Plan działania na rok 2011
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ
Numer i nazwa
Priorytetu

VII Promocja integracji
społecznej

Telefon

Mazowieckie

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego/
Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego

Instytucja
Pośrednicząca
Adres korespondencyjny

Województwo

Al. Solidarności 61, 03-402 Warszawa
022

597 97 51

Faks

E-mail

022

597 97 52

dssr@mazovia.pl
Joanna Cholewińska - kryteria
tel. 022 597 97 81, j.cholewinska@mazovia.pl

Dane kontaktowe osoby
(osób) w Instytucji
Pośredniczącej do
kontaktów roboczych

Mateusz Strzałkowski – projekty systemowe, innowacyjne i współpracy ponadnarodowej
tel. 022 597 99 00, m.strzałkowski@mazovia.pl
Izabela Stawczyk – finanse
tel. 022 597 97 60, i.stawczyk@mazovia.pl
Marianna Szumowska – wskaźniki
tel. 022 597 99 54, m.szumowska@mazovia.pl

Instytucja
Pośrednicząca II stopnia

Mazowiecka Jednostka Wdrażania
Programów Unijnych

E-mail

Działanie 7.1
Działanie 7.2
Działanie 7.3

ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa

Adres korespondencyjny
Telefon

Numer Działania lub
Poddziałania

022

542 22 66

Faks
sekretariat@mazowia.eu

Dane kontaktowe osoby
(osób) w Instytucji
Pośredniczącej II
stopnia do kontaktów
roboczych
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022

698 31 44

KARTA DZIAŁANIA 7.1
PODDZIAŁANIE 7.1.1
Projekty, których realizacja jest kontynuowana
B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM
Nr umowy z KSI i tytuł projektu

Nie dotyczy

Nr i nazwa celu
szczegółowego, w który
wpisuje się dany projekt
Rozwój form aktywnej integracji oraz upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej
Typ/typy projektów (operacji)
realizowane w ramach projektu

Beneficjent systemowy
Czy typ projektu (operacji)
został przewidziany w SzOP
do realizacji w trybie
systemowym?

Wsparcie realizowane zgodnie z „Zasadami przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej,
Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007-2013”
220 Ośrodków Pomocy Społecznej (w tym Miasta na prawach powiatu)
TAK
NIE

x

Jeżeli NIE –
należy
uzasadnić

Okres realizacji projektu

2008-2013

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie
w latach 2007-2010
87 966 506,97 PLN

ogółem w projekcie

w roku 2011
50 000 000 PLN

330 063 718 PLN
Kryteria dostępu

Szczegółowe kryteria wyboru projektów

1.

Projekt obejmujący wsparciem osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy realizowany jest w
partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy.
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Uzasadnienie:

2.

Premiowanie projektów zakładających rozwój współpracy i wzajemnego
oddziaływania instytucji rynku pracy i pomocy społecznej wynika z potrzeby
skoordynowania działań instytucji działających na rzecz aktywizacji zawodowej i
społecznej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Kryterium
będzie weryfikowane na podstawie treści wniosku.

Projekt skierowany jest w co najmniej 10% do osób niepełnosprawnych.

Uzasadnienie:

Dotychczas działania aktywizacyjne skierowane wobec osób niepełnosprawnych w
niewielkim stopniu przyczyniły się do poprawy sytuacji zawodowej tej grupy
społecznej. Nadal wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce należy do
jednego z najniższych w Europie, a ich udział w życiu społecznym często jest
ograniczony z uwagi na liczne bariery o charakterze fizycznym lub mentalnym. W
związku z powyższym uzasadnione jest preferowanie projektów kierujących wsparcie
do tej grupy osób. Jednocześnie należy pamiętać, że potrzeby osób
niepełnosprawnych wymagają dostosowania zarówno zastosowanych instrumentów
wsparcia jak i sposobu jego realizacji (np. specjalne grupy szkoleniowe, sposoby
komunikacji dostosowane do rodzaju niepełnosprawności itp.) Problem marginalizacji
społecznej, długotrwałego bezrobocia i braku kwalifikacji zawodowych adekwatnych
do potrzeb rynku pracy w znacznie większym stopniu dotyczy mieszkańców terenów
wiejskich, gdzie świadomość wagi rozwoju kapitału ludzkiego jest niższa niż w
przypadku mieszkańców miast. Konieczność uwzględnienia kryterium wynika z zaleceń
Komisji Europejskiej. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku.
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Projekty, których realizacja rozpocznie się w 2011 r.
B2.1 PROJEKT PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM
Planowany tytuł projektu

Nie dotyczy

Nr i nazwa celu
szczegółowego, w który
wpisuje się dany projekt
Rozwój form aktywnej integracji oraz upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej
Typ/typy projektów
(operacji) przewidziane do
realizacji w ramach projektu
Beneficjent systemowy
Czy typ projektu został
przewidziany w SzOP do
realizacji w trybie
systemowym?

Wsparcie realizowane zgodnie z „Zasadami przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej,
Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013”
111 Ośrodków Pomocy Społecznej
TAK
NIE

x

Jeżeli NIE –
należy
uzasadnić

Okres realizacji projektu

2008-2013

Kwota planowanych wydatków w projekcie
ogółem w projekcie

w roku 2011
330 063 718 PLN

50 000 000 PLN

Kryteria dostępu
Projekty obejmujące wsparciem osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy realizowane są w
partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy
Premiowanie projektów zakładających rozwój współpracy i wzajemnego
oddziaływania instytucji rynku pracy i pomocy społecznej wynika z potrzeby
Uzasadnienie:
skoordynowania działań instytucji działających na rzecz aktywizacji zawodowej i
społecznej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Kryterium
będzie weryfikowane na podstawie treści wniosku.
1.

Szczegółowe kryteria wyboru projektów
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2.

Projekt skierowany jest w co najmniej 10% do osób niepełnosprawnych.

Uzasadnienie:

Dotychczas działania aktywizacyjne skierowane wobec osób niepełnosprawnych w
niewielkim stopniu przyczyniły się do poprawy sytuacji zawodowej tej grupy
społecznej. Nadal wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce należy do
jednego z najniższych w Europie, a ich udział w życiu społecznym często jest
ograniczony z uwagi na liczne bariery o charakterze fizycznym lub mentalnym. W
związku z powyższym uzasadnione jest preferowanie projektów kierujących wsparcie
do tej grupy osób. Jednocześnie należy pamiętać, że potrzeby osób
niepełnosprawnych wymagają dostosowania zarówno zastosowanych instrumentów
wsparcia jak i sposobu jego realizacji (np. specjalne grupy szkoleniowe, sposoby
komunikacji dostosowane do rodzaju niepełnosprawności itp.) Problem marginalizacji
społecznej, długotrwałego bezrobocia i braku kwalifikacji zawodowych adekwatnych
do potrzeb rynku pracy w znacznie większym stopniu dotyczy mieszkańców terenów
wiejskich, gdzie świadomość wagi rozwoju kapitału ludzkiego jest niższa niż w
przypadku mieszkańców miast. Konieczność uwzględnienia kryterium wynika z zaleceń
Komisji Europejskiej. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku.
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PODDZIAŁANIE 7.1.2
Projekty, których realizacja jest kontynuowana
B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM
Nr umowy z KSI i tytuł projektu

Nie dotyczy

Nr i nazwa celu
szczegółowego, w który
wpisuje się dany projekt
Rozwój form aktywnej integracji oraz upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej
Typ/typy projektów (operacji)
realizowane w ramach projektu

Beneficjent systemowy
Czy typ projektu (operacji)
został przewidziany w SzOP
do realizacji w trybie
systemowym?

Wsparcie realizowane zgodnie z „Zasadami przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej,
Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013”
39 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie (w tym 1 Miasto na prawach powiatu)
TAK
NIE

x

Jeżeli NIE –
należy
uzasadnić

Okres realizacji projektu

2008-2013

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie
w latach 2007-2010

ogółem w projekcie

w roku 2011

52 667 813,28 PLN

33 000 000,00 PLN

199 176 381 PLN
Kryteria dostępu

Projekty obejmujące wsparciem osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy realizowane są w
partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy
Premiowanie projektów zakładających rozwój współpracy i wzajemnego oddziaływania
instytucji rynku pracy i pomocy społecznej wynika z potrzeby skoordynowania działań
Uzasadnienie:
instytucji działających na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób wykluczonych lub
zagrożonych wykluczeniem społecznym. Kryterium będzie weryfikowane na podstawie treści
wniosku.
1.

Szczegółowe kryteria wyboru projektów
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Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych w proporcji co najmniej takiej samej jak proporcja osób niepełnosprawnych
będących klientami PCPR w stosunku do ogólnej liczby wszystkich klientów danego PCPR (wg stanu na dzień złożenia
wniosku o dofinansowanie)
Dotychczas działania aktywizacyjne skierowane wobec osób niepełnosprawnych w
niewielkim stopniu przyczyniły się do poprawy sytuacji zawodowej tej grupy społecznej.
Nadal wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce należy do jednego z
najniższych w Europie, a ich udział w życiu społecznym często jest ograniczony z uwagi na
liczne bariery o charakterze fizycznym lub mentalnym. W związku z powyższym uzasadnione
jest preferowanie projektów kierujących wsparcie do tej grupy osób. Jednocześnie należy
pamiętać, że potrzeby osób niepełnosprawnych wymagają dostosowania zarówno
zastosowanych instrumentów wsparcia jak i sposobu jego realizacji (np. specjalne grupy
Uzasadnienie:
szkoleniowe, sposoby komunikacji dostosowane do rodzaju niepełnosprawności itp.)
Problem marginalizacji społecznej, długotrwałego bezrobocia i braku kwalifikacji zawodowych
adekwatnych do potrzeb rynku pracy w znacznie większym stopniu dotyczy mieszkańców
terenów wiejskich, gdzie świadomość wagi rozwoju kapitału ludzkiego jest niższa niż w
przypadku mieszkańców miast. Do weryfikacji spełnienia powyższego kryterium posłużą dane z
Bilansu Potrzeb np. jeżeli 20% klientów PCPR to osoby niepełnosprawne, to 20% uczestników
projektu muszą stanowić osoby niepełnosprawne). Konieczność uwzględnianie kryterium wynika
z zaleceń Komisji Europejskiej, Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku.
2.
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PODDZIAŁANIE 7.1.3
Projekty, których realizacja jest kontynuowana
B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM
Nr umowy z KSI i tytuł
projektu
Nr i nazwa celu
szczegółowego, w który
wpisuje się dany projekt

POKL.07.01.03-14-001/10)
Tytuł projektu: „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu”

- szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej, działających na terenie regionu, powiązane bezpośrednio z
potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych zadań w szczególności dotyczące realizacji działań w zakresie aktywnej integracji i rozwoju pracy
socjalnej (1)
- organizowanie akcji i kampanii promocyjno – informacyjnych o zasięgu i charakterze regionalnym z zakresu stosowania aktywnych form
integracji społecznej, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz z zakresu integracji społecznej i zawodowej osób wykluczonych społecznie i
zagrożonych wykluczeniem społecznie (2)
Typ/typy projektów (operacji)
realizowane w ramach
projektu

- rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia
społecznego poziomie regionalnym (3)
- prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz z zakresu polityki społecznej w regionie (w tym działań mających na celu
przygotowanie i wdrażanie gminnych lub powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych) (4)
- opracowanie, realizacja i monitoring wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz
rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie (5)
Wsparcie realizowane zgodnie z „Zasadami przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej,
Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 20072013”

Beneficjent systemowy
Czy typ projektu (operacji)
został przewidziany w SzOP
do realizacji w trybie
systemowym?

