Opis i harmonogram wybranych dziatan w ramach Projektu. ' /^ DY7EKT,0,?...RegiyfTalnegaOscidka Polityki Spotecznej
3. Formularz zgtoszeniowy. ( lywQpolu ^*

\ S. ^t ' ^">«»4. Karta oceny formalnej. \l /**T^
r „ 4 ' /Wi R6fybRr-^
5. Karta oceny merytorycznej. M y
6. Kryteria merytoryczne oceny formularzy
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