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INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW  
 

Plan działania na rok 2010 
 

PROGRAM  OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI  

 

INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ 

Numer i nazwa 
Priorytetu 

 
VII. Promocja integracji 

społecznej 
 

Województwo MAZOWIECKIE 

Instytucja 
Pośrednicząca 

Samorząd Województwa Mazowieckiego 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego/Departament Strategii  

i Rozwoju Regionalnego  

Adres siedziby ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa  

Telefon 022/597-97-51 Faks 022/597-97-52 

E-mail dsrr@mazovia.pl  

Instytucja 
Pośrednicząca II stopnia 

/ numer Działania lub 
Poddziałania 

MAZOWIECKA  JEDNOSTKA  WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH  

 Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1, Poddziałanie 7.1.2, Poddziałanie 7.1.3  

 Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1, Poddziałanie 7.2.2  

 Działanie 7.3 

Adres siedziby ul. Jagiellońska 74; 03-301 Warszawa  

Telefon 
Infolinia 0801-101-101 lub 
022/542-22-66 

Faks 022/698-31-44 

E-mail punkt_kontaktowy@mazowia.eu lub sekretariat@mazowia.eu 

mailto:dsrr@mazovia.pl
mailto:%20punkt_kontaktowy@mazowia.eu
mailto:sekretariat@mazowia.eu
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KARTA DZIAŁANIA 7.1 
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 

 
PODDZIAŁANIE 7.1.1 

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej 

PROJEKTY SYSTEMOWE 
 
W ramach Poddziałania 7.1.1 zaplanowano realizację projektów systemowych, których beneficjentami są  ośrodki pomocy społecznej z tereny województwa mazowieckiego. 

 
Proj ekt y,  kt órych real i zac ja  j est  kont ynuowana  

B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM 

Typ/typy projektów 
(operacji) realizowane w 

ramach projektu 

 

 Rozwój form aktywnej integracji oraz upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej 

 

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” 
 

Beneficjent systemowy 230 Ośrodki Pomocy Społecznej  

Czy typ projektu (operacji) 
został przewidziany w SzOP 

do realizacji w trybie 
systemowym? 

TAK x Jeżeli NIE – 
należy 

uzasadnić 
Nie dotyczy 

NIE  

Okres realizacji projektu 2008-2013 

Kwota 
poniesionych/planowanych 

wydatków w projekcie  

w latach 
2007-2009 

26 761 580 PLN w roku 2010 70 234 888 PLN 
ogółem w 
projekcie 

330 063 718 PLN 

Rezultaty 
planowane do 
osiągnięcia w 

ramach 
projektu  

twarde 
w latach 

2007-2009 

Nie dotyczy 

w roku 2010 

Nie dotyczy 
na koniec 
realizacji 
projektu 

Nie dotyczy 

miękkie  Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

 
 
 
Proj ekt y,  kt órych real i zac ja  rozpoczni e  si ę  w 2010  r .  
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B2.1 PROJEKT PRZEWIDZANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM 

Typ/typy projektów 
(operacji) przewidziane do 

realizacji w ramach projektu 

 

 Rozwój form aktywnej integracji oraz upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej 

 

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” 
 

Beneficjent systemowy  101 Ośrodków Pomocy Społecznej 

Czy typ projektu został 
przewidziany w SzOP do 

realizacji w trybie 
systemowym? 

TAK x Jeżeli NIE – 
należy 

uzasadnić 
- 

NIE  

Okres realizacji projektu 2010-2013 

Kwota planowanych 
wydatków w projekcie  

w roku 
2010 

70 234 888 PLN  
ogółem w 
projekcie 

330 063 718 PLN 

Rezultaty 
planowane do 
osiągnięcia w 

ramach 
projektu  

twarde  
w roku 
2010 

Nie dotyczy 
na koniec 
realizacji 
projektu 

Nie dotyczy 

miękkie Nie dotyczy Nie dotyczy 

 
PODDZIAŁANIE 7.1.2 

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie  

 
PROJEKTY SYSTEMOWE 

 
W ramach Poddziałania 7.1.1 zaplanowano realizację projektów systemowych, których beneficjentami są  ośrodki pomocy społecznej z tereny województwa mazowieckiego. 

 
Proj ekt y,  kt órych real i zac ja  j est  kont ynuowana  

B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM 

Typ/typy projektów 
(operacji) realizowane w 

ramach projektu 

 

 Rozwój form aktywnej integracji oraz upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej 

 

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

Beneficjent systemowy  37 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie  

Czy typ projektu (operacji) 
został przewidziany w SzOP 

do realizacji w trybie 
systemowym? 

TAK x Jeżeli NIE – 
należy 

uzasadnić 
Nie dotyczy 

NIE  

Okres realizacji projektu 2008-2013 

Kwota 
poniesionych/planowanych 

wydatków w projekcie  

w latach 
2007-2009 

14 086 971 PLN w roku 2010 16 109 652 PLN 
ogółem w 
projekcie 

199 176 381 PLN 

Rezultaty 
planowane do 
osiągnięcia w 

ramach 
projektu  

twarde 
w latach 

2007-2009 

Nie dotyczy 

w roku 2010 

Nie dotyczy 
na koniec 
realizacji 
projektu 

Nie dotyczy 

miękkie  Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

 
 
Proj ekt y,  kt órych real i zac ja  rozpoczni e  si ę  w 2010  r .  

B2.1 PROJEKT PRZEWIDZANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM 

Typ/typy projektów 
(operacji) przewidziane do 

realizacji w ramach projektu 

 

 Rozwój form aktywnej integracji oraz upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej 

 

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” 
 

Beneficjent systemowy  5  Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie 

Czy typ projektu został 
przewidziany w SzOP do 

realizacji w trybie 
systemowym? 