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa
TAK
NIE

x

Jeżeli NIE –
należy
uzasadnić

Nie dotyczy

Okres realizacji projektu

2007 - 2013
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Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie
w latach 2007-2010
11 165 216.14 PLN

ogółem w projekcie

w roku 2011
8 000 000 PLN

39 835 276 PLN

Rezultaty planowane do osiągnięcia w ramach projektu

Rezultaty twarde

w latach 2007-2010

w roku 2011

Liczba pracowników OPS objętych
szkoleniami – 2000
Liczba pracowników PCPR objętych
szkoleniami – 150
Liczba pracowników MCPS objętych
szkoleniami – 12
Liczba pracowników pozostałych jednostek
pomocy i integracji objętych szkoleniem – 37
Liczba osób objętych doradztwem
specjalistycznym – 120
Liczba konferencji – 3 liczba uczestników –
3000
Liczba seminariów – 4 liczba uczestników
150

Liczba pracowników OPS objętych szkoleniami – 500
Liczba pracowników PCPR objętych szkoleniami – 20
Liczba pracowników MCPS objętych szkoleniami – 5
Liczba pracowników pozostałych jednostek pomocy i integracji
objętych szkoleniem – 50
Liczba pracowników jednostek samorządu terytorialnego,
przedsiębiorców, organizacji pozarządowych objętych szkoleniem
– 50
Liczba jednostek objętych doradztwem specjalistycznym – 150
Liczba konferencji – 2, liczba uczestników – 100
Liczba seminariów – 15, liczba uczestników 300
Wizyty studyjne (krajowe) 10
Liczba uczestników – 200
Liczba partnerstw regionalnych i lokalnych – 15
Spotkania na rzecz rozwoju dialogu publiczno-społecznego - 3
Akcje i kampanie promocyjno-informacyjne – 4
Wydanie 4 raportów z badań i 2 publikacje z zakresu aktywnej
integracji
Wydanie 3 biuletynów promocyjno-informacyjnych
Przeprowadzenie ewaluacji projektu MCPS
Opracowanie regionalnego programu na rzecz ekonomii
społecznej.
Rezultaty miękkie
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ogółem w projekcie
Liczba pracowników OPS objętych szkoleniami – 4 000
Liczba pracowników PCPR objętych szkoleniami – 1 000
Liczba pracowników MCPS objętych szkoleniami – 46
Liczba pracowników pozostałych jednostek pomocy i
integracji objętych szkoleniem – 500
Liczba pracowników jednostek samorządu terytorialnego,
przedsiębiorców, organizacji pozarządowych objętych
szkoleniem – 200
Liczba jednostek objętych doradztwem specjalistycznym –
200
Liczba udzielonych konsultacji – 500
Liczba utworzonych zespołów interdyscyplinarnych – 30
Liczba partnerstw – 15
Liczba konferencji 12 (liczba uczestników – 1000)
Liczba seminariów 36 (liczba uczestników 1200)

w latach 2007-2010

w roku 2011

- podniesienie poziomu wiedzy Ośrodków
Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów
Pomocy Rodzinie w zakresie realizacji
projektów
systemowych,
- wzmocnienie i doskonalenie kadr instytucji
pomocy i integracji społecznej, - zwiększenie
skuteczności
funkcjonowania
jednostek
pomocy społecznej oraz jakości ich usług,
- rozwój form aktywnej integracji oraz pracy
socjalnej, - rozwój nowych form wsparcia
indywidualnego
i
środowiskowego,
- poprawa systemów zarządzania jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej

- Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych pracowników
systemu pomocy i integracji społecznej i w zakresie stosowania
nowych instrumentów oraz metod aktywnej polityki społecznej, m.in.
kontraktów socjalnych, programu aktywności lokalnej, budowania
partnerstw lokalnych, realizacji projektów społecznych, superwizji itp.
- Nabycie lepszej umiejętności diagnozowania problemów
społecznych i ich rozwiązywania, w tym skutecznej komunikacji z
klientem.
- Lepsze przygotowanie kadr pomocy i integracji społecznej do
kreowania i wdrażania nowych rozwiązań, współpracy z partnerami,
delegowania i kontraktowania usług społecznych, większej
efektywności i skuteczności działań.
- Prowadzenie regionalnego forum współpracy praktyków i teoretyków
pracy socjalnej i polityki społeczne i zapewnienie wymiany informacji.
- Zapewnienie możliwości rozwoju i awansu zawodowego, a także
zwiększenie satysfakcji zawodowej i przeciwdziałanie wypaleniu
zawodowemu kadr pomocy społecznej.
- Zwiększenie racjonalności i skuteczności funkcjonowania instytucji
pomocy i integracji społecznej.
- Podniesienie prestiżu zawodu pracownika socjalnego wśród ogółu
społeczeństwa.
- Rezultaty będą stale monitorowane i badane, m.in. poprzez
dokonywanie pomiarów podstawowych wskaźników, np. Satysfakcja z
udziału w projekcie (ankieta dla uczestników) co najmniej 60% ocen
dobrych i bardzo dobrych Wzrost wiedzy osób uczestniczących w
szkoleniach (ankieta na początku i na końcu projektu) co najmniej
60% uczestników podniosło swoje kwalifikacje
- Zastosowanie narzędzi (ilość pobrań, zapytań, konsultacji)
- Zainteresowanie i opinie nt. szkoleń (ilość wejść na stronę www,
ilość pozytywnych opinii itd.).
- Analiza wskaźników produktów (np. ilość i jakość materiałów
szkoleniowych, ilość i jakość wydrukowanych książek, biuletynów,
ilość i jakość materiałów promocyjnych itd.).
- 3 biuletyny, 6 publikacji i raportów
- Liczba osób przygotowanych do pełnienia roli superwizora w pracy
socjalnej – 20
- Liczba osób przygotowanych do koordynacji pracy asystentów
rodziny zatrudnianych w jednostkach organizacyjnych pomocy
społecznej – 40
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ogółem w projekcie
- podniesienie poziomu wiedzy Ośrodków Pomocy
Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w
zakresie realizacji projektów systemowych,
- wzmocnienie i doskonalenie kadr instytucji pomocy i
integracji społecznej,
- zwiększenie skuteczności funkcjonowania jednostek
pomocy społecznej oraz jakości ich usług,
- rozwój form aktywnej integracji oraz pracy socjalnej,
- rozwój nowych form wsparcia indywidualnego i
środowiskowego,
- poprawa systemów zarządzania jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej

Kryteria dostępu
W projekcie przewidziano działania mające na celu wypracowanie współpracy pomiędzy jednostkami pomocy społecznej a
powiatowymi urzędami pracy (we współpracy z Regionalnymi Ośrodkami EFS) w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Premiowanie projektów zakładających rozwój współpracy i wzajemnego oddziaływania
instytucji rynku pracy i pomocy społecznej wynika z potrzeby skoordynowania działań
instytucji działających na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób wykluczonych lub
zagrożonych wykluczeniem społecznym. Do zadań ROEFS zleconych na rok 2011 należy
Uzasadnienie:
wsparcie Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w
aplikowaniu o środki na realizację projektów systemowych, jak również uświadamianie
konieczności objęcia wsparciem w ramach tych projektów osób niepełnosprawnych a także
realizacji kontraktów socjalnych. Wobec powyższego współpraca MCPS z ROEFS na rzecz
tych podmiotów jest niezbędna. Kryterium będzie weryfikowane na podstawie treści wniosku.
1.

Szczegółowe kryteria wyboru projektów
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KARTA DZIAŁANIA 7.2
PODDZIAŁANIE 7.2.1
LP. Konkursu:

A.1

Typ konkursu
Planowana alokacja

Planowany termin ogłoszenia
konkursu
Otwarty
x
Zamknięty

I kw.

II kw.

IV
kw.

x III kw.

33 .000.000 PLN
Projekty na rzecz integracji społeczno – zawodowej, obejmujące następujące typy
1
realizowanych operacji :
- wsparcie dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej, w tym: centrów
integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej
oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których
podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza) z wyjątkiem warsztatów
terapii zajęciowej (1)
- działania prowadzące do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł
finansowania utworzonych aktywnych form integracji społecznej, wymienionych w typie
operacji nr 1 (2)
2

- kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i
kompetencji zawodowych (3)
3

- staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy (4)
Typ/typy projektów
(operacji) przewidziane do
realizacji w ramach konkursu

- poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne lub zawodowe, prowadzące do
integracji społecznej i zawodowej (5)
- rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz
integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów
aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy) (6)
- rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji
społecznej w tym w powrocie na rynek pracy (7)
- rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy (8)
- wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby
niepełnosprawne w tym zaburzone psychicznie (9)
- promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób wykluczonych i
zagrożonych wykluczeniem społecznym (10)
- wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej
młodzieży (świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby
środowiskowe) połączonych z realizacją działań w zakresie reintegracji zawodowej i
społecznej (11)

Szczegółowe kryteria wyboru
projektów

KRYTERIA DOSTĘPU

1

W przypadku realizacji części zadań w projekcie przez podwykonawcę, wartość dodana projektu może zostać zwiększona poprzez
zastosowanie przez beneficjenta projektu klauzul społecznych, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o
spółdzielniach socjalnych oraz zmianie niektórych innych ustaw.
2
Osobom uczestniczącym w szkoleniach lub kursach przysługuje stypendium w wysokości nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa
w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415,
z późn. zm.) pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia lub kursu wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie – w przypadku niższego
miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, Właściwa IP/IP2 określi szczegółowe warunki odbywania
szkolenia lub kursu, mając na uwadze zapewnienie właściwych warunków nabywania umiejętności przez uczestników projektu.
3
Osobom uczestniczącym w stażu lub odbywającym zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy przysługuje miesięczne stypendium w
wysokości nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia (właściwa IP/IP2 określi szczegółowe warunki odbywania stażu oraz zajęć
reintegracji zawodowej u pracodawcy, mając na uwadze zapewnienie właściwych warunków nabywania umiejętności przez uczestników
projektu)
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1. Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w
ramach danej rundy konkursowej
Kryterium ma na celu ograniczenie zjawiska
składania przez jednego Wnioskodawcę wielu
identycznych wniosków o dofinansowanie projektu.
Kryterium w przedmiotowym brzmieniu odnosi
się

wyłącznie

do

występowania

danego

podmiotu w charakterze Beneficjenta, a nie
partnera.

Oznacza

to,

że

niezależnie

od

maksymalnie dwóch wniosków, w których dany
podmiot występuje w charakterze beneficjenta,
może

występować

złożonych

w

tym

w

innych

samym

wnioskach

konkursie

w

charakterze partnera. W przypadku złożenia
więcej niż dwóch wniosków przez jednego
projektodawcę IOK odrzuca wszystkie złożone
w odpowiedzi na konkurs wnioski, w związku z
Uzasadnienie:

niespełnieniem przez Beneficjenta kryterium
dostępu. W przypadku wycofania jednego lub
obydwu

wniosków

projektodawca

ma

o
prawo

dofinansowanie
złożyć

Stosuje się
do
typu/typów
operacji
(nr)

111

kolejny

wniosek/kolejne dwa wnioski.
W przypadku odrzucenia wniosku lub obydwu
wniosków na etapie oceny formalnej
merytorycznej

i

ewentualnej

procedury

projektodawca

ma

negatywnego

prawo

lub
wyniku

odwoławczej
do

ponownego

złożenia kolejnego wniosku/kolejnych dwóch
wniosków wyłącznie w przypadku konkursów
otwartych.
(Kryterium będzie weryfikowane na podstawie
rejestru prowadzonego w ramach Lokalnego
Systemu Informatycznego.
2. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa mazowieckiego
(w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze
województwa mazowieckiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w
przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze
województwa mazowieckiego).
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Realizacja projektów na terenie województwa
mazowieckiego podyktowana jest regionalnym
charakterem przewidzianego wsparcia (podział
alokacji środków przewidzianych na realizację
Uzasadnienie:

wynikał

z

odpowiedniego

uwzględniającego

algorytmu,

sytuację

gospodarczą,

społeczną, demograficzną w danym regionie).

