OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA W RAMACH KONKURSU
NR RPMA.09.02.02-IP.01-14-074/18

Gmina Baranowo, działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej
2014 – 2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, 1475) ogłasza otwarty nabór na Partnera do wspólnej
realizacji projektu, w ramach konkursu nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-074/18 Regionalny Program
Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Wspieranie
włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki
zdrowotnej Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych.
Celem naboru jest wyłonienie podmiotu wykonującego działalność leczniczą ( zgodnie
z definicją zawartą w ustawie o działalności leczniczej) na terenie województwa
mazowieckiego zainteresowanego wspólną realizacją w/w projektu – w zakresie Modułu
dotyczącego chorób kręgosłupa wśród dzieci z klas I-VI szkół podstawowych z terenu
Gminy Baranowo.

I.

Moduł ten będzie obejmował:
1)
2)
3)
4)

5)
6)

II.
III.

działania informacyjno-promocyjne,
kwalifikacja uczestników,
działania informacyjno-edukacyjne grup objętych wsparciem w ramach modułu,
interwencja terapeutyczna w tym:
a) zajęcia ruchowe (co najmniej 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika projektu),
b) badania lekarskie/fizjoterapeutyczne: początkowe, w połowie interwencji oraz
końcowe,
monitoring i ewaluacja działa n w ramach projektu.
inne indywidualne formy wsparcia uczestników projektu mających na celu poprawę ich
stanu zdrowia.
Powyższe działania będą realizowane w projekcie przez lidera i partnera zgodnie
z zapisami umowy o partnerstwie.
Termin i sposób składania ofert.

Kartę zgłoszeń partnera (załącznik nr 1 do ogłoszenia ) w zaklejonej kopercie z dopiskiem
,,Oferta partnerstwa w projekcie, w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 29.08.2018r.” należy
składać lub nadsyłać do dnia 18.09.2018r. do godz. 11 00 w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Baranowie, Rynek 7, pokój nr 3. Liczy się data i godzina wpływu oferty do
GOPS w Baranowie. Oferty złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Otwarcie
ofert nastąpi w dniu 18.09.2018r. o godz. 12 00 . Wyniki naboru opublikowane zostaną po
dokonaniu oceny złożonych ofert.

Zgłoszenia zostaną ocenione przez Komisję Oceniającą wg następujących kryteriów:

IV.

Kryteria formalne/dostępu:
1. Weryfikacja na podstawie rejestru podmiotów wykonujących działalność : leczniczą na
podstawie numeru księgi rejestrowej,
2. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami konkursu, deklarowany wkład
potencjalny partnera w realizację celu partnerstwa, zasoby, którymi podmiot dysponuje,
3. Podmiot prowadzi działalność na terenie województwa mazowieckiego.
Kryteria merytoryczne:
1. Posiadanie umowy z NFZ/wyciąg z umowy z NFZ potwierdzający status POZ przez
partnera.
2. Akredytacja
a) Posiada akredytację wydaną na podstawie ustawy o akredytacji w ochronie zdrowia
lub
b) posiada certyfikat normy EN 15224 - Usługi Ochrony Zdrowia – System Zarządzania
Jakością
lub
c) posiada udokumentowany wewnętrzny system zarządzania jakością, w tym:
udokumentowane posiadanie ustalonych procedur mających na celu ochronę
informacji pozyskiwanej w trakcie realizacji procedur medycznych
lub
d) jest w okresie przygotowawczym do przeprowadzenia wizyty akredytacyjnej.
3. Eksperci w projekcie - kryterium promuje podmioty dysponujące ekspertami
reprezentującymi różne dziedziny: lekarz ze specjalizacją lub w trakcie specjaliza cji
z dziedziny pediatria lub medycyna sportowa lub ortopedia z traumatologią narządu ruchu
lub rehabilitacji medycznej lub fizjoterapeutę z aktualnym prawem do wykonywania
zawodu.
V.
VI.
VII.

Będą promowane podmioty, które zakładają realizację działań również w godzinac h
popołudniowych i wieczornych ( po godzinie 16 00 ) oraz w sobotę albo/i w niedzielę.
Do partnerstwa zostanie wybrany podmiot, którego zgłoszenie spełnia wyżej określone
kryteria formalne/dostępu.
Ponadto Komisja oceni kryteria merytoryczne przyznając zgłaszającym się podmiotom
punkty zgodnie z kartą oceny merytorycznej.