TAK x Jeżeli NIE – 
należy 

uzasadnić 
Nie dotyczy 

NIE  

Okres realizacji projektu 2010-2013 
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Kwota planowanych 
wydatków w projekcie  

w roku 
2010 

16 109 625 PLN 
ogółem w 
projekcie 

199 176 381 PLN 

Rezultaty 
planowane do 
osiągnięcia w 

ramach 
projektu  

twarde  
w roku 
2010 

Nie dotyczy 
na koniec 
realizacji 
projektu 

Nie dotyczy 

miękkie Nie dotyczy Nie dotyczy 

 
 

PODDZIAŁANIE 7.1.3 
Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej  

 

PROJEKT SYSTEMOWY 

 
W ramach Poddziałania 7.1.3 realizatorem projektu systemowego będzie Mazowiecki Centrum Polityki Społecznej 

 
Proj ekt y,  kt órych real i zac ja  j est  kont ynuowana  

B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM 

Typ/typy projektów 
(operacji) realizowane w 

ramach projektu 

 

 szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej, działających na terenie regionu, powiązane bezpośrednio z 
potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych zadań 

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” 
 

Beneficjent systemowy 

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej  

Ul. Nowogrodzka 62A 

02-002 Warszawa 

Czy typ projektu (operacji) 
został przewidziany w SzOP 

do realizacji w trybie 
systemowym? 

TAK x Jeżeli NIE – 
należy 

uzasadnić 
Nie dotyczy 

NIE  

Okres realizacji projektu 2007 - 2013 

Kwota 
poniesionych/planowanych 

wydatków w projekcie  

w latach 
2007-2009 

3 475 783 PLN w roku 2010 4 000 000 PLN  
ogółem w 
projekcie 

39 835 276 PLN 
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Rezultaty 
planowane do 
osiągnięcia w 

ramach 
projektu  

twarde 

w latach 
2007-2009 

Liczba pracowników 
OPS objętych 
szkoleniami – 1200 
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 – 1 
liczba uczestników – 
120  
Liczba seminariów – 2 
liczba uczestników 153 

w roku 2010 

Liczba pracowników OPS 
objętych szkoleniami – 1000 
Liczba pracowników PCPR 
objętych szkoleniami – 200 
Liczba pracowników MCPS 
objętych szkoleniami – 10 
Liczba pracowników 
pozostałych jednostek 
pomocy i integracji objętych 
szkoleniem – 200 
Liczba przedstawicieli 
jednostek objętych 
doradztwem 
specjalistycznym – 150 
Liczba konferencji – 4 
liczba uczestników – 320  
Liczba seminariów – 6 liczba 
uczestników 240 
Wizyty studyjne -(krajowe) 
10  
Liczba uczestników – 200 
Liczba utworzonych 
zespołów 
interdyscyplinarnych – 5 
Liczba partnerstw  - 3 
Wydanie 3 publikacji  
 
Przeprowadzenie ewaluacji 
projektów OPS i PCPR 

na koniec 
realizacji projektu 

Liczba pracowników OPS objętych 
szkoleniami – 4000 
Liczba pracowników PCPR objętych 
szkoleniami – 1000 
Liczba pracowników MCPS objętych 
szkoleniami – 46 
Liczba pracowników pozostałych 
jednostek pomocy i integracji objętych 
szkoleniem – 500 
Liczba osób objętych doradztwem 
specjalistycznym – 200  
Liczba udzielonych konsultacji – 500 
Liczba utworzonych zespołów 
interdyscyplinarnych – 30 
Liczba partnerstw  - 10  
Liczba konferencji – 12 liczba uczestników 
– 1000  
Liczba seminariów – 36 liczba 
uczestników 1200 
 
 

miękkie    

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 
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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 
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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.). 
4 biuletyny, 3 publikacje 
 
Liczba osób 
przygotowanych do 
pełnienia roli superwizora – 
40 
Liczba osób 
przygotowanych do 
pełnienia roli asystenta 
rodziny – 40 
 
Liczba osób 
przygotowanych do roli 
mediatora – 40 

Szczegółowe kryteria 
wyboru projektów 

 

Kryteria dostępu 

1. Projekt zawiera szczegółowy opis zadań skierowanych do jednostek, które do tej pory nie realizowały projektu systemowego  

w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz Poddziałania 7.1.2.   

Uzasadnienie: Mając na uwadze fakt, iż wiele Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie nie realizowało 
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dotychczas projektów w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 należy zintensyfikować działania mające na celu  zwiększenie 

liczby podmiotów realizujących projekty systemowe w roku 2010. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku. 

2. W projekcie przewidziano działania mające na celu wypracowanie współpracy pomiędzy jednostkami pomocy społecznej  

a powiatowymi urzędami pracy (we współpracy z regionalnymi ośrodkami EFS)  

Uzasadnienie: 
Celem spotkań jest wypracowanie skutecznych mechanizmów współpracy, promocja dobrych praktyk w tym zakresie oraz 

rozwijanie partnerstwa. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku. 

3. Projekt zapewnia upowszechnianie nowej metody pracy socjalnej z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym wypracowanej na 

podstawie zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL. 

