
Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów w celu wspólnej realizacji projektu. 

                Burmistrz Miasta i Gminy Lesko, Wójt Gminy Solina, Wójt Gminy Cisna                   
w oparciu o art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju (Dz. U. 06.227.1658 ze zm.), ogłasza otwarty nabór partnerów spoza sektora 
finansów publicznych zainteresowanych wspólną realizacją projektu pn. „Modernizacja 
systemu zapobiegania i zwalczania zagroŜeń poprzez wzmocnienie zasobów sprzętowych               
w Powiecie Leskim” finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego               
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2007-2013, Działanie 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagroŜeniom. 

                Projekt zakłada między innymi zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców regionu 
oraz zapewnienia bezpiecznych warunków gospodarowania, zapobiegania zagroŜeniom, 
wsparcie jednostek odpowiedzialnych za podejmowanie działań ratowniczych w sytuacji 
poŜarów, klęsk Ŝywiołowych, awarii i katastrof technicznych, chemicznych i ekologicznych. 
Wspierane przedsięwzięcia dotyczyć będą m. in. doposaŜenie jednostek w niezbędny sprzęt 
oraz narzędzia podnoszące ich sprawność systemową i współpracę.  
 
Partnerami projektu mogą być: 
 
           Jednostki OSP posiadające osobowość prawną, które naleŜą do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego oraz brały udział w działaniach ratowniczych na terenie Powiatu 
Leskiego w okresie ostatnich trzech lat. 
 
Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać: 

1. informację na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, 
organizacyjne, techniczne) 

2. informację na temat doświadczenia w realizacji projektów z udziałem środków 
zewnętrznych, 

3. zaprezentowanie koncepcji realizacji projektu. 

Wraz z ofertą naleŜy przedłoŜyć: 

1. aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty 
potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,  

2. aktualny statut podmiotu,  
3. pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno – 

prawnych, ani wobec innych podmiotów,  
4. inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty 

Przy wyborze partnera oceniana będzie w szczególności: 

1. zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa,  
2. oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu,  
3. min. pięcioletnie doświadczenie w zakresie likwidacji szkód i zagroŜeń oraz udział                

w akcjach ratowniczych, 
4. współpraca z beneficjentem w trakcie przygotowania projektu, 
5. czas reakcji na potencjalne zagroŜenia zlokalizowane na terenie gmin: Lesko, Solina, 

Cisna. 



 Termin składania ofert: do 27 listopada 2009 roku, do godz. 08:00. Oferty naleŜy składać            
w zamkniętej kopercie  z dopiskiem: „Modernizacja systemu zapobiegania i zwalczania 
zagroŜeń poprzez wzmocnienie zasobów sprzętowych w Powiecie Leskim”. 

Ofertę moŜna złoŜyć osobiście pod adresem: Gmina Lesko, ul. Parkowa 1 w sekretariacie 
Gminy (pok. nr 106) lub pocztą z tym, Ŝe o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty 
do Urzędu. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji 
zadania oraz do uniewaŜnienia naboru bez podania przyczyny. 
Wyniki naboru zostaną opublikowane na stronach: www.bip.lesko.pl, 
www.bip.solina.regiony.pl, www.cisna.itl.pl. 
 


