
OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 

w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020 – Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych - Typ 

projektów - Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji 

społecznej i gospodarczej” 

Tytuł Projektu: Miasto dwóch kultur". Rewitalizacja centrum Starego Miasta w Makowie 

Mazowieckim wraz z budynkiem zabytkowej bożnicy żydowskiej” i kamienicą przy ul. Grabowej” 

Miasto Maków Mazowiecki, jako wnioskodawca projektu ubiegającego się o dofinansowanie ze 

środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-

2020, działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych w oparciu o art. 33 ust. 2 Ustawy z dnia 

11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w 

perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm.) ogłasza 

otwarty nabór partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu realizacji projektu w ramach RPO 

WM 2014-2020 Działanie 6.2 – Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych 

1. Opis projektu 

Celem głównym projektu jest rewitalizacja centrum miasta w Makowie Mazowieckim, w celu 

przywrócenia i nadania mu funkcji społecznych i gospodarczych, a poprzez to osiągnięcia 

długotrwałych i wymiernych korzyści społeczno-gospodarczych, rozumianych jako wzrost aktywności 

społecznej oraz zapewnienie szerokiego dostępu do usług mieszkańcom województwa mazowieckiego. 

Prace rewitalizacyjne na ryku miejskim przyczynią się do uatrakcyjnienia ścisłego centrum Miasta, 

dzięki czemu stanie się ono miejscem spotkań mieszkańców, integracji społecznej. Dzięki działaniom 

podjętym przez Miasto Maków Mazowiecki oraz potencjalnych partnerów wzmocniona zostanie oferta 

kulturalna miasta, a także wzrośnie jej atrakcyjność turystyczna. W celu stworzenia spójnego projektu, 

odpowiadającego na potrzeby mieszkańców miasta i zapewniającego osiągnięcie założonych celów, 

wskazane jest nawiązanie współpracy z podmiotem lub z podmiotami, których działania mają lub 

mogłyby mieć wpływ m.in. na wzrost atrakcyjności turystycznej i kulturalnej Makowa Mazowieckiego. 

Przedsięwzięcia realizowane w ramach projektu będą przyczyniały się do poprawy jakości życia 

mieszkańców oraz integracji mieszkańców, wzmocnienia więzi społecznych, poprawy estetyki 

przestrzeni publicznej i jej powiązania z otoczeniem oraz zachowania / budowania tożsamości miejsca, 

jak również do poprawy dostępności miejsca. Ponadto realizacja projektu stworzy forum do dyskusji, 

wymiany poglądów, współpracy. Projekt przyczyni się do inicjowania nowych przedsięwzięć, tym 

samym podniesiona zostanie aktywność społeczna. 

2. Spodziewany czas realizacji projektu: 2017/2018 rok. 

3. Typy instytucji spoza sektora finansów publicznych, z jakimi możliwe jest utworzenie partnerstwa 

w celu realizacji projektu: 

Zgodnie ze „Szczegółowym opisem osi priorytetowych RPO WM 2014 – 2020” beneficjentami mogą 

być: 

a) organizacje pozarządowe, 

b) kościoły i związki wyznaniowe, 

c) podmioty działające w oparciu o przepisy ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. 



4.  Warunki wymagane od partnerów: 

1) Spełnienie definicji partnera zawartej w art. 33 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 

– „podmiot wnoszący do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujący 

wspólnie projekt”; 

2) Przynależność do jednej z grup wymienionych wśród typów instytucji, które mogą być beneficjentem 

pomocy (Punkt 3 Ogłoszenia); 

3) Zawarcie w ofercie partnerstwa propozycji działań mieszczących się w zakresie możliwym do 

realizacji w ramach Działania 6.2  Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych - Typ 

projektów - Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji 

społecznej i gospodarczej”.tj.:  

- utworzenia interaktywnego miejsca spotkań mieszkańców oraz umożliwienia realizacji na obiekcie 

działań społecznych, 

- przygotowanie i przeprowadzenie działań społecznych odpowiadających na zdiagnozowane problemy 

mieszkańców miasta, 

- angażowanie członków lokalnej społeczności, w szczególności aktywizacja środowisk ubogich i 

zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym: dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych, 

uzależnionych, bezrobotnych, seniorów) w spójne tematycznie działania edukacyjne, prozdrowotne, 

integracyjne, podnoszące aktywność społeczną, 

- brania udziału i koordynowania wybranych imprez z zakresu oferty kulturalno-edukacyjnej oraz 

turystycznej. 

5.  Ważne informacje dla potencjalnych partnerów: 

Definicja partnerstwa oraz wszelkie informacje o wsparciu finansowym w ramach RPO znaleźć można 

w regulaminie konkursu RPMA.06.02.00-IP.01-14-034/16 Oś priorytetowa VI Jakość życia Działanie 6.2 

Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych Typ projektów Rozwój infrastruktury technicznej na 

obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej. W przypadku projektu 

partnerskiego umowa o dofinansowanie projektu zawierana jest z partnerem wiodącym (liderem) – w 

tym przypadku Miastem Maków Mazowiecki. Partner wiodący odpowiedzialny jest za przygotowanie i 

realizację projektu. Tylko partner wiodący ma status beneficjenta i tylko on odpowiada wobec 

Instytucji Zarządzającej RPO WM za realizację i rozliczenie projektu. Partnerzy współuczestniczą w 

realizacji projektu. Partner wiodący i pozostali partnerzy związani będą odrębną umową o partnerstwie 

6.  Oferta 

Ofertę należy złożyć na druku stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu otwartego naboru na 

Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji zadań w ramach projektu dla 

działania 6.2  Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych w ramach RPO WM 2014-2020. 

7.  Dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: 

1). Aktualny odpis (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) z 

rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny 

oferenta i umocowanie osób go reprezentujących; 



2). Aktualny statut podmiotu (jeśli podmiot go posiada); 

3) Pełnomocnictwo do składania oświadczenia woli (w przypadku, gdy umowę będą podpisywały osoby 

inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem i odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego 

lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta); 

8.  Termin i miejsce składania ofert: 

1) Ofertę należy złożyć do dnia 16 stycznia 2017 r. do godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w 

Makowie Mazowieckim (sekretariat drugie piętro)  

2) Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin skutecznego dostarczenia. 

3) Oferty, które wpłyną lub zostaną złożone po terminie, zostaną niezwłocznie zwrócone bez 

otwierania. 

3) Do oferty należy załączyć oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. 7 ogłoszenia o konkursie. 

Oferta musi być umieszczona w trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu. Koperta lub opakowanie 

winna być zaadresowana na adres Urząd Miejski w Makowie Mazowiecki, ul. Moniuszki 6, 06-200 

Maków Mazowiecki i opatrzona napisem: „Otwarty nabór partnerów do projektu w ramach Działania 

6.2 RPO WM 2014-2020”. 

4) Rozstrzygnięcie naboru: 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 3 lutego 2017 roku. 

10.  Kontakt z ogłaszającym 

Dodatkowe informacje dotyczące naboru uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Makowie 

Mazowieckim, pokój nr 27, tel. 29 71 42 127 

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do: 

1) Wyboru jednego lub kilku partnerów do wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 6.2 

2) Unieważnienia naboru bez podawania przyczyny. 

 

Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki 

/-/ Tadeusz Ciak  

 

Załączniki: 

1) wzór oferty 

 