Stosuje się
do
typu/typów
operacji
(nr)

111

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
treści wniosku.
3. Projekt zapewnia zastosowanie co najmniej trzech różnych instrumentów wsparcia
w odniesieniu do każdego uczestnika projektu.
Integracja społeczna jest procesem złożonym,
obejmującym oddziaływanie w różnych sferach
funkcjonowania

człowieka

i

wymagającym

trwałego, zintegrowanego podejścia w sferze
aktywizacji. Ewaluacja Działania 1.5 SPO RZL
wyraźnie pokazała, że skuteczność projektów
Uzasadnienie:

integracyjnych wzrasta wraz z większą liczbą
zastosowanych instrumentów wsparcia. Zatem
uzasadnione

jest

stosowanie

możliwie

Stosuje się
do
typu/typów
operacji
(nr)

111

szerokiego wachlarza usług reintegracyjnych w
odniesieniu do osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym. Kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie treści wniosku.
4. Projektodawca lub Partner na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada co
najmniej

roczne

doświadczenie

w

prowadzeniu

działalności

w

obszarze

merytorycznym, którego dotyczy projekt.
Praca z osobami zagrożonymi społecznie jest
procesem

złożonym,

oddziaływanie
funkcjonowania

w

obejmującym

różnych

człowieka

i

sferach

wymagającym

trwałego, zintegrowanego podejścia w sferze
Uzasadnienie:

aktywizacji. Takie wsparcie grupy docelowej
określonej dla Priorytetu VII, mogą zapewnić
tylko

podmioty

posiadające

wiedzę

i

Stosuje się
do
typu/typów
operacji
(nr)

111

doświadczenie w rozwiązywaniu problemów
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
treści wniosku.
5. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada
siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną
działalności podmiotu) na terenie województwa mazowieckiego z możliwością
udostępnienia

pełnej

dokumentacji

wdrażanego

projektu

oraz

uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.
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zapewniające

Lokalizacja biura projektu w Województwie
Mazowieckim ułatwi zarówno rekrutację do
projektu, jak i późniejsze kontakty uczestników
projektów z beneficjentem realizującym projekt.
Zgodnie z zapisami kryterium biuro projektu
Uzasadnienie:

powinno być prowadzone na terenie Mazowsza
przez cały okres realizacji projektu, czyli do
momentu

rozliczenia

ostatniego

wniosku

Stosuje się
do
typu/typów
operacji
(nr)

111

Beneficjenta o płatność.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
treści wniosku.
6. Okres realizacji projektu nie jest krótszy niż 24 miesiące, a wskaźnik efektywności
zatrudnieniowej dla jego uczestników mierzony na zakończenie projektu wynosi co
najmniej 20%
Zatrudnienie jest jedną z form usamodzielniania
i integracji osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym, dodatkowe premiowanie projektów
zakładających zatrudnienie uczestników projektu
Uzasadnienie:

zwiększa

efektywność

bezpośrednio
wskaźników.

realizacji

przyczynia

się

Konieczność

do

wsparcia

i

osiągania

uwzględnienia

Stosuje się
do
typu/typów
operacji
(nr)

kryterium wynika z zaleceń Komisji Europejskiej.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
treści wniosku.

KRYTERIA STRATEGICZNE
1. Projekt zapewnia wsparcie osób zamieszkałych na terenie
powiatów: Płockiego w szczególności gm. Bodzanów, Bulkowo,
Gąbin i Staroźreby i/lub Radomskiego w szczególności gminy Iłża,
Jedlińsk, Kowala, Skaryszew i Zakrzew i/lub Siedleckiego i/lub
m.st. Warszawy w szczególności Dzielnicy Mokotów, Praga
Południe, Śródmieście, Praga Północ, Targówek i Wola, które w
2009 roku zostały objęte wsparciem pomocy społecznej po raz
pierwszy i/lub długotrwale korzystają z pomocy społecznej (ponad
3 lata) a wsparcie w ramach projektu zostało dostosowane do
specyficznych potrzeb tej grupy docelowej.
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WAGA

15
pkt.

Zgodnie z Bilansem Potrzeb w zakresie pomocy
społecznej

w

Dzielnicach

w

ww.

powiatach,

roku

2010

gminach

przewiduje

i
się

największą liczbę osób wymagających pomocy
(powyżej 4.000). Ponadto dane ww. raportu
wskazują, iż w roku 2009 liczba klientów pomocy
społecznej na Mazowszu wzrosła o 18.033
rodzin ( najwięcej w Dzielnicy Wola (996 osób),
Radomiu (979 osób), Dzielnicy Mokotów (919
osób).

Natomiast

osób

długotrwale

korzystających z pomocy społecznej (ponad 3
lata) w roku 2009 na Mazowszu odnotowano
Uzasadnienie:

80.642 najwięcej w Radomiu (4851 osób),
Dzielnicy Mokotów (3348 osób) i Płocku (3060
osób). Z rozeznanych potrzeb wynika, że liczba

Stosuje się
do
typu/typów
operacji
(nr)

111

WAGA

15
pkt.

Stosuje się
do
typu/typów
operacji
(nr)

111

rodzin wymagających pomocy w 2010 roku w
gminach województwa mazowieckiego wyniesie
– 254 970 (co stanowi wzrost o prawie 25% w
porównaniu z rokiem ubiegłym). Na podstawie
ww. raportu w roku 2009 w wyniku pracy
socjalnej usamodzielniło się zaledwie 6.203
osoby, przy czym aż 18.033 rodzin objęto
wsparciem po raz pierwszy.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie
treści wniosku.
2. Projekt realizowany w partnerstwie w szczególności między:
- publicznymi służbami zatrudnienia, publicznymi instytucjami
pomocy i integracji społecznej oraz niepublicznymi instytucjami
rynku pracy, pomocy i integracji społecznej i organizacjami
pozarządowymi,
- publicznymi służbami zatrudnienia, publicznymi instytucjami
pomocy

i

integracji

terytorialnego,

społecznej,

partnerami

jednostkami

samorządu

społeczno-gospodarczymi

i

organizacjami pozarządowymi.
Premiowanie projektów zakładających rozwój
współpracy

i

wzajemnego

oddziaływania

instytucji rynku pracy i pomocy społecznej
wynika z potrzeby skoordynowania działań
Uzasadnienie:

instytucji

działających

na

rzecz

aktywizacji

zawodowej i społecznej osób wykluczonych lub
zagrożonych

wykluczeniem

społecznym.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie
treści wniosku.
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3. Projekt zapewnienia wzmocnienie potencjału istniejących CIS,
KIS i ZAZ oraz tworzenie nowych podmiotów integracji społecznej
na terenach, na których takie podmioty nie funkcjonują, a istnieje

WAGA

potrzeba ich powołania tj. subregion radomski, ciechanowski i

10
pkt.

ostrołęcki.
Podmioty integracji społecznej (CIS, KIS czy
ZAZ)

zróżnicowaną

dysponujące

komplementarną

ofertą

wsparcia

dla

i
osób

wykluczonych społecznie, są sprawdzonymi w
działaniu

podmiotami

wszechstronne
znajdujące

się

zapewniającymi

oddziaływanie
w

na

najtrudniejszej

osoby
sytuacji

społeczno – zawodowej. Pozytywna ocena
Uzasadnienie:

działalności tego typu podmiotów wskazuje
jednoznacznie na potrzebę rozbudowywania tej
formuły

działań

z

zachowaniem

konkurencyjności w stosunku do podobnych
projektów. Z przeprowadzonej diagnozy wynika,
iż w wyżej wskazanych regionach brakuje tych
podmiotów.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie
treści wniosku.
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Stosuje się
do
typu/typów
operacji (nr

1

LP. Konkursu:

A.2

Typ konkursu
Planowana alokacja

Planowany termin ogłoszenia
konkursu
Otwarty
x
Zamknięty

I kw.

II kw.

IV
kw.

x III kw.

10 000 000 PLN
Projekty na rzecz integracji społeczno – zawodowej, obejmujące następujące typy
4
realizowanych operacji :
- wsparcie dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej, w tym: centrów
integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej
oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których
podstawowym zadaniem nie jest
działalność gospodarcza) z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej (1)
- działania prowadzące do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł
finansowania utworzonych aktywnych form integracji społecznej, wymienionych w typie
operacji nr 1 (2)
5

- kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i
kompetencji zawodowych (3)
6

- staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy (4)
Typ/typy projektów
(operacji) przewidziane do
realizacji w ramach konkursu

- poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne lub zawodowe, prowadzące do
integracji społecznej i zawodowej (5)
- rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz
integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów
aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy) (6)
- rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji
społecznej w tym w powrocie na rynek pracy (7)
- rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy (8)
- wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby
niepełnosprawne w tym zaburzone psychicznie (9)
- promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób wykluczonych i
zagrożonych wykluczeniem społecznym (10)
- wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej
młodzieży (świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby
środowiskowe) połączonych z realizacją działań w zakresie reintegracji zawodowej i
społecznej (11)
KRYTERIA DOSTĘPU

Szczegółowe kryteria
wyboru projektów

1. Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w
ramach danej rundy konkursowej

4

W przypadku realizacji części zadań w projekcie przez podwykonawcę, wartość dodana projektu może zostać zwiększona poprzez
zastosowanie przez beneficjenta projektu klauzul społecznych, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o
spółdzielniach socjalnych oraz zmianie niektórych innych ustaw.
5
Osobom uczestniczącym w szkoleniach lub kursach przysługuje stypendium w wysokości nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa
w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415,
z późn. zm.) pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia lub kursu wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie – w przypadku niższego
miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, Właściwa IP/IP2 określi szczegółowe warunki odbywania
szkolenia lub kursu, mając na uwadze zapewnienie właściwych warunków nabywania umiejętności przez uczestników projektu.
6
Osobom uczestniczącym w stażu lub odbywającym zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy przysługuje miesięczne stypendium w
wysokości nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia (właściwa IP/IP2 określi szczegółowe warunki odbywania stażu oraz zajęć
reintegracji zawodowej u pracodawcy, mając na uwadze zapewnienie właściwych warunków nabywania umiejętności przez uczestników
projektu)
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Kryterium ma na celu ograniczenie zjawiska
składania przez jednego Wnioskodawcę wielu
identycznych wniosków o dofinansowanie projektu.
Kryterium w przedmiotowym brzmieniu odnosi
się

wyłącznie

do

występowania

danego

podmiotu w charakterze Beneficjenta, a nie
partnera.