Uzasadnienie: 

Wypracowane w PIW EQUAL modele pracy socjalnej z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym są szczególnie ważne i 

pomocne we wdrażaniu projektów, które mają na celu integrację społeczną. Warto kontynuować dobre i sprawdzone 

przedsięwzięcia w przedmiotowym zakresie oraz korzystać z rezultatów PIW. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku. 
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KARTA DZIAŁANIA 7.2 
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii 

społecznej 

 
PODDZIAŁANIE 7.2.1 

Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

 
PROJEKTY KONKURSOWE 

 
W ramach Poddziałania 7.2.1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych będzie prowadziła nabór wniosków w 
ramach konkursu, którego ogłoszenie zaplanowano w I kwartale 2010 roku. 
Poniżej przedstawiono typy operacji (typy projektów) przewidziane do realizacji w ww. konkursie, szczegółowe kryteria 
dostępu  (obowiązkowe dla wszystkich projektodawców) oraz szczegółowe kryteria strategiczne (dotyczą preferowania 
pewnych typów projektów, poprzez przyznanie spełniającym je wnioskom premii punktowej) wraz z możliwą do uzyskania 
premią punktową. 

LP. 
Konkursu:  

A.1 
Planowany termin ogłoszenia 

konkursu 
I kw. X II kw.  III kw.  

IV 
kw. 

 

Typ konkursu 
Otwarty X 

 
Zamknięty  

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

konkursu 

Projekty na rzecz integracji społeczno – zawodowej, obejmujące następujące typy realizowanych 
operacji

1
: 

 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) 

 kursy i szkolenia
2
 umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji 

zawodowych (2) 

 staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy
3
 (3) 

 poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne lub zawodowe, prowadzące do integracji 
społecznej i zawodowej (4) 

 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) (5) 

 rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej w 
tym w powrocie na rynek pracy (6) 

 rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy (7) 

 wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby 
niepełnosprawne w tym zaburzone psychicznie (8) 

 promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób wykluczonych i zagrożonych 
wykluczeniem społecznym (9) 

 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 (10)  

 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 

                                                
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 4,00 PLN brutto 

za godzinę uczestnictwa w szkoleniu (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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strategii rozwiązywania problemów społecznych) (13) 

 

Szczegółowe kryteria 
wyboru projektów 

Kryteria dostępu 

1. Beneficjent składa nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie projektu w ramach danego 

konkursu. 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu ograniczenie zjawiska 

składania przez jednego Wnioskodawcę wielu 

identycznych wniosków o dofinansowanie projektu. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

Lokalnego Systemu Informatycznego.  

Stosuje się do 
typu/typów 
operacji (nr) 

1, 2, 
3, 4, 
5, 6, 
7, 8, 
9, 10, 
13 

2. Grupę docelową w projekcie stanowią osoby zamieszkałe (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na 

terenie województwa mazowieckiego.  

Uzasadnienie: 

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.  

Stosuje się do 
typu/typów 
operacji (nr) 

1, 2, 
3, 4, 
5, 6, 
7, 8, 
9, 10, 
13 

3. Projekt zapewnia zastosowanie co najmniej trzech różnych instrumentów wsparcia  

w odniesieniu do każdego uczestnika projektu.  

 

Uzasadnienie: 

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 integracyjnych 

wzrasta wraz z większą liczbą zastosowanych 

instrumentów wsparcia. Zatem uzasadnione jest 

stosowanie możliwie szerokiego wachlarza usług 

reintegracyjnych w odniesieniu do osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym. Kryterium 

zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku. 

Stosuje się do 
typu/typów 
operacji (nr) 

1, 2, 
3, 4, 
5, 6, 
7, 8, 
9, 10 

4. Wnioskodawca wykazał minimum roczne doświadczenie w realizacji przedsięwzięć  

w obszarze marginalizacji społecznej. 

Uzasadnienie: 

Kryterium zapewni możliwość realizacji projektów 

przez jak największą liczbę podmiotów, które 

wykazują znajomość problematyki w obszarze 

związanym  z marginalizacją społeczną, a także 

posiadają wiedzę i doświadczenie w rozwiązywaniu 

problemów osób zagrożonych wykluczeniem. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku.  

 

1, 2, 
3, 4, 
5, 6, 
7, 8, 
9, 10, 
13 

5. Projekt będzie realizowany przez maksimum 24 miesiące od momentu podpisania umowy. 

Uzasadnienie: 
Ograniczony czas realizacji projektu pozwoli 

Beneficjentom dobrze zaplanować przedsięwzięcia, 

Stosuje się do 
typu/typów 
operacji (nr) 

1, 2, 
3, 4, 
5, 6, 
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co wpłynie na zwiększenie efektywności oraz 

sprawne rozliczanie projektu. Okres realizacji 

projektu jest wystarczający aby zastosować 

odpowiednie instrumenty wsparcia. Kryterium 

będzie weryfikowane na podstawie treści wniosku. 

7, 8, 
9, 10, 
13 

6. Minimalna wartość projektu wynosi 300 000,00 PLN. 

Uzasadnienie: 

Wysokość wnioskowanego dofinansowania dla 

Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji 

Społecznej oraz Zakładów Aktywności Zawodowej 

uzasadniona jest przekrojowym zakresem 

działalności  tych podmiotów w obszarze aktywizacji 

oraz możliwością propagowania dotychczas 

najbardziej skutecznej formy wychodzenia osób 

bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem 

społecznym z zapaści powrotu na rynek pracy oraz 

do życia w społeczeństwie. Kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie treści wniosku. 

Stosuje się do 
typu/typów 
operacji (nr) 

1 

7. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi Biuro projektu (lub posiada siedzibę) na terenie 

Województwa Mazowieckiego, z dostępną pełną dokumentacją wdrażanego projektu (dokumentacja 

ta powinna dotyczyć dokumentów merytorycznych i finansowych związanych z realizowanym 

wsparciem) oraz z kluczowym personelem realizującym projekt (personel zarządzający projektu 

wskazany we wniosku). 

