
Zarządzenie Nr 1071/16 

Prezydenta Miasta Gdańska 

z dnia 14 lipca 2016 r. 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na zawarcie partnerstwa w celu realizacji 

projektu „Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób  

z zaburzeniami psychicznymi” Działanie 4.1 Innowacje społeczne, Oś Priorytetowa IV 

„Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa” Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014 – 2020. 

 
Na podstawie art. 31 ust. 1, art. 33 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446),  

art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014 – 2020 (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 217), art. 5 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 239, zm.: z 2016 r. poz. 395), uchwały Nr XVII/515/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 

17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na lata 2016 - 

2020” oraz uchwały Nr XV/418/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta 
Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2016” 

 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

 

Ogłasza się otwarty nabór na zawarcie partnerstwa w celu realizacji projektu „Gdański model 

deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi” 

Działanie 4.1 Innowacje społeczne, Oś Priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca 

ponadnarodowa” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 zwanego 

dalej Projektem. 

 

§ 2 

 

1. Przyjmuje się Szczegółowe warunki otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa  

w celu realizacji projektu „Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na 

rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi” w Gdańsku. 

2. Treść ogłoszenia stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

3. Formularz zgłoszeniowy dla Partnera stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego 

Zarządzenia. 

4. Wzór karty oceny formalnej i merytorycznej stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego 

Zarządzenia. 

5. Wzór listu intencyjnego stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia. 

6. Wzór umowy partnerskiej stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 3 

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  

w Gdańsku. 

 

§ 4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA 

z up. 

 

/-/ Piotr Kowalczuk 
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA 