Oznacza

to,

że

niezależnie

od

maksymalnie dwóch wniosków, w których dany
podmiot występuje w charakterze beneficjenta,
może

występować

złożonych

w

tym

w

innych

samym

wnioskach

konkursie

w

charakterze partnera. W przypadku złożenia
więcej niż dwóch wniosków przez jednego
projektodawcę IOK odrzuca wszystkie złożone
w odpowiedzi na konkurs wnioski, w związku z
Uzasadnienie:

niespełnieniem przez Beneficjenta kryterium
dostępu. W przypadku wycofania jednego lub
obydwu

wniosków

projektodawca

ma

o
prawo

dofinansowanie
złożyć

Stosuje się
do
typu/typów
operacji
(nr)

111

kolejny

wniosek/kolejne dwa wnioski.
W przypadku odrzucenia wniosku lub obydwu
wniosków na etapie oceny formalnej
merytorycznej

i

ewentualnej

procedury

projektodawca

ma

negatywnego

prawo

lub
wyniku

odwoławczej
do

ponownego

złożenia kolejnego wniosku/kolejnych dwóch
wniosków wyłącznie w przypadku konkursów
otwartych.
(Kryterium będzie weryfikowane na podstawie
rejestru prowadzonego w ramach Lokalnego
Systemu Informatycznego.
2. Projekt jest skierowany osób niepełnosprawnych z obszaru województwa
mazowieckiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one
na obszarze województwa

mazowieckiego w

rozumieniu przepisów Kodeksu

Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na
obszarze województwa mazowieckiego) a wsparcie w ramach projektu zostało
dostosowane do specyficznych potrzeb tej grupy docelowej i jest kompleksowe (dzięki
połączeniu różnych typów wsparcia np. szkoleń, usług poradnictwa pracy, kontaktów z
pracodawcami oraz wykorzystaniu cross-financingu w celu zwiększenia dostępności
osób niepełnosprawnych do udziału w projekcie).
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Dotychczas działania aktywizacyjne skierowane
wobec osób niepełnosprawnych w niewielkim
stopniu przyczyniły się do poprawy sytuacji
zawodowej tej grupy społecznej. Nadal wskaźnik
zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce
należy do jednego z najniższych w Europie, a
ich udział w życiu społecznym często jest
ograniczony z uwagi na liczne bariery o
charakterze

fizycznym

związku

powyższym

z

lub

mentalnym.

uzasadnione

W
jest

preferowanie projektów kierujących wsparcie do
tej grupy osób. Jednocześnie należy pamiętać,
że potrzeby osób niepełnosprawnych wymagają
dostosowania

zarówno

zastosowanych

instrumentów wsparcia jak i sposobu jego
realizacji (np. specjalne grupy szkoleniowe,
Uzasadnienie:

sposoby komunikacji dostosowane do rodzaju
niepełnosprawności itp.) Problem marginalizacji
społecznej, długotrwałego bezrobocia i braku
kwalifikacji

zawodowych

adekwatnych

Stosuje się
do
typu/typów
operacji
(nr)

111

do

potrzeb rynku pracy w znacznie większym
stopniu

dotyczy

mieszkańców

terenów

wiejskich, gdzie świadomość wagi rozwoju
kapitału ludzkiego jest niższa niż w przypadku
mieszkańców miast. Realizacja projektów na
terenie województwa mazowieckiego podyktowana
jest regionalnym charakterem przewidzianego
wsparcia (podział alokacji środków przewidzianych
na realizację wynikał z odpowiedniego algorytmu,
uwzględniającego

sytuację

gospodarczą,

społeczną, demograficzną w danym regionie).
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
treści wniosku.
3. Projekt zapewnia zastosowanie co najmniej trzech różnych instrumentów wsparcia
w odniesieniu do każdego uczestnika projektu.
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Integracja społeczna jest procesem złożonym,
obejmującym oddziaływanie w różnych sferach
funkcjonowania

człowieka

i

wymagającym

trwałego, zintegrowanego podejścia w sferze
aktywizacji. Ewaluacja Działania 1.5 SPO RZL
wyraźnie pokazała, że skuteczność projektów
Uzasadnienie:

integracyjnych wzrasta wraz z większą liczbą
zastosowanych instrumentów wsparcia. Zatem
uzasadnione

jest

stosowanie

możliwie

Stosuje się
do
typu/typów
operacji
(nr)

111

szerokiego wachlarza usług reintegracyjnych w
odniesieniu do osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym. Kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie treści wniosku.
4. Projektodawca lub Partner na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada co
najmniej

roczne

doświadczenie

w

prowadzeniu

działalności

w

obszarze

merytorycznym, którego dotyczy projekt.
Praca z osobami zagrożonymi społecznie jest
procesem

złożonym,

oddziaływanie
funkcjonowania

w

obejmującym

różnych

człowieka

i

sferach

wymagającym

trwałego, zintegrowanego podejścia w sferze
Uzasadnienie:

aktywizacji. Takie wsparcie grupy docelowej
określonej dla Priorytetu VII, mogą zapewnić
tylko

podmioty

posiadające

wiedzę

i

Stosuje się
do
typu/typów
operacji
(nr)

111

doświadczenie w rozwiązywaniu problemów
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
treści wniosku.
5. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada
siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną
działalności podmiotu) na terenie województwa mazowieckiego z możliwością
udostępnienia

pełnej

dokumentacji

wdrażanego

projektu

oraz

zapewniające

uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.
Lokalizacja biura projektu w Województwie
Mazowieckim ułatwi zarówno rekrutację do
projektu, jak i późniejsze kontakty uczestników
projektów z beneficjentem realizującym projekt.
Zgodnie z zapisami kryterium biuro projektu
Uzasadnienie:

powinno być prowadzone na terenie Mazowsza
przez cały okres realizacji projektu, czyli do
momentu

rozliczenia

ostatniego

wniosku

Beneficjenta o płatność.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
treści wniosku.
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Stosuje się
do
typu/typów
operacji
(nr)

111

6. Okres realizacji projektu nie jest krótszy niż 24 miesiące, a wskaźnik efektywności
zatrudnieniowej dla jego uczestników mierzony na zakończenie projektu wynosi co
najmniej 20%.
Zatrudnienie jest jedną z form usamodzielniania
i integracji osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym, dodatkowe premiowanie projektów
zakładających zatrudnienie uczestników projektu
Uzasadnienie:

zwiększa

efektywność

bezpośrednio
wskaźników.

realizacji

przyczynia

się

Konieczność

do

wsparcia

i

osiągania

uwzględnienia

Stosuje się
do
typu/typów
operacji
(nr)

kryterium wynika z zaleceń Komisji Europejskiej.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
treści wniosku.

KRYTERIA STRATEGICZNE
1. Projekt zapewnia wsparcie osób zamieszkałych na terenie
powiatów: Płockiego w szczególności gm. Bodzanów, Bulkowo,
Gąbin i Staroźreby i/lub Radomskiego w szczególności gminy Iłża,
Jedlińsk, Kowala, Skaryszew i Zakrzew i/lub Siedleckiego i/lub
m.st. Warszawy w szczególności Dzielnicy Mokotów, Praga
Południe, Śródmieście, Praga Północ, Targówek i Wola, które w
2009 roku zostały objęte wsparciem pomocy społecznej po raz
pierwszy i/lub długotrwale korzystają z pomocy społecznej (ponad
3 lata) a wsparcie w ramach projektu zostało dostosowane do
specyficznych potrzeb tej grupy docelowej.

22

WAGA

10
pkt.

Zgodnie z Bilansem Potrzeb w zakresie pomocy
społecznej

w

Dzielnicach

w

ww.

powiatach,

roku

2010

gminach

przewiduje

i
się

największą liczbę osób wymagających pomocy
(powyżej 4.000). Ponadto dane ww. raportu
wskazują, iż w roku 2009 liczba klientów pomocy
społecznej na Mazowszu wzrosła o 18.033
rodzin ( najwięcej w Dzielnicy Wola (996 osób),
Radomiu (979 osób), Dzielnicy Mokotów (919
osób).

Natomiast

osób

długotrwale

korzystających z pomocy społecznej (ponad 3
lata) w roku 2009 na Mazowszu odnotowano
Uzasadnienie:

80.642 najwięcej w Radomiu (4851 osób),
Dzielnicy Mokotów (3348 osób) i Płocku (3060
osób). Z rozeznanych potrzeb wynika, że liczba

Stosuje się
do
typu/typów
operacji
(nr)

111

WAGA

15
pkt.

Stosuje się
do
typu/typów
operacji
(nr)

111

rodzin wymagających pomocy w 2010 roku w
gminach województwa mazowieckiego wyniesie
– 254 970 (co stanowi wzrost o prawie 25% w
porównaniu z rokiem ubiegłym). Na podstawie
ww. raportu w roku 2009 w wyniku pracy
socjalnej usamodzielniło się zaledwie 6.203
osoby, przy czym aż 18.033 rodzin objęto
wsparciem po raz pierwszy.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie
treści wniosku.
2. Projekt realizowany w partnerstwie w szczególności między:
- publicznymi służbami zatrudnienia, publicznymi instytucjami
pomocy i integracji społecznej oraz niepublicznymi instytucjami
rynku pracy, pomocy i integracji społecznej i organizacjami
pozarządowymi,
- publicznymi służbami zatrudnienia, publicznymi instytucjami
pomocy

i

integracji

terytorialnego,

społecznej,

partnerami

jednostkami

samorządu

społeczno-gospodarczymi

i

organizacjami pozarządowymi.
Premiowanie projektów zakładających rozwój
współpracy

i

wzajemnego

oddziaływania

instytucji rynku pracy i pomocy społecznej
wynika z potrzeby skoordynowania działań
Uzasadnienie:

instytucji

działających

na

rzecz

aktywizacji

zawodowej i społecznej osób wykluczonych lub
zagrożonych

wykluczeniem

społecznym.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie
treści wniosku.
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3. Projekt zapewnienia wzmocnienie potencjału istniejących CIS,
KIS i ZAZ oraz tworzenie nowych podmiotów integracji społecznej
na terenach, na których takie podmioty nie funkcjonują, a istnieje

WAGA

15
pkt.

Stosuje się
do
typu/typów
operacji (nr

111

potrzeba ich powołania.
Podmioty integracji społecznej (CIS, KIS czy
ZAZ)

dysponujące

komplementarną

zróżnicowaną

ofertą

wsparcia

dla

i
osób

wykluczonych społecznie, są sprawdzonymi w
działaniu

podmiotami

wszechstronne
znajdujące

się

zapewniającymi

oddziaływanie
w

na

najtrudniejszej

osoby
sytuacji

społeczno – zawodowej. Pozytywna ocena
Uzasadnienie:

działalności tego typu podmiotów wskazuje
jednoznacznie na potrzebę rozbudowywania tej
formuły

działań

z

zachowaniem

konkurencyjności w stosunku do podobnych
projektów. Z przeprowadzonej diagnozy wynika,
iż w wyżej wskazanych regionach brakuje tych
podmiotów.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie
treści wniosku.
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PODDZIAŁANIE 7.2.2
LP. Konkursu:

A.1

Typ konkursu
Planowana alokacja

Typ/typy projektów
(operacji) przewidziane
do realizacji w ramach
konkursu

Planowany termin ogłoszenia
konkursu
Otwarty
x
Zamknięty

I kw.

II kw.

x

III kw.

IV
kw.

27 000 000 PLN
- wsparcie dla osób fizycznych zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności
gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej poprzez zastosowanie w ramach projektu co
7
najmniej dwóch z następujących instrumentów (2):
 doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie
wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia spółdzielni
socjalnej
 przyznanie środków finansowych na założenie i/lub przystąpienie do spółdzielni
socjalnej – o ile wszyscy członkowie są osobami, które rozpoczęły prowadzenie
działalności lub przystąpiły do spółdzielni socjalnej w wyniku uczestnictwa w
8
projekcie, do wysokości 20 tys. na osobę (członka)
 wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia zawarcia
umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie
pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie do wysokości minimalnego
wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia środków finansowych na
założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej połączone z doradztwem
oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu przyznanych środków - wyłącznie dla
osób, które rozpoczęły działalność lub przystąpiły do spółdzielni w ramach
danego projektu (Podstawowe wsparcie pomostowe przyznawane jest na
wniosek uczestnika projektu składany do beneficjenta oraz wypłacane przez
okres do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia
pomostowego. W uzasadnionych przypadkach oraz na wniosek uczestnika
projektu składany do beneficjenta dopuszczalne jest przedłużenie wypłaty
wsparcia pomostowego do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie
wsparcia pomostowego. Beneficjent może w uzasadnionych przypadkach
wyrazić zgodę na pokrycie wydatków ponoszonych przez uczestnika projektu w
okresie od dnia rejestracji działalności do dnia zawarcia umowy o udzielenie
wsparcia pomostowego)
- wsparcie dla osób prawnych wymienionych w art. 4 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27
kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych poprzez zastosowanie w ramach projektu co
9
najmniej dwóch z poniższych instrumentów (3) :
 doradztwo (indywidualne i grupowe) dla kadr oraz szkolenia umożliwiające
uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia
spółdzielni socjalnej
 przyznanie środków finansowych na założenie i/lub przystąpienie osoby fizycznej
do spółdzielni socjalnej do wysokości 20 tys. zł na każdą osobę fizyczną
przystępującą i/lub nowozatrudnioną w spółdzielni socjalnej zgodnie z art. 5a ust.
1 ustawy o spółdzielniach socjalnych – wyłącznie dla osób, które uczestniczyły w
10
projekcie