Uzasadnienie: 

 Lokalizacja biura projektu w Województwie 

Mazowieckim ułatwi zarówno rekrutację do projektu, 

jak i późniejsze kontakty uczestników projektów z 

beneficjentem realizującym projekt. Kryterium 

zostanie zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku. 

Stosuje się do 
typu/typów 
operacji (nr) 

1, 2, 
3, 4, 
5, 6, 
7, 8, 
9, 10, 
13 

 Kryteria strategiczne 

Szczegółowe kryteria 
wyboru projektów 

1. Grupę docelową w projekcie stanowią w co najmniej 50 % osoby w 

wieku powyżej 45 r. ż. 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. 

WAGA 5 pkt 

Uzasadnienie: 

Osoby powyżej 45 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 na zapobieganiu ich 

wcześniejszej dezaktywizacji zawodowej, przy 

równoczesnym tworzeniu warunków dla utrzymania 

tej grupy na rynku pracy. Problem marginalizacji 

społecznej, długotrwałego bezrobocia i braku 

kwalifikacji zawodowych adekwatnych do potrzeb 

Stosuje się do 
typu/typów 
operacji (nr) 

1, 2, 3, 
4, 5, 6, 
7, 8, 9, 
10 



Strona 13 z 24 

rynku pracy w znacznie większym stopniu  dotyczy 

mieszkańców terenów wiejskich, gdzie świadomość 

wagi rozwoju kapitału ludzkiego jest niższa niż w 

przypadku mieszkańców miast. Kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie treści wniosku. 

 

2. Projekt zapewnia wykorzystanie modelu usług asystenckich w 

zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, 

wypracowanego na podstawie zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL. 

WAGA 5 pkt 

Uzasadnienie: 

Osoby bezrobotne są w szczególny sposób 

zagrożone wykluczeniem społecznym z uwagi na 

trudności w dostępie do miejsc pracy, świadczenia 

pracy i możliwości podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych. W ramach projektu IW EQUAL 

wypracowano skuteczne metody aktywizacji osób 

niepełnosprawnych, poprzez zatrudnienie 

asystentów osobistych których zadaniem jest 

bezpośrednia pomoc poszczególnym osobom 

niepełnosprawnym w integracji ze społeczeństwem                                

i wykorzystywaniu ich potencjału zawodowego. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku. 

Stosuje się do 
typu/typów 
operacji (nr) 

1, 2, 3, 
4, 5, 6, 
7, 8, 9, 
10 

 

3. Projekt jest skierowany do mieszkańców gminy, na terenie której już 

zrealizowano lub aktualnie realizowana jest inwestycja związana z 

rozbudową infrastruktury społecznej, współfinansowana z EFRR lub FS. 

WAGA 5 pkt.  

Uzasadnienie 

Mając na uwadze, potwierdzoną przykładami 

projektów (tzw. dobrych praktyk w ramach IW 

EQUAL oraz PO KL) skuteczność działań 

integracyjnych, realizowanych w środowiskach 

gdzie działania z zakresu rewitalizacji 

przestrzennej, gospodarczej i infrastrukturalnej 

uzupełnione zostały projektami miękkimi o 

charakterze działań społecznych , Instytucja 

Zarządzająca PO KL dostrzega konieczność 

włączenia do projektów ukierunkowanych na 

komplementarne działania rewitalizacyjne w 

obszarze przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu. Celem przedmiotowej regulacji jest 

zarówno zwiększenie skuteczności oddziaływania 

projektów współfinansowanych z Europejskiego 

Funduszu Społecznego, jak również zapewnienie 

komplementarności oddziaływania funduszy 

strukturalnych w obszarze integracji społecznej 

osób zagrożonych marginalizacją. Kryterium 

zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku. 

Stosuje się do 
typu/typów 
operacji (nr) 

1, 2, 3, 
4, 5, 6, 
7, 8, 9, 
10, 13 

 

4. Projekt zapewnia wsparcie dla tworzenia i działalności centrum 

integracji społecznej, klubu integracji społecznej lub zakładu aktywności 

zawodowej.  

WAGA 8 pkt. 

Uzasadnienie: Wskazane w kryterium podmioty integracji Stosuje się do 
typu/typów 

1 
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społecznej (CIS, KIS czy ZAZ) dysponujące 

zróżnicowaną i komplementarną ofertą wsparcia 

dla osób wykluczonych społecznie, są 

sprawdzonymi w działaniu podmiotami 

zapewniającymi wszechstronne oddziaływanie na 

osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji 

społeczno – zawodowej. Pozytywna ocena 

działalności tego typu podmiotów wskazuje 

jednoznacznie na potrzebę rozbudowywania tej 

formuły działań z zachowaniem konkurencyjności 

w stosunku do podobnych projektów. Kryterium 

zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku.  

operacji (nr) 

 

5. 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, także poprzez 

dostosowanie infrastruktury  (np. adaptacja pomieszczeń) w ramach 

cross-financingu. 

WAGA 5 pkt  

  

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. Kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie treści wniosku. 

Stosuje się do 
typu/typów 
operacji (nr) 

1, 2, 3, 
4, 5, 6, 
7, 8, 9, 
10 

 

6. Rezultatem projektu jest zatrudnienie co najmniej 10 % grupy 

docelowej. 
WAGA 7 pkt  

  
Zatrudnienie jest jedną z form usamodzielniania i 

integracji osób zagrożonych wykluczeniem 

Stosuje się do 
typu/typów 
operacji (nr) 

1, 2, 3, 
4, 5, 6, 
7, 8, 9, 
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społecznym, dodatkowe premiowanie projektów 

zakładających zatrudnienie uczestników projektu 

zwiększa efektywność realizacji wsparcia i 

bezpośrednio przyczynia się do osiągania 

wskaźników. Kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie treści wniosku. 

