ZARZĄDZENIE Nr 687/19
PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA
z dnia 6 maja 2019 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa na realizację planowanego
projektu „Z nami zbudujesz swoją przyszłość-aktywizacja zawodowa 30+ II” w trybie
pozakonkursowym w ramach Poddziałania 5.2.1 „Aktywizacja zawodowa-mechanizm ZIT”,
Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa, Oś Priorytetowa 5 „Zatrudnienie” Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020
Na podstawie art. 35 ust.2 w zw. z art. 92 ust.1 pkt. 2 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2019 r. poz. 511), w zw. z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020
(Dz. U.
z 2018 r. poz. 1431, 1544, zm. 2019 poz. 730), art. 5 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) i Uchwałą
Nr XVII/515/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia „Wieloletniego
programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na lata 2016–2020” oraz
Uchwałą nr LVII/1728/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia
„Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2019” zarządza się, co
następuje:
§1
Ogłasza się otwarty nabór ofert na zawarcie partnerstwa na realizację planowanego projektu w ramach
planowanego projektu w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 5.2.1 Aktywizacja
zawodowa – mechanizm ZIT, Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa, Oś Priorytetowa 5 Zatrudnienie
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
§2
1. Treść ogłoszenia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Formularz zgłoszeniowy dla partnera stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Wzór karty oceny formalnej i merytorycznej stanowią załączniki odpowiednio Nr 3 i Nr 4 do
niniejszego zarządzenia.
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Państwowych Szkół Budownictwa im. prof. Mariana
Osińskiego w Gdańsku.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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