7

Uczestnik projektu ubiegający się o przyznanie środków finansowych na założenie i/lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej w
ramach Poddziałania 7.2.2. PO KL zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o niekorzystaniu równolegle z innych środków
publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach PO KL, na pokrycie
wydatków związanych z założeniem i/lub przystąpieniem do spółdzielni socjalnej
8
Beneficjent ma obowiązek monitorowania prawidłowości wydatkowania środków na założenie i/lub przystąpienie do spółdzielni
socjalnej przyznanych uczestnikowi projektu w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznanie środków finansowych z
uczestnikiem projektu. Uczestnik projektu, który otrzymał środki finansowe na założenie i/lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej
ma obowiązek dokonać zwrotu otrzymanych środków wraz z należnymi odsetkami, jeżeli prowadził działalność gospodarczą lub był
członkiem spółdzielni socjalnej przez okres krótszy niż 12 miesięcy, albo naruszone zostały inne warunki umowy, w tym zwłaszcza
dotyczące przeznaczenia przyznanych środków.
9
Uczestnik projektu ubiegający się o przyznanie środków finansowych na założenie i/lub przystąpienie osoby fizycznej do spółdzielni
socjalnej w ramach Poddziałania 7.2.2. PO KL zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o niekorzystaniu równolegle z innych
środków publicznych na powyższe cele, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach
PO KL, na pokrycie wydatków związanych z założeniem i/lub przystąpieniem osoby fizycznej do spółdzielni socjalnej.
10
Beneficjent ma obowiązek monitorowania prawidłowości wydatkowania środków przyznanych uczestnikowi projektu w okresie 12
miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznanie środków finansowych z uczestnikiem projektu. Uczestnik projektu, który otrzymał środki
finansowe na założenie spółdzielni socjalnej i/lub przystąpienie osoby fizycznej do spółdzielni socjalnej ma obowiązek dokonać zwrotu
otrzymanych środków wraz z należnymi odsetkami, jeżeli prowadził działalność gospodarczą lub był członkiem spółdzielni socjalnej przez
okres krótszy niż 12 miesięcy, albo naruszone zostały inne warunki umowy, w tym zwłaszcza dotyczące przeznaczenia przyznanych
środków.
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wsparcie pomostowe w okresie do 6 / do 12 miesięcy od momentu przystąpienia
i/lub zatrudnienia w spółdzielni socjalnej każdej z osób zgodnie z art. 5a ust. 1
ustawy o spółdzielniach socjalnych, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe
wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego
wynagrodzenia obowiązującego na dzień zawarcia umowy o udzielenie wsparcia
pomostowego, (na każdą z osób zatrudnionych w spółdzielni zgodnie z art. 5a
ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych), połączone z doradztwem - wyłącznie
dla osób, które rozpoczęły działalność lub przystąpiły do spółdzielni w ramach
danego projektu (Podstawowe wsparcie pomostowe przyznawane jest na
wniosek uczestnika projektu składany do beneficjenta oraz wypłacane przez
okres do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia
pomostowego. W uzasadnionych przypadkach oraz na wniosek uczestnika
projektu składany do beneficjenta dopuszczalne jest przedłużenie wypłaty
wsparcia pomostowego do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie
wsparcia pomostowego. Beneficjent może w uzasadnionych przypadkach
wyrazić zgodę na pokrycie wydatków ponoszonych przez uczestnika projektu w
okresie od dnia rejestracji działalności do dnia zawarcia umowy o udzielenie
wsparcia pomostowego)

- działania prowadzące do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł
finansowania instytucji otocznia sektora ekonomii społecznej oraz spółdzielni socjalnych, o
których mowa w typie operacji
nr 2 i 3 (4)
KRYTERIA DOSTĘPU
Szczegółowe kryteria
wyboru projektów

1. Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach
danej rundy konkursowej.
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Kryterium ma na celu ograniczenie zjawiska
składania przez jednego Wnioskodawcę wielu
identycznych wniosków o dofinansowanie projektu.
Kryterium w przedmiotowym brzmieniu odnosi się
wyłącznie do występowania danego podmiotu w
charakterze Beneficjenta, a nie partnera. Oznacza
to,

że

niezależnie

od

maksymalnie

dwóch

wniosków, w których dany podmiot występuje w
charakterze beneficjenta, może występować w
innych

wnioskach

złożonych

w

tym

samym

konkursie w charakterze partnera. W przypadku
złożenia więcej niż dwóch wniosków przez jednego
projektodawcę IOK odrzuca wszystkie złożone w
odpowiedzi na konkurs wnioski, w związku z
Uzasadnienie:

niespełnieniem

przez

Beneficjenta

kryterium

dostępu. W przypadku wycofania jednego lub
obydwu

wniosków

o

ma

projektodawca

Stosuje się
do
typu/typów
operacji (nr)

2,3
,4

dofinansowanie

prawo

złożyć

kolejny

wniosek/kolejne dwa wnioski.
W przypadku odrzucenia wniosku lub obydwu
wniosków

na

etapie

oceny

formalnej

lub

merytorycznej i negatywnego wyniku ewentualnej
procedury odwoławczej projektodawca ma prawo
do

ponownego

złożenia

kolejnego

wniosku/kolejnych dwóch wniosków wyłącznie w
przypadku konkursów otwartych.
(Kryterium będzie weryfikowane na podstawie
rejestru

prowadzonego

w

ramach

Lokalnego

Systemu Informatycznego.
2. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa mazowieckiego
(w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze
województwa mazowieckiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku
innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa
mazowieckiego).
Realizacja

projektów

mazowieckiego
charakterem

na

terenie

podyktowana

przewidzianego

jest

województwa
regionalnym

wsparcia

(podział

alokacji środków przewidzianych na realizację wynikał
Uzasadnienie:

z

odpowiedniego

algorytmu,

uwzględniającego

sytuację gospodarczą, społeczną, demograficzną w

Stosuje się
do
typu/typów
operacji (nr)

2,3
,4

danym regionie). Kryterium zostanie zweryfikowane
na podstawie treści wniosku.
3. Projektodawca lub partner posiada minimum roczne doświadczenie w realizacji zadań z
zakresu szkoleń i doradztwa dla podmiotów ekonomii społecznej lub w zakresie
świadczenia kompleksowych usług na rzecz podmiotów ekonomii społecznej.
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Doświadczenie

w

prowadzeniu

działań

promujących i wspierających przedsiębiorczość
sprzyja budowaniu potencjału podmiotów ekonomii
Uzasadnienie:

społecznej i zwiększa trwałość ich funkcjonowania.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie

Stosuje się
do
typu/typów
operacji (nr)

2,3
,4

treści wniosku.
4. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada
siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną
działalności

podmiotu)

na

terenie

województwa

mazowieckiego

z

możliwością

udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom
projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.
Lokalizacja

biura

Mazowieckim

projektu

ułatwi

w

zarówno

Województwie
rekrutację

do

projektu, jak i późniejsze kontakty uczestników
projektów z beneficjentem realizującym projekt.
Uzasadnienie:

Zgodnie z zapisami kryterium biuro projektu
powinno być prowadzone na terenie Mazowsza
przez cały okres realizacji projektu, czyli do
momentu

rozliczenia

Beneficjenta

o

ostatniego

płatność.

Kryterium

Stosuje się
do
typu/typów
operacji (nr)

2,3
,4

WAGA

10
pkt
.

wniosku
zostanie

zweryfikowane na podstawie treści wniosku.
KRYTERIA STRATEGICZNE
1.

Projekt

powiązany

z

przedsięwzięciami

infrastrukturalnymi

realizowanymi w ramach RPO WM (np. w ramach Działań 5.2, 7.3
RPO WM)
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Mając na uwadze, potwierdzoną przykładami
projektów (tzw. dobrych praktyk) skuteczność
działań

integracyjnych,

środowiskach

gdzie

rewitalizacji

realizowanych

działania

przestrzennej,

z

w

zakresu

gospodarczej

i

infrastrukturalnej uzupełnione zostały projektami
miękkimi

o

charakterze

działań

społecznych,

zasadnym wydaje się konieczność włączenia do
projektów ukierunkowanych na komplementarne
działania
Uzasadnienie:

rewitalizacyjne

w

obszarze

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Celem
przedmiotowej regulacji jest zarówno zwiększenie
skuteczności

oddziaływania

Stosuje się
do
typu/typów
operacji (nr)

2,3
,4

WAGA

15
pkt
.

Stosuje się
do
typu/typów
operacji (nr)

2,3
,4

projektów

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu
Społecznego,

jak

komplementarności

również

zapewnienie

oddziaływania

funduszy

strukturalnych w obszarze integracji społecznej
osób

zagrożonych

zostanie

marginalizacją.

zweryfikowane

na

Kryterium

podstawie

treści

wniosku.
2. Projekt realizowany w partnerstwie w szczególności między:
-

publicznymi

służbami

zatrudnienia,

publicznymi

instytucjami

pomocy i integracji społecznej oraz niepublicznymi instytucjami rynku
pracy, pomocy i integracji społecznej i organizacjami pozarządowymi,
-

publicznymi

pomocy

i

służbami
integracji

zatrudnienia,
społecznej,

publicznymi

instytucjami

jednostkami

samorządu

terytorialnego, partnerami społeczno-gospodarczymi i organizacjami
pozarządowymi.
Współdziałanie

publicznych

i

niepublicznych

podmiotów pomocy i integracji społecznej stanowi
jeden z najistotniejszych elementów aktywnej
polityki społecznej, umożliwiając angażowanie jak
Uzasadnienie:

największej liczby podmiotów działających na
rzecz osób wykluczonych - na zasadach pełnego
partnerstwa w zakresie zarówno programowania
jak i realizacji projektów. Kryterium zostanie
zweryfikowane na podstawie treści wniosku.
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3. Grupę docelową w projekcie w co najmniej 30 % stanowią osoby
niepełnosprawne zamieszkałe (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na
terenie gmin wiejskich, miejsko – wiejskich oraz miast do 25 tys.
mieszkańców a wsparcie w ramach projektu zostało dostosowane do
specyficznych potrzeb tej grupy docelowej i jest kompleksowe (dzięki

WAGA

15
pkt
.

Stosuje się
do
typu/typów
operacji (nr)

2,3
,4

połączeniu różnych typów wsparcia np. szkoleń, usług poradnictwa
pracy, kontaktów z pracodawcami oraz wykorzystaniu crossfinancingu w celu zwiększenia dostępności osób niepełnosprawnych
do udziału w projekcie).
Dotychczas działania aktywizacyjne skierowane
wobec osób niepełnosprawnych w niewielkim
stopniu

przyczyniły

się

do

poprawy

sytuacji

zawodowej tej grupy społecznej. Nadal wskaźnik
zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce
należy do jednego z najniższych w Europie, a ich
udział w życiu społecznym często jest ograniczony
z uwagi na liczne bariery o charakterze fizycznym
lub

mentalnym.

uzasadnione

W

związku

jest

kierujących

z

powyższym

preferowanie

wsparcie

do

tej

projektów

grupy

osób.

Jednocześnie należy pamiętać, że potrzeby osób
Uzasadnienie:

niepełnosprawnych

wymagają

dostosowania

zarówno zastosowanych instrumentów wsparcia
jak i sposobu jego realizacji (np. specjalne grupy
szkoleniowe, sposoby komunikacji dostosowane
do

rodzaju

niepełnosprawności

marginalizacji
bezrobocia

społecznej,
i

braku

itp.)

Problem

długotrwałego

kwalifikacji

zawodowych

adekwatnych do potrzeb rynku pracy w znacznie
większym stopniu dotyczy mieszkańców terenów
wiejskich, gdzie świadomość wagi rozwoju kapitału
ludzkiego

jest

mieszkańców

niższa
miast.

niż

w

przypadku

Kryterium

zweryfikowane na podstawie treści wniosku.
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zostanie

KARTA DZIAŁANIA 7.3
DZIAŁANIE 7.3
LP. Konkursu:

A.1

Typ konkursu
Planowana alokacja

Planowany termin ogłoszenia konkursu
Otwarty
Zamknięty
x

I kw.