10 

 
7. Projekt jest realizowany w partnerstwie instytucji pomocy społecznej, 

publicznych służb zatrudnienia i centrum lub klubu integracji społecznej. 
WAGA 5 pkt  

  

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 zostanie zweryfikowane na 

podstawie treści wniosku. 

Stosuje się do 
typu/typów 
operacji (nr) 

1, 2, 3, 
4, 5, 6, 
7, 8, 9, 
10, 13 

 
PODDZIAŁANIE 7.2.2 

Wsparcie ekonomii społecznej 

 
PROJEKTY KONKURSOWE 

 
W ramach Poddziałania 7.2.2 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych będzie prowadziła nabór wniosków w 
ramach konkursu, którego ogłoszenie zaplanowano w II kwartale 2010 roku. 
Poniżej przedstawiono typy operacji (typy projektów) przewidziane do realizacji w ww. konkursie, szczegółowe kryteria 
dostępu  (obowiązkowe dla wszystkich projektodawców) oraz szczegółowe kryteria strategiczne (dotyczą preferowania 
pewnych typów projektów, poprzez przyznanie spełniającym je wnioskom premii punktowej) wraz z możliwą do uzyskania 
premią punktową. 

LP. Konkursu:  A.1 Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw.  II kw. X III kw.  IV kw.  

Typ konkursu 
Otwarty X 

 
Zamknięty  

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

konkursu 

1. Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji 
otoczenia sektora ekonomii społecznej, świadczących w ramach projektu w sposób 
komplementarny  i łączny : 

- usługi prawne, księgowe, marketingowe 

- doradztwo (indywidualne i grupowe, m.in. w postaci punktów lub centrów doradztwa, 
inkubatorów społecznej przedsiębiorczości tworzących wspólną infrastrukturę rozwoju)  

- szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i 
prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej 

- usługi wspierające rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej (m.in. 
poprzez budowę sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu wspierania rozwoju 
podmiotów ekonomii społecznej) 

- promocję ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej 

Szczegółowe kryteria 
wyboru projektów 

Kryteria dostępu 

1. Grupę docelową w projekcie stanowią osoby zamieszkałe (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na 

terenie województwa mazowieckiego. 

Uzasadnienie: 

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 

Stosuje się do 
typu/typów 
operacji (nr) 

1 
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regionie). Kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie treści wniosku. 

2. Beneficjent składa nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie projektu w ramach danego 

konkursu. 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu ograniczenie zjawiska 

składania przez jednego Wnioskodawcę wielu 

identycznych wniosków o dofinansowanie projektu. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

Lokalnego Systemu Informatycznego.  

Stosuje się do 
typu/typów 
operacji (nr) 

1 

3. Beneficjentem lub partnerem w projekcie jest podmiot posiadający doświadczenie we wspieraniu 

inicjatyw z zakresu przedsiębiorczości społecznej.  

Uzasadnienie: 

Doświadczenie w prowadzeniu działań promujących 

i wspierających przedsiębiorczość sprzyja 

budowaniu potencjału podmiotów ekonomii 

społecznej i zwiększa trwałość ich funkcjonowania 

poprzez obniżanie kosztów i pomoc w zdobywaniu 

zleceń na rynku. Kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie treści wniosku. 

Stosuje się do 
typu/typów 
operacji (nr) 

1 

4. Realizacja projektu w partnerstwie instytucji publicznych i niepublicznych 

Uzasadnienie: 

Współdziałanie publicznych i niepublicznych 

podmiotów pomocy i integracji społecznej stanowi 

jeden z najistotniejszych elementów aktywnej polityki 

społecznej, umożliwiając angażowanie jak 

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. 

Stosuje się do 
typu/typów 
operacji (nr) 

1 

5. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi Biuro projektu (lub posiada siedzibę) na terenie 

Województwa Mazowieckiego, z dostępną pełną dokumentacją wdrażanego projektu (dokumentacja 

ta powinna dotyczyć dokumentów merytorycznych i finansowych związanych z realizowanym 

wsparciem) oraz z kluczowym personelem realizującym projekt (personel zarządzający projektu 

wskazany we wniosku). 

Uzasadnienie: 

Lokalizacja biura projektu w Województwie 

Mazowieckim ułatwi zarówno rekrutację do projektu, 

jak i późniejsze kontakty uczestników projektów z 

beneficjentem realizującym projekt. Kryterium 

zostanie zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku. 

Stosuje się do 
typu/typów 
operacji (nr) 

1 

7. Projekt będzie realizowany przez maksimum 24 miesiące od momentu podpisania umowy. 

Uzasadnienie: 

Ograniczony czas realizacji projektu pozwoli 

Beneficjentom dobrze zaplanować przedsięwzięcia, 

co wpłynie na zwiększenie efektywności oraz 

sprawne rozliczanie projektu. Okres realizacji 

projektu jest wystarczający aby zastosować 

odpowiednie instrumenty wsparcia. Kryterium będzie 

weryfikowane na podstawie treści wniosku. 

Stosuje się do 
typu/typów 
operacji (nr) 

1 

Kryteria strategiczne 
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1. Projekt zapewnia wykorzystanie modeli ośrodków wspierania 

przedsiębiorczości społecznej, zaprojektowanych na podstawie 

ośrodków testowanych i zwalidowanych w ramach PIW EQUAL. 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie treści wniosku. 

WAGA 8 pkt. 

Uzasadnienie: 

W ramach IW EQUAL wypracowano skuteczne 

metody przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, 

których celem jest integracja ze społeczeństwem i 

wykorzystanie ich potencjału zawodowego. 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie treści 

wniosku. 

Stosuje się do 
typu/typów 
operacji (nr) 

1 

 

2. Projekt jest komplementarny z inwestycjami zrealizowanymi, 

realizowanymi  bądź planowanymi do realizacji współfinansowanymi 

ze środków EFRR lub FS  (jako planowane, należy traktować 

inwestycje w przypadku których na dzień składania wniosku o 

dofinansowanie beneficjent dysponuje oficjalnym stanowiskiem 

Instytucji przyznającej dofinansowanie o którym mowa w kryterium, o  

zakwalifikowaniu inwestycji do otrzymania dofinansowania). 

WAGA 8 pkt  

 Uzasadnienie: 

Kryterium stanowi mechanizm wspierający 

komplementarność działań realizowanych w ramach 

EFS oraz EFRR. Mechanizmy służące powiązaniu 

ze sobą działań infrastrukturalnych np. rozbudowy 

budynków i inicjatyw społecznych (np. organizacja 

świetlicy czy klubu) będą wpływały na większą 

efektywność interwencji funduszy strukturalnych. 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie treści 

wniosku. 

Stosuje się do 
typu/typów 
operacji (nr) 

1 

 

3. Grupę docelową w projekcie w co najmniej 50 % stanowią osoby 

zamieszkałe (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie gmin 

wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców.  

WAGA 12 pkt  

 Uzasadnienie: 

Na obszarach wiejskich obserwuje się wiele 

problemów rozwojowych, które są trudniejsze do 

rozwiązania niż na terenie miast. Dotyczy to w 

szczególności problemów komunikacyjnych, braku 

infrastruktury usług pozwalających na podnoszenie 

kwalifikacji zawodowych a także niższej aktywności 

społecznej mieszkańców i udziału w życiu 

publicznym. Zasięg ubóstwa skrajnego i liczba osób 

żyjących poniżej relatywnej granicy ubóstwa jest na 

terenach wiejskich kilkakrotnie wyższa niż w 

miastach. 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. Kryterium będzie weryfikowane 

na podstawie treści wniosku. 

Stosuje się do 
typu/typów 
operacji (nr) 

1 
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4. Projekt zapewnia wsparcie obszarów o wysokim wskaźniku ubóstwa i 

liczbie osób korzystających z pomocy społecznej (na podstawie 

Bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2010 

przygotowywanego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej)   

WAGA 12 pkt 

 Uzasadnienie: 

Ubóstwo jest najczęstszym powodem korzystania ze 

świadczeń pomocy społecznej  

i jego ograniczenie powinno być celem wszelkich 

działań z zakresu polityki społecznej. W związku z 

tym, wskazane jest preferowanie realizacji projektów 

skierowanych do mieszkańców terenów, najbardziej 

zapóźnionych pod względem socjalnym i 

ekonomicznym, w celu przyśpieszenia ich rozwoju i 

wyrównywania poziomu spójności społecznej. 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie treści 

wniosku. 

Stosuje się do 
typu/typów 
operacji (nr) 

1 

 

KARTA DZIAŁANIA 7.3 
Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji  

 
PROJEKTY KONKURSOWE 

 
W ramach Poddziałania 7.3 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych będzie prowadziła nabór wniosków w 
ramach konkursu, którego ogłoszenie zaplanowano w II kwartale 2010 roku. 
Poniżej przedstawiono typy operacji (typy projektów) przewidziane do realizacji w ww. konkursie, szczegółowe kryteria 
dostępu  (obowiązkowe dla wszystkich projektodawców) oraz szczegółowe kryteria strategiczne (dotyczą preferowania 
pewnych typów projektów, poprzez przyznanie spełniającym je wnioskom premii punktowej) wraz z możliwą do uzyskania 
premią punktową. 
LP. Konkursu:  A.1 Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw.  II kw. X III kw.  IV kw.  

Typ konkursu 
Otwarty  

 
Zamknięty X 

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

konkursu 

Oddolne inicjatywy lokalne, obejmujące: 
 
1. projekty przyczyniające się do integracji społecznej mieszkańców obszarów wiejskich (z 
wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej) 
 
2. wsparcie inicjatyw lokalnych o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i  promocyjnym (np. w 
formie szkoleń, spotkań, seminariów) mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 
mieszkańców obszarów wiejskich 
 
3. rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów 
ludzkich na poziomie lokalnym 
 

Szczegółowe kryteria 
wyboru projektów 

Kryteria dostępu 

1. Projekt jest realizowany przez podmiot posiadający siedzibę na terenie gminy lub powiatu, na 

którym projekt będzie realizowany. 

Uzasadnienie: 

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 społeczności lokalnej do 

diagnozowania i rozwiązywania problemów w 

zakresie objętym Działaniem. Rekomendowane 

kryterium urzeczywistnia charakter inicjatywy lokalnej 

Stosuje się 
do typu/typów 
operacji (nr) 

1,2,3 
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i daje gwarancję zaangażowania podmiotów 

działających na poziomie lokalnym w realizację 

projektu. Kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie treści wniosku. 

2. Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

Uzasadnienie: 

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 

ograniczenie okresu realizacji projektu do 1 roku 

zmotywuje beneficjentów do zwiększenia 

efektywności realizacji projektu oraz sprawnego 

rozliczania finansowego. Kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie treści wniosku. 

Stosuje się 
do typu/typów 
operacji (nr) 

1,2,3 

3. Grupę docelową w projekcie stanowią osoby zamieszkałe (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego)  na 

terenie województwa mazowieckiego 

Uzasadnienie: 

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. 