II kw.

x

III kw.

IV kw.

15 000 000 PLN
Oddolne inicjatywy lokalne, obejmujące:

Typ/typy projektów
(operacji)
przewidziane do
realizacji w ramach
konkursu

- działania o charakterze informacyjnym, promocyjnym, szkoleniowym lub doradczym
przyczyniające się do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu członków społeczności
lokalnych zagrożonych wykluczeniem społecznym lub społecznie wykluczonych
- rozwój dialogu, partnerstwa publiczno społecznego i współpracy na poziomie lokalnym na rzecz
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
KRYTERIA DOSTĘPU

Szczegółowe kryteria
wyboru projektów

1. Projektodawca składa nie więcej niż 2 wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego
konkursu.
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Kryterium ma na celu

ograniczenie zjawiska

składania przez jednego Wnioskodawcę wielu
identycznych wniosków o dofinansowanie projektu.
Kryterium w przedmiotowym brzmieniu odnosi się
wyłącznie do występowania danego podmiotu w
charakterze Beneficjenta, a nie partnera. Oznacza
to,

że

niezależnie

od

maksymalnie

dwóch

wniosków, w których dany podmiot występuje w
charakterze beneficjenta, może występować w
innych

wnioskach

złożonych

w

tym

samym

konkursie w charakterze partnera. W przypadku
złożenia więcej niż dwóch wniosków przez jednego
projektodawcę IOK odrzuca wszystkie złożone w
odpowiedzi na konkurs wnioski, w związku z
niespełnieniem
Uzasadnienie:

przez

Beneficjenta

kryterium

dostępu. W przypadku wycofania jednego lub
obydwu wniosków o dofinansowanie projektodawca

Stosuje się
do
typu/typów
operacji (nr)

ma prawo złożyć kolejny wniosek/kolejne dwa
wnioski.
W przypadku odrzucenia wniosku lub obydwu
wniosków

na

etapie

oceny

formalnej

lub

merytorycznej i negatywnego wyniku ewentualnej
procedury odwoławczej projektodawca ma prawo
do

ponownego

złożenia

kolejnego

wniosku/kolejnych dwóch wniosków wyłącznie w
przypadku konkursów otwartych.
(Kryterium będzie weryfikowane na podstawie
rejestru

prowadzonego

w

ramach

Lokalnego

Systemu Informatycznego.
2. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa mazowieckiego (w
przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa
mazowieckiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów
posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa mazowieckiego).
Realizacja

projektów

mazowieckiego
charakterem

na

terenie

podyktowana
przewidzianego

jest

województwa
regionalnym

wsparcia

(podział

alokacji środków przewidzianych na realizację wynikał
Uzasadnienie:

z

odpowiedniego

algorytmu,

uwzględniającego

sytuację gospodarczą, społeczną, demograficzną w
danym regionie). Kryterium zostanie zweryfikowane
na podstawie treści wniosku.
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Stosuje się
do
typu/typów
operacji (nr)

3. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię,
delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu)
na terenie objętym realizacją projektu z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji
wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu
z kadrą projektu.
Charakter inicjatywy lokalnej wymaga od projektów
realizowanych w ramach Działania, iż udzielane
wsparcie musi wynikać w jakiś sposób z potrzeby
społeczności

lokalnej

np.

służyć

rozwiązaniu

problemu zdiagnozowanego przez tę społeczność
lub służyć pobudzeniu aktywności tj. zwiększeniu
własnych

zdolności

diagnozowania

i

społeczności

rozwiązywania

lokalnej

do

problemów w

zakresie objętym Działaniem. Rekomendowane
Uzasadnienie:

kryterium
lokalnej

urzeczywistnia
i

daje

charakter

gwarancję

inicjatywy

zaangażowania

Stosuje się
do
typu/typów
operacji (nr)

podmiotów działających na poziomie lokalnym w
realizację projektu. Zgodnie z zapisami kryterium
biuro projektu powinno być prowadzone na terenie
Mazowsza przez cały okres realizacji projektu, czyli
do

momentu

Beneficjenta

rozliczenia
o

płatność.

ostatniego

wniosku

Kryterium

zostanie

zweryfikowane na podstawie treści wniosku.
4. Okres realizacji projektu nie przekracza 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Zgodnie

z

zapisami

Szczegółowego

Opisu

Priorytetów PO KL w ramach przedmiotowego
Działania mogą być realizowane jedynie projekty o
max. wartości 50 000 PLN, w związku z tym
Uzasadnienie:

ograniczenie okresu realizacji projektu do 1 roku
zmotywuje

beneficjentów

do

zwiększenia

Stosuje się
do
typu/typów
operacji (nr)

efektywności realizacji projektu oraz sprawnego
rozliczania

finansowego.

Kryterium

zostanie

zweryfikowane na podstawie treści wniosku.
5.

Wnioskodawca lub partner na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie projektu posiada co
najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze merytorycznym,
którego dotyczy projekt.
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Praca z osobami zagrożonymi społecznie jest
procesem złożonym, obejmującym oddziaływanie w
różnych

sferach

funkcjonowania

człowieka

i

wymagającym trwałego, zintegrowanego podejścia
Uzasadnienie:

w

sferze

aktywizacji.

Takie

wsparcie

grupy

docelowej określonej dla Priorytetu VII, mogą
zapewnić tylko podmioty posiadające

wiedzę i

Stosuje się
do
typu/typów
operacji (nr)

doświadczenie w rozwiązywaniu problemów osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym. Kryterium
zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku.
KRYTERIA STRATEGICZNE
1. Grupę docelową w projekcie stanowią w co najmniej 50 % osoby w
wieku powyżej 50 r. ż. a wsparcie w ramach projektu zostało

WAGA

dostosowane do specyficznych potrzeb tej grupy docelowej.
Osoby powyżej 50 r. ż., zostały zidentyfikowane
jako jedna z grup docelowych znajdujących się w
szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy i w
związku z tym narażone na ryzyko wykluczenia.
Grupę tą charakteryzuje bardzo niski poziom
aktywności zawodowej, przy stosunkowo niskim
poziomie bezrobocia, dlatego działania adresowane
do osób starszych powinny koncentrować się
przede

wszystkim

wcześniejszej

na

dezaktywizacji

zapobieganiu

ich

zawodowej,

przy

równoczesnym tworzeniu warunków dla utrzymania
tej grupy na rynku pracy. Problem marginalizacji
społecznej,

długotrwałego

bezrobocia

i

braku

kwalifikacji zawodowych adekwatnych do potrzeb
Uzasadnienie:

rynku pracy w znacznie większym stopniu dotyczy
mieszkańców terenów wiejskich, gdzie świadomość
wagi rozwoju kapitału ludzkiego jest niższa niż w
przypadku mieszkańców miast. Wg raportu z 2010
przygotowanego na zlecenie MRR jest to grupa
szczególnie narażona na wykluczenie społeczne a
dotychczas w skali kraju w ramach Priorytetu VII
wsparciem objęto 28,3 % osób znajdujących się w
tym przedziale wiekowym. Sprawozdanie za 2009
roku wskazuje iż na Mazowszu wskaźnik ten
wynosi zaledwie 8 % w ramach całego Priorytetu.
Ponadto w ramach całego Priorytetu wsparciem
objęto zaledwie 28% osób z terenów wiejskich.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
treści wniosku.
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Stosuje się
do
typu/typów
operacji (nr)

15
pkt.

2. Projekt zapewnia wykorzystanie modelu aktywizacji środowisk
lokalnych wypracowanego na podstawie zwalidowanych rezultatów

WAGA

PIW EQUAL.
Wypracowany

10
pkt.

w ramach projektów IW EQUAL

model aktywizacji środowisk lokalnych umożliwia
inicjowanie zmiany mentalności i sposobu myślenia
ludzi wykluczonych społecznie, przezwyciężenia
złych nawyków oraz przełamywanie wykazywanej
Uzasadnienie:

przez nich bierności. Informacje o zwalidowanych
rezultatach

Inicjatywy

Wspólnotowej

EQUAL

Stosuje się
do
typu/typów
operacji (nr)

dostępne są na stronie http://www.equal.org.pl
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści
wniosku.
3. Projekt realizowany jest w partnerstwie z jednostką samorządu
terytorialnego, albo organizacją pozarządową zarejestrowaną na
terenie gminy, albo członkiem partnerstwa lokalnego, w tym

WAGA

Lokalnej Grupy Działania.
Wypracowane

narzędzia

i

dobre

praktyki

w

dziedzinie współpracy lokalnej a także zdobyte
doświadczenie
szczególnie

we

ważne

współpracy
i

pomocne

lokalnej
w

są

kontekście

realizacji projektów wymagających zaangażowania
Uzasadnienie:

społeczności lokalnych w realizację projektu. Warto
kontynuować

dobre

przedmiotowym

zakresie

przedsięwzięcia
oraz

w

korzystać

z

wypracowanych przez nie rezultatów. Kryterium
zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku.
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Stosuje się
do
typu/typów
operacji (nr)

15
pkt.

INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA PRIORYTETU VII
D. PROJEKTY INNOWACYJNE
D.1 Projekty innowacyjne testujące wdrażane w trybie konkursowym
Lp.
konkursu

Planowany termin ogłoszenia konkursu

D.1.1

I kw.

II kw.

X

III kw.

IV kw.

Otwarty
Zamknięty

Typ konkursu

X
Planowana
16 790 000 PLN
alokacja
Instytucja
ogłaszająca
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
konkurs: IP / IP2
Tematy dla
1. Poszukiwanie metod wczesnej interwencji socjalnej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
projektów
młodzieży powyżej 15 roku życia (ukierunkowanych na poprawę sytuacji zawodowej tych osób).
innowacyjnych
Konkurs na projekty z
Konkurs na projekty z
komponentem
komponentem
Tak
Nie
ponadnarodowym
ponadnarodowym
uwzględnianym poprzez
nieuwzględnianym poprzez
kryteria szczegółowe
kryteria szczegółowe
Kryteria dostępu
1.

Szczegółowe
kryteria wyboru
projektów

Projekt realizowany przez Projektodawcę lub Partnera będącego: instytucją pomocy społecznej i
integracji społecznej, jednostką zatrudnienia socjalnego, organizacją pozarządową działającą na
podstawie zapisów statutowych w sferze integracji i pomocy społecznej lub innym podmiotem
działającym na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy i integracji społecznej o co
najmniej rocznym doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze integracji i pomocy
społecznej.