Stosuje się 
do typu/typów 
operacji (nr) 

1,2,3 

4. Wnioskodawca nie będący JST może w ramach konkursu złożyć maksymalnie dwa projekty. 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu ograniczenie zjawiska 

składania przez jednego Wnioskodawcę wielu 

identycznych wniosków o dofinansowanie projektu. Dla 

społeczności lokalnych beneficjenci będący JST są 

wiarygodni w inicjowaniu i realizacji przedsięwzięć na 

rzecz małych miejscowości i ich mieszkańców. 

Ponadto, realizację projektów JST cechuje 

optymalizacja kosztów obsługi projektu, a zasadnicze 

wydatki są ponoszone na rzecz ostatecznych 

odbiorców. Kryterium będzie weryfikowane na 

podstawie rejestru prowadzonego w ramach 

Lokalnego Systemu Informatycznego przy czym 

decydować będzie czas rejestracji (wpływu) wniosku 

aplikacyjnego do IOK.  

Stosuje się 
do typu/typów 
operacji (nr) 

1,2,3 

Kryteria strategiczne 

1. Beneficjentem projektu jest podmiot, który dotychczas nie realizował 

projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych. 
WAGA 

15 pkt. 
 

Uzasadnienie: 

Priorytetowe traktowanie projektów, składanych przez 

beneficjentów, którzy dotychczas nie realizowali 

projektów współfinansowanych z funduszy unijnych, 

przyczyni się do większej aktywności środowisk 

lokalnych i budowania różnego rodzaju partnerstw na 

rzecz inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji (nr) 

1,2,3 
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społeczności lokalnych na terenach wiejskich. Premia 

punktowa dla ww. projektów, wpłynie na rozszerzenie 

dostępu do środków finansowych oraz do zdobywania 

doświadczenia w realizacji zadań w ramach funduszy 

strukturalnych tym beneficjentom, którzy takiego 

doświadczenia nie posiadają. W przyszłości 

beneficjenci ci będą mieli większe możliwości 

uzyskania wsparcia finansowego na realizację 

większych projektów o podobnym charakterze w 

ramach innych Działań i Programów. Kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie treści wniosku. 

2. Projekt zapewnia wykorzystanie modelu aktywizacji środowisk 

lokalnych wypracowanego na podstawie zwalidowanych rezultatów PIW 

EQUAL. 

WAGA 
10 pkt 
 

Uzasadnienie: 

Wypracowany  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 

przez nich bierności. Kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie treści wniosku. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji (nr) 

1,2,3 

 

3. Beneficjent jest podmiotem posiadającym doświadczenie we 

współpracy w ramach LGD lub partnerstw na rzecz rozwoju. 
WAGA 10 pkt  

Uzasadnienie: 

Wypracowane narzędzia i dobre praktyki w 

dziedzinie współpracy lokalnej a także zdobyte 

doświadczenie we współpracy lokalnej są 

szczególnie ważne i pomocne w kontekście realizacji 

projektów wymagających zaangażowania 

społeczności lokalnych w realizację projektu. Warto 

kontynuować dobre przedsięwzięcia w 

przedmiotowym zakresie oraz korzystać z 

wypracowanych przez nie rezultatów. Kryterium 

zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji (nr) 

1,2,3 
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INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA PRIORYTETU VII 

 

D. PROJEKTY INNOWACYJNE 

D.1 Projekty innowacyjne wdrażane w trybie konkursowym 

Lp. 
konkursu 

D.1.1 Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw.  II kw. x III kw.  IV kw.  

Typ konkursu 
Otwarty  

 
Zamknięty x 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs: IP / IP2 
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 

 
1.  Poszukiwanie skutecznych metod zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii 

społecznej.                                                           

Szczegółowe 
kryteria wyboru 

projektów 

Kryteria dostępu 

1.  Beneficjent posiada minimum 2 letnie doświadczenie w realizacji działań  

z obszaru pomocy i integracji społecznej 

Uzasadnienie: 

Kryterium jest istotne ze względu na specyfikę 

projektów innowacyjnych, których ważnym 

elementem jest etap badania sytuacji problemowej, 

jej przyczyn i skutków. Kryterium zapewni  

efektywną realizację zadań projektowych i zwiększy 

prawdopodobieństwo uzyskania planowanych 

rezultatów. Kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie treści wniosku. 

Stosuje się do 
Tematu (nr) 

1 

2. Maksymalny okres realizacji  projektu nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2012 r. 

Uzasadnienie: 

Kryterium  zapewni, precyzyjne planowanie działań 

przewidzianych do realizacji w projekcie, co wpłynie 

na efektywność oraz sprawne rozliczanie projektów. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku 

Stosuje się do 
Tematu (nr) 

1 

3. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi Biuro projektu (lub posiada siedzibę) na 

terenie Województwa Mazowieckiego, z dostępną pełną dokumentacją wdrażanego projektu 

(dokumentacja ta powinna dotyczyć dokumentów merytorycznych i finansowych związanych z 

realizowanym wsparciem) oraz z kluczowym personelem realizującym projekt (personel 

zarządzający projektu wskazany we wniosku). 

Uzasadnienie: 

Lokalizacja biura projektu na terenie województwa 

mazowieckiego wpłynie na sprawne nadzorowanie 

przebiegu poszczególnych etapów wdrażania oraz 

rozliczania projektów. Kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie treści wniosku 

Stosuje się do 
Tematu (nr) 

1 

4. Beneficjent składa nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie projektu w ramach danego 

konkursu. 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu ograniczenie zjawiska 

składania przez jednego Wnioskodawcę wielu 

identycznych wniosków o dofinansowanie projektu. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

Lokalnego Systemu Informatycznego. 