Kryterium dotyczące beneficjenta jest skierowane do
podmiotów, które prowadzą działalność w obszarze
pomocy i integracji społecznej. Takie kryterium
zapewni realizację projektu zgodną z celami Priorytetu
Stosuje się do
Uzasadnienie:
1
VII.
Tematu (nr)
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie
informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie
projektu.
2. .Projekt jest skierowany do młodzieży (w wieku od 15 do 19 roku życia) z obszaru województwa
mazowieckiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze
województwa mazowieckiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).
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Młodzież szczególnie w tym okresie (okres
dojrzewania) jest podatna na wpływ zewnętrzny
oraz na zjawiska i procesy niepożądane, które w
istotnym stopniu mogą zaburzyć umiejętność
poruszania się na rynku pracy oraz funkcjonowania
w społeczeństwie w przyszłości.
Statystyki policyjne mówią, iż różnego rodzaju
przestępstwa i kolizje z prawem coraz częściej
dotyczą także młodzieży z tzw. normalnych rodzin,
w których mają one zapewnione bardzo dobre
warunki materialne, brakuje natomiast uwagi i
dobrego kontaktu z zapracowanymi rodzicami. Taka
młodzież szuka zainteresowania i akceptacji poza
domem, w grupie rówieśniczej, której można
zaimponować „nowoczesnym” stylem bycia, pseudo
dorosłymi zachowaniami, podejmowaniem działań
ryzykownych.
Ryzykowne zachowania, których podejmowanie
może w konsekwencji prowadzić do głębszych
Stosuje się do
zaburzeń w funkcjonowaniu osobistym i społecznym
Uzasadnienie:
1
Tematu (nr)
mogących w przyszłości przyczyniać się do
trudności na rynku pracy i w dalszej kolejności
skutkować wykluczeniem społecznym można
sklasyfikować następująco:
 Zagrożenie uzależnieniami od substancji
psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków i
para narkotyków –tzw. dopalaczy).
 Młodzież w kolizji z prawem.
 Ryzykowne zachowania seksualne oraz
molestowanie.
 Uzależnienie
od
multimediów
(gry
komputerowe, telewizja, internetowego
hazardu).
 Rosnąca przemoc wśród młodzieży.
 Przedwczesne
opuszczanie
systemu
edukacji.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie
informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie
projektu.
3. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię,
delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na
terenie województwa mazowieckiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji
wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z
kadrą projektu.
Regionalny charakter wsparcia uzasadnia, iż
działania realizowane w projekcie mają wzmacniać
potencjał zasobów ludzkich i instytucji/podmiotów
z terenu województwa mazowieckiego oraz
oddziaływać na poprawę sytuacji na regionalnym
rynku pracy, a także przyczyniać się do
Stosuje się do
Uzasadnienie:
1
rozwiązywania
problemów
społeczno
Tematu (nr)
gospodarczych występujących w województwie
mazowieckim.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie
informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie
projektu.
4. Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego
konkursu.
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Kryterium ma na celu ograniczenie zjawiska
składania przez jednego Wnioskodawcę wielu
identycznych wniosków o dofinansowanie projektu.
Kryterium w przedmiotowym brzmieniu odnosi się
wyłącznie do występowania danego podmiotu w
charakterze Beneficjenta, a nie partnera. Oznacza
to, że niezależnie od maksymalnie dwóch
wniosków, w których dany podmiot występuje w
charakterze beneficjenta, może występować w
innych wnioskach złożonych w tym samym
Stosuje się do
1
Uzasadnienie:
konkursie w charakterze partnera. W przypadku
Tematu (nr)
złożenia więcej niż dwóch wniosków przez jednego
projektodawcę IOK odrzuca wszystkie złożone w
odpowiedzi na konkurs wnioski, w związku z
niespełnieniem przez Beneficjenta kryterium
dostępu. W przypadku wycofania jednego lub
obydwu wniosków o dofinansowanie projektodawca
ma prawo złożyć kolejny wniosek/kolejne dwa
wnioski.
Kryterium weryfikowane na podstawie danych
zawartych w Lokalnym Systemie Informatycznym.
5. Minimalna wartość projektu 1 mln zł
Wysokość kwoty projektu innowacyjnego ze
względu na specyficzny, nowatorski charakter
Stosuje się do
Uzasadnienie:
1
przewidywanych działań nie może być mniejsza niż
Tematu (nr)
1 mln zł.
6. Okres realizacji projektu wynosi od 24 do 36 miesięcy, przy czym rozpoczęcie projektu nastąpi w
IV kwartale 2011 r.
Ze względu na innowacyjny charakter i konieczność
wypracowania konkretnego produktu czas realizacji
proj. innowacyjnych powinien być dłuższy niż 2 lata.
Doświadczenia proj. realizowanych w ramach IW
EQUAL wskazują, iż proj. innowacyjne wychodzą
poza ramy czasowe programu.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie
informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie
projektu.
Kryteria strategiczne
1.

Projekt realizowany w partnerstwie wielosektorowym, lub w
partnerstwie z instytucją badawczą, lub w partnerstwie
ponadnarodowym.

38

WAGA

20



Partnerstwo wielosektorowe przyczyni się
do
kompleksowego
upowszechnienia
tematu poprzez wspólne zaangażowanie
sektora
publicznego,
prywatnego
i
społecznego.
 Realizacja
projektu
w
partnerstwie
ponadnarodowym
z
podmiotami
posiadającymi doświadczenie w zakresie
marginalizacji społecznej pozwoli na
adaptowanie i wdrożenie na poziomie
regionu innowacyjnych rozwiązań, które
z
powodzeniem
były
testowane
i realizowane poza granicami Polski
Uzasadnienie:
w krajach o podobnych uwarunkowaniach
i problemach w zakresie skutecznego
przeciwdziałania
marginalizacji
i stymulowania aktywności zawodowej
grup
wymagających
szczególnego
wsparcia.
 Realizacja
projektu
w
partnerstwie
z instytucją badawczą pozwoli na etapie
wdrożenia produktu analizę rzeczywistych
efektów testowanego produktu oraz
wspólne wypracowanie produktu finalnego.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie
informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie
projektu.
2. Grupę odbiorców w projekcie stanowią osoby opuszczające
placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze.
Młodzi ludzie, pozbawieni prawidłowych wzorców
środowiskowych
i
rodzinnych,
napotykając
codziennie na przeszkody, jak narastające
bezrobocie, ubóstwo, a także różnego rodzaju
patologie społeczne nie radzą sobie z nimi, co
powoduje konieczność intensyfikacji w ich
środowisku działań, które skutecznie będą
przeciwdziałać
skutkom
tych
zagrożeń.
Z
dostępnych analiz wynika, iż na koniec 2009 roku w
placówkach
opiekuńczo-wychowawczych
przebywało 2.214 wychowanków w 88 placówkach
z czego aż 1.882 w placówkach o statusie
socjalizacyjno-interwencyjnym. Warto zaznaczyć iż
od 2008 roku do końca 2009 roku liczba takich
placówek na Mazowszu zwiększyła się o 12.
Natomiast Bilans Potrzeb na rok 2010 wskazuje, iż
Uzasadnienie:
338 w 2009 roku korzystało ze środków pomocy
społecznej z uwagi na problemy z umiejętnością
przystosowania do życia po opuszczeniu placówki
opiekuńczo-wychowawczej.
Na konieczność działań skierowanych do tej grupy
docelowej wskazuje również raport projektu
badawczego dotyczącego rozeznania potrzeb i
problemów wychowanków opuszczających domy
dziecka i rodziny zastępcze przygotowany przez
Fundację Bez Względu na Niepogodę p.t. Problemy
wychowanek i wychowanków domów dziecka i
rodzin zastępczych związanych z adaptacją do
funkcjonowania w środowisku lokalnym.

3.

Kryterium zostanie zweryfikowana na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
Projekt zakłada wypracowanie modelowych rozwiązań
skierowanych do pracodawców zatrudniających młodzież w wieku
15-19 lat.
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Stosuje się do
Tematu (nr)

WAGA

1

10

Stosuje się do
Tematu (nr)

1

WAGA

10

Uzasadnienie:

Młodzi ludzie należą do osób szczególnie
zagrożonych bezrobociem. Wstępna informacja o
rynku pracy w województwie mazowieckim z
grudnia 2010 roku wskazuje, iż bezrobotnych osób
do 25 roku życia na Mazowszu jest 47.359 co
stanowi prawie 20% ogółu bezrobotnych i zaliczone
zostały do grupy osób znajdujących się w
szczególnej sytuacji na rynku pracy. Na
konieczność wsparcia tej grupy docelowej wskazuje
również fakt, iż młodzież zagrożoną wykluczeniem
społecznym
charakteryzują
ograniczenia
materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji
zawodowych utrudniających samodzielne nabycie
umiejętności gwarantujących udany start życiowy.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie
projektu.
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Stosuje się do
Tematu (nr)

1

E. PROJEKTY WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ
E.1 Projekty współpracy ponadnarodowej wdrażane w trybie konkursowym
Nr Działania /
Poddziałania
LP.
E.1.1
Konkursu
Typ konkursu
Planowana alokacja

7.2.1
Planowany termin ogłoszenia
konkursu
Otwarty
Zamknięty
X

Forma/y działań
kwalifikowanych w
ramach współpracy

Wyodrębnione projekty
współpracy
ponadnarodowej

II kw.

X

III kw.

IV kw.

6 000 000 PLN
1.

Typ/typy projektów
(operacji) przewidziane
do realizacji w ramach
konkursu

I kw.

2.

Rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz
integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów
aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy)
Rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji
społecznej w tym w powrocie na rynek pracy.

1.

Organizowanie konferencji, seminariów,
warsztatów i spotkań

2.

Adaptowanie rozwiązań wypracowanych w
innym kraju

3.

Wypracowywanie nowych rozwiązań.

4.

Doradztwo, wymiana pracowników, staże,
wizyty studyjne.

5.

Przygotowanie, tłumaczenia i wydawanie
publikacji, opracowań, raportów.

TAK

Stosuje się do
typu/ów
projektów (nr)
Stosuje się do
typu/ów
projektów (nr)
Stosuje się do
typu/ów
projektów (nr)
Stosuje się do
typu/ów
projektów (nr)
Stosuje się do
typu/ów
projektów (nr)
Projekty z
komponentem
ponadnarodowym

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

TAK

Kryteria dostępu
1.

Szczegółowe kryteria
wyboru projektów

Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące, a termin rozpoczęcia
projektu przypada na IV kwartał 2011 r.

Ograniczony do 24 miesięcy okres
realizacji projektu pozwoli na
dokładne i systematyczne
monitorowanie osiąganych
wskaźników, a w przypadku braku
osiągania niektórych z nich pozwoli
na szybką reakcję w celu zmiany
zaistniałej sytuacji. Dodatkowo
Stosuje się do
okres ten pozwoli beneficjentom
Uzasadnienie:
typu/ów projektów
1,2
precyzyjnie zaplanować
(nr)
przedsięwzięcia, a także
systematycznie rozliczać projekty.
Rozpoczęcie realizacji od
IV
kwartału2011 spowodowane jest
koniecznością
zabezpieczenia
środków finansowych na realizację
projektów przez IW.
Kryterium będzie weryfikowane na
podstawie informacji zawartych we
2. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada
siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną
działalności podmiotu) na terenie województwa mazowieckiego z możliwością
udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające
uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.
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Lokalizacja biura projektu
w województwie mazowieckim
ułatwi zarówno rekrutację do
projektu, jak i późniejsze kontakty
Stosuje się do
uczestników projektów
Uzasadnienie:
typu/ów projektów
1,2
z beneficjentem realizującym
(nr)
projekt. Kryterium będzie
weryfikowane na podstawie
informacji zawartych we wniosku o
dofinansowanie projektu.
3. Maksymalna liczba partnerów zagranicznych w projekcie wynosi 3 (Lider + 3
partnerów).
Z doświadczeń PIW EQUAL
wynika, iż zbyt duża liczba
partnerów zagranicznych może
zagrażać realizacji zamierzonych
w projekcie działań i osiągnięcia
założonych
celów.
Ponadto,
z uwagi na charakter projektu
Stosuje się do
z komponentem ponadnarodowym,
Uzasadnienie:
typu/ów projektów
1,2
który z założenia stanowi jedynie
(nr)
część projektu standardowego,
tworzenie partnerstw z udziałem
wielu partnerów może w sposób
niekorzystny wpłynąć na realizację
projektu.
Kryterium
zostanie
zweryfikowane na podstawie treści
wniosku.
4. Projekt zakłada realizację współpracy ponadnarodowej w oparciu o jeden
z poniższych modeli:
model nr 2 – równoległe wypracowywanie nowatorskich rozwiązań,
model nr 3 – import, eksport i adaptacja nowych rozwiązań do własnej sytuacji,
model nr 4 – wspólne tworzenie produktu lub systemu,
Zgodnie z Zaleceniami dla Instytucji Pośredniczących i Instytucji Pośredniczących II
stopnia w zakresie projektów współpracy ponadnarodowej w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-2013
Powyższe kryterium ma za zadanie
rozszerzyć
współpracę
ponadnarodową nie ograniczając
Stosuje się do
jej wyłącznie do wymiany informacji
Uzasadnienie:
typu/ów projektów
1,2
i doświadczeń. Kryterium będzie
(nr)
weryfikowane
na
podstawie
informacji zawartych we wniosku o
dofinansowanie projektu.
5. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa mazowieckiego
(w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze
województwa mazowieckiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze
województwa mazowieckiego).
Realizacja projektów na terenie
województwa
mazowieckiego
podyktowana
jest
regionalnym
Stosuje się do
charakterem
przewidzianego
Uzasadnienie:
typu/ów projektów
1,2
wsparcia.
Kryterium
będzie
(nr)
weryfikowane
na
podstawie
informacji zawartych we wniosku o
dofinansowanie projektu.
6.

Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski
o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu.
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Ograniczenie liczby projektów
możliwych do złożenia w ramach
konkursu przez jednego
Beneficjenta ma w założeniu
wpływać na zwiększenie
dywersyfikacji podmiotów
realizujących projekty
współfinansowane ze środków EFS
w województwie mazowieckim.
Kryterium
w
przedmiotowym
brzmieniu odnosi się wyłącznie do
występowania danego podmiotu w
charakterze beneficjenta a nie
partnera.
Oznacza
to,
że
niezależnie od maksymalnie dwóch
wniosków, w których występuje
dany podmiot w charakterze
Stosuje się do
Uzasadnienie: beneficjenta, może występować w
typu/ów projektów
1,2
innych wnioskach złożonych w tym
(nr)
samym konkursie w charakterze
partnera. W przypadku złożenia
więcej niż dwóch wniosków przez
jednego
projektodawcę
IOK
odrzuca wszystkie złożone w
odpowiedzi na konkurs wnioski, w
związku z niespełnieniem przez
Beneficjenta kryterium dostępu. W
przypadku wycofania jednego lub
obydwu
wniosków
o
dofinansowanie projektodawca ma
prawo
złożyć
kolejny
wniosek/kolejne
dwa
wnioski.
Kryterium będzie weryfikowane w
oparciu
o
Lokalny
System
Informatyczny.
6. Projektodawca lub Partner na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada co
najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze merytorycznym,
którego dotyczy projekt.
Potrzeba zastosowania kryterium
wynika
z
konieczności
zapewnienia, iż projektodawca
posiada wystarczający potencjał
(doświadczenie, know-how) do
Stosuje się do
Uzasadnienie: zrealizowania zadań które zostały
typu/ów projektów
1,2
przedstawione we wniosku o
(nr)
dofinansowanie.
Kryterium będzie weryfikowane na
podstawie informacji zawartych we
wniosku o dofinansowanie projektu.
Kryteria strategiczne
Projekt zapewnia wdrażanie
i upowszechnianie rezultatów
wypracowanych w ramach współpracy
ponadnarodowej i/lub zaadaptowanych od
partnera zagranicznego.
Kryterium premiuje projekty,
w ramach których osiągnięte
rezultaty lub rozwiązania,
wypracowane w ramach
współpracy ponadnarodowej są
adaptowane i upowszechnianie,
Uzasadnienie:
tym samym wpływając na
efektywność wydatkowanych
środków. Kryterium będzie
weryfikowane na podstawie
informacji zawartych we wniosku o
dofinansowanie projektu.
1.
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WAGA

20 pkt

Stosuje się do
typu/ów projektów
(nr)

1,2

Projekt zakłada kontynuację współpracy z
dotychczasowym partnerem w zakresie
spójnym z celami realizowanego projektu.
Doświadczenia PIW EQUAL, w tym
zweryfikowane już formy, zasady
organizacji i standardów
funkcjonujących partnerstw
pozwolą na kontynuację
nawiązanej współpracy w
sprawniejszy sposób. W przypadku
zrealizowanych projektów
partnerskich, gdzie efektem było
wypracowanie konkretnych
Uzasadnienie:
rozwiązań kontynuacja współpracy
może pozwolić na monitorowanie
przebiegu i ewaluowanie ścieżki
oraz ewentualnie modyfikację
zastosowania wypracowanego
rezultatu i w efekcie jego
udoskonalenie, co wniesie znaczną
wartość dodaną. Kryterium
będzie weryfikowane na podstawie
informacji zawartych we wniosku o
dofinansowanie projektu.
3. Projekt skierowany jest do co najmniej
dwóch z następujących grup docelowych,
przy założeniu, że jeden uczestnik może
przynależeć jednocześnie do kilku z
wymienionych poniżej grup:
-kobiety,
-osoby niepełnosprawne,
-osoby w wieku 50+,
-osoby w wieku 15-24,
oraz w ramach projektu zastosowano
wsparcie adekwatne do potrzeb tych grup.
Wskazanie powyższych
grup
docelowych odpowiada grupom
zidentyfikowanym w województwie
mazowieckim,
jako
grupy
w szczególnej sytuacji. Dodatkowo
powyższe wskazanie zapewni, iż
udział przedstawicieli tych grupy nie
jest przypadkowy, zaś objęcie
zindywidualizowanym
wsparciem
pozwala racjonalnie zaplanować
Uzasadnienie:
ścieżkę
wsparcia
grup
docelowych.
Zaangażowanie
uczestników
w
opracowanie
formuły wsparcia
jest zgodne
z
zasadą
empowerment
wykorzystywaną
w
projektach
w ramach PIW EQUAL. Kryterium
będzie weryfikowane na podstawie
informacji zawartych we wniosku
o dofinansowanie projektu.
2.
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WAGA

5 pkt

Stosuje się do
typu/ów projektów
(nr)

1,2

WAGA

Stosuje się do
typu/ów projektów
(nr)

15 pkt

1,2

G. OPIS MECHANIZMÓW ZAPEWNIAJĄCYCH KOMPLEMENTARNOŚĆ DZIAŁAŃ PRZEWIDZIANYCH W
PRIORYTECIE FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EFS Z DZIAŁANIAMI WSPÓŁFINANSOWANYMI PRZEZ INNE
ŚRODKI WSPÓLNOTOWE
W celu zmaksymalizowania efektów działań, podejmowanych w ramach dostępnych funduszy strukturalnych, we wrześniu
2009 r. uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego została powołana Regionalna Grupa Sterująca Ewaluacją
Województwa Mazowieckiego. Celem działania Grupy jest zachowanie zasady partnerstwa oraz koordynacji procesu
ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 -2013 oraz komponentu regionalnego
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 w województwie mazowieckim. Do zadań ww. grupy należy
przeprowadzanie analiz i oceny komplementarności wsparcia udzielanego w ramach dostępnych w regionie

funduszy

strukturalnych oraz formułowanie rekomendacji dotyczących spójności działań prowadzonych w ramach programów
operacyjnych w celu osiągnięcia strategicznych celów społeczno-gospodarczych regionu.
Rolą Grupy jest wypracowanie mechanizmów służących zapewnieniu komplementarności wsparcia udzielanego w ramach
dostępnych w regionie funduszy UE. Takie działania pozwolą na wybór i dofinansowanie tych projektów, które wykazują
spójność i powiązanie z innymi projektami, realizowanymi dzięki środkom z różnych funduszy UE.
W skład Grupy wchodzą przedstawiciele: Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Mazowieckiego;

Instytucji

Pośredniczącej

2

stopnia

dla

Regionalnego

Programu

Operacyjnego

Województwa

Mazowieckiego; Instytucji Zarządzającej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Instytucji Pośredniczącej dla Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki; Instytucji Pośredniczących 2 stopnia dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego oraz Krajowej Jednostki Oceny – Departamentu Koordynacji Polityki
Strukturalnej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.
Komplementarność z innymi środkami określono na poziomie formułowania kryteriów dla Działania 7.2:
- w Poddziałniu 7.2.2 planuje się premiowanie projektów powiązany z przedsięwzięciami infrastrukturalnymi realizowanymi w
ramach RPO WM (np. w ramach Działań 5.2, 7.3 RPO WM)
- natomiast w Działaniu 7.3, wprowadzono kryterium, odnoszące się do doświadczeń Lokalnych Grup Działania
finansowanych w ramach PROW
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H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych
Planowana
wartość
wskaźnika do
osiągnięcia do
końca 2011 r.

Nazwa wskaźnika

Wartość
docelowa
wskaźnika

PRIORYTET VII
Cel szczegółowy 1. Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Wskaźniki produktu
Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej
18500
48500
integracji
- w tym osoby z terenów wiejskich
6425
16405
Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych
13000
32333
projektów
Liczba pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją,
2100
1221
którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym
Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w projekcie
4000
10932
Liczba projektów wspierających rozwój inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych
174
281
Wskaźniki rezultatu
Odsetek klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zostali objęci kontraktami socjalnymi
12,00%
10,00%
Odsetek klientów instytucji pomocy społecznej będących w wieku aktywności zawodowej i nie pracujących,
31,00%
15,00%
którzy w ramach Priorytetu zostali objęci działaniami aktywnej integracji
Odsetek pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną
91,00%
100,00%
integracją, którzy podnieśli swoje
kwalifikacje
w
systemie
pozaszkolnym
Cel szczegółowy 2. Wzmpocnienie i poszerzenie zakresu działań sektora ekonomii społecznej
Wskaźniki produktu
Liczba instytucji wspierających wspierających ekonomię społeczną, które otrzymały wsparcie w ramach
39
3
Priorytetu
*
Liczba inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej wspartych z EFS
222
24
Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej
2600
1970
Wskaźniki rezultatu
n/d
Inne wskaźniki rezultatu określone przez Instytucję Pośredniczącą
* planowana wartość wskaźnika do osiągnięcia w 2011 r. wynosi 39 instytucji, w sprawozdaniu za I półrocze 2010r.
wystąpił błąd, który będzie zweryfikowany w sprawozdaniu rocznym.

Pole wypełniane automatycznie
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Planowany stopień
realizacji
wskaźnika

38,14%
39,16%
40,21%
171,99%
36,59%
61,92%
n/d
n/d
n/d

1300,00%
925,00%
131,98%
n/d
n/d

I. KONTRAKTACJA I WYDATKI W PODZIALE NA DZIAŁANIA I PODDZIAŁANIA
(wyłącznie kwoty środków publicznych)
Wydatki 2011r.
2011 r.

1.

Kontraktacja 2011 r.

2.

Kontraktacja
narastająco
(w tym 2011 r.)
3.

Ogółem publiczne

Budżet państwa

Budżet JST

Fundusz
Pracy

PFRON

Wydatki 2012-2015
wynikające z
kontraktacji
narastająco

4.=5+6+7+8

5.

6.

7.

8.

9.

Wartość wydatków w
zatwierdzonych
wnioskach o płatność w
2011 r.
10.

Działanie 7.1

91 000 000

277 004 492

92 300 600

83 585 600

8 715 000

0

0

30 522 770

90 000 000

Poddziałanie 7.1.1

50 000 000

146 952 781

50 650 000

45 400 000

5 250 000

0

0

15 000 000

52 000 000

Poddziałanie 7.1.2

33 000 000

105 975 581

33 650 600

30 185 600

3 465 000

0

0

9 900 000

30 000 000

Poddziałanie 7.1.3

8 000 000

24 076 130

8 000 000

8 000 000

0

0

0

5 622 770

8 000 000

Działanie 7.2

92 790 000

172 276 816

34 435 400

34 435 400

0

0

0

52 790 000

45 000 000

Poddziałanie 7.2.1

49 000 000

113 984 543

26 775 900

26 775 900

0

0

0

21 000 000

35 000 000

Poddziałanie 7.2.2

43 790 000

58 292 273

7 659 500

7 659 500

0

0

0

31 790 000

10 000 000

Działanie 7.3

15 000 000

25 021 013

10 099 297

10 099 297

0

0

0

3 000 000

15 000 000

198 790 000

474 302 321

136 835 297

128 120 297

8 715 000

0

0

86 312 770

150 000 000

16 790 000

19 623 426

8 700 000

15 273 426

4 350 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

3 000 000

3 000 000

RAZEM PRIORYTET VII
w tym projekty innowacyjne
w tym projekty współpracy
ponadnarodowej
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PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE PLANU DZIAŁANIA

Miejscowość, data

Pieczęć i
podpis osoby
upoważnionej
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