Stosuje się do 
Tematu (nr) 

1 

Kryteria strategiczne 

1. Realizacja projektu w partnerstwie ponadnarodowym z WAGA 10 pkt  
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podmiotami posiadającymi doświadczenie w zakresie 

marginalizacji społecznej. 

Uzasadnienie: 

Kryterium zapewnia realizację projektów 

partnerskich w celu wypracowania najlepszych 

rezultatów. Współpraca ponadnarodowa pozwoli na 

wykorzystanie doświadczeń partnerów w 

wypracowaniu produktu projektu innowacyjnego. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku. 

Stosuje się do 
Tematu (nr) 

1 

 2. Projekt realizowany w partnerstwie wielosektorowym.  WAGA 10 pkt  

 Uzasadnienie: 

Realizacja projektu w partnerstwie wielosektorowym 

zakłada współpracę sektora  publicznego, 

prywatnego i społecznego. Partnerstwo 

wielosektorowe ma na celu połączenie potencjału 

badawczego dając realną możliwość testowania 

wypracowanych rozwiązań. Partnerstwo różnych 

sektorów przyniesie wymierne efekty w zakresie 

popularyzacji wypracowanych modeli. Kryterium 

zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku. 

Stosuje się do 
Tematu (nr) 

1 

 
3. Projekt zakłada wypracowanie modelu współpracy pomiędzy 

instytucjami ekonomii społecznej i przedsiębiorcami. 
WAGA 10 pkt 

  

Kryterium to wynika z niedostatecznej wiedzy w 

zakresie obowiązujących przepisów oraz 

nieznajomości i braku doświadczenia w poruszaniu 

się w gospodarce rynkowej. Premiowanie projektów 

spełniających ww. kryterium przyczyni się do 

zapewnienie trwałości funkcjonowania instytucji 

ekonomii społecznej oraz do zawierania partnerstw 

wielosektorowych. Kryterium zostanie zweryfikowane 

na podstawie treści wniosku. 

Stosuje się do 
Tematu (nr) 

1 

 

E. PROJEKTY PONADNARODOWE 

Nie planuje się realizacji projektów ponadnarodowych w ramach Planu Działania dla Priorytetu VII PO KL w 2010 roku 

 
 

F. REALIZOWANE PROJEKTY INDYWIDUALNE 

Nie planuje się realizacji projektów indywidualnych w ramach Planu Działania dla Priorytetu VII PO KL w 2010 roku 

 

 
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 będzie 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. Wśród zadań ww. grupy wskazano 
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 będzie wypracowanie mechanizmów służących zapewnieniu komplementarności wsparcia udzielanego w 
ramach dostępnych w regionie funduszy UE. Takie działania pozwolą na wybór  
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i dofinansowanie tych projektów, które wykazują spójność i powiązanie z innymi projektami, realizowanymi dzięki środkom z 
różnych funduszy UE.  
 
W skład Grupy wchodzić będą 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: 
- dla Poddziałania 7.2.1 zaproponowano premiowanie projektów skierowanych do mieszkańców gmin, na terenie, których 
zrealizowano lub aktualnie jest realizowana inwestycja związana z rozbudową infrastruktury społecznej, współfinansowana 
z EFRR lub FS 
- w Poddziałniu 7.2.2 planuje się premiowanie projektów komplementarnych z inwestycjami realizowanymi bądź 
planowanymi do realizacji finansowanymi z innych źródeł niż EFS 
- natomiast w Działaniu 7.3, wprowadzono kryterium, odnoszące się do doświadczeń Lokalnych Grup Działania 
finansowanych w ramach PROW 
 



 

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

 
 

Ogółem 

publiczne Budżet państwa Budżet JST 

Fundusz 

Pracy PFRON

1. 2. 3. 4.=5+6+7+8 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Działanie 7.1 86 000 000 202 752 235 90 344 540 84 311 367 4 438 841 1 594 332 0 24 839 420 37 737 816

Poddziałanie 7.1.1 50 000 000 112 824 509 70 234 888 66 476 015 2 164 541 1 594 332 0 0 28 093 955

Poddziałanie 7.1.2 32 000 000 72 735 966 16 109 652 13 835 352 2 274 300 0 0 17 185 183 6 443 861

Poddziałanie 7.1.3 4 000 000 17 191 760 4 000 000 4 000 000 0 0 0 7 654 237 3 200 000

Działanie 7.2 30 000 000 99 823 827 12 212 226 12 212 226 0 0 0 53 019 736 8 548 558

Poddziałanie 7.2.1 20 000 000 61 452 872 7 219 050 7 219 050 0 0 0 28 173 385 5 053 335

Poddziałanie 7.2.2 10 000 000 38 370 955 4 993 176 4 993 176 0 0 0 24 846 351 3 495 223

Ddziałanie 7.3 8 000 000 18 991 510 6 794 400 6 794 400 0 0 0 9 202 702 4 756 080

RAZEM PRIORYTET VII 124 000 000 321 567 571 109 351 166 103 317 993 4 438 841 1 594 332 0 87 061 858 51 042 454

w tym projekty innowacyjne 8 756 000,00 8 756 000,00 8 756 000,00 0 4 378 000,00

w tym projekty współpracy 

ponadnarodowej 

Wartośc wydatków w 

zatwierdzonych 

wnioskach o płatność 

w danym roku

2010 r.
Kontraktacja 

2010 r.

Kontraktacja 

narastająco (w tym 

2010r.)

Wydatki 2010r.

Wydatki 2010-2015 wynikające z 

kontraktacji narastająco

 
 

 

 

 
 


