Plan działania na rok 2009
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ
Numer i nazwa
Priorytetu

VII. Promocja integracji
społecznej

Województwo

MAZOWIECKIE

Instytucja
Pośrednicząca

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Adres siedziby

UL. JAGIELLOŃSKA 26, 03-719 WARSZAWA

Telefon

022 597 97 51

Faks

E-mail

Dane sekretariatu
Departamentu
Strategii i Rozwoju
Regionalnego

Instytucja
Pośrednicząca II
stopnia / numer
Działania lub
Poddziałania

Adres siedziby
Telefon
E-mail

022 597 97 52

dsrr@mazovia.pl

Tel.: 022/597 97 51
E- mail: dsrr@mazovia.pl

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

UL. JAGIELLOŃSKA 74, 03-301 WARSZAWA
022 29 52 000

Faks
sekretariat@mazowia.eu

Strona 1 z 25

022 29 52 001

KARTA DZIAŁANIA 7.1
Poddziałanie 7.1.1
Projekty, których realizacja jest kontynuowana
B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM
1.
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
Czy typ projektu
(operacji) został
przewidziany w SzOP do
realizacji w trybie
systemowym?

214 Ośrodków Pomocy Społecznej
TAK

x

NIE

Jeżeli NIE –
należy
uzasadnić

Nie dotyczy

Okres realizacji projektu
Kwota
poniesionych/planowany
ch wydatków w projekcie
Rezultaty
twarde
planowane
do
osiągnięcia w
miękkie
ramach
projektu

2008-2013
w latach
20072008
w latach
20072008

26.761.579,70 PLN

w roku
2009

Nie dotyczy
Nie dotyczy

44.337.488,75 PLN
Nie dotyczy

w roku
2009

Nie dotyczy

ogółem
w
projekcie
na
koniec
realizacji
projektu

Projekty, których realizacja rozpocznie się w 2009 r.
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146.818.907,00 PLN
Nie dotyczy
Nie dotyczy

B2.1 PROJEKT PRZEWIDZANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM
1.
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
Czy typ projektu został
przewidziany w SzOP do
realizacji w trybie
systemowym?

117 Ośrodków Pomocy Społecznej
TAK
NIE

x

Jeżeli NIE –
należy
uzasadnić

-

Okres realizacji projektu
Kwota planowanych
wydatków w projekcie
Rezultaty
twarde
planowane
do
osiągnięcia w
miękkie
ramach
projektu

2009-2013
w roku
2009

18.354.942,25 PLN
Nie dotyczy

w roku
2009

Nie dotyczy

ogółem w
projekcie
na koniec
realizacji
projektu

103.682.556,00 PLN
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Kryteria dostępu

Szczegółowe kryteria
wyboru projektów
Uzasadnienie:

Poddziałanie 7.1.2
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Projekty, których realizacja jest kontynuowana
B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM

1.
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
Czy typ projektu
(operacji) został
przewidziany w SzOP do
realizacji w trybie
systemowym?

36 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie
TAK

x

NIE

Jeżeli NIE –
należy
uzasadnić

Nie dotyczy

Okres realizacji projektu
Kwota
poniesionych/planowany
ch wydatków w projekcie
Rezultaty
twarde
planowane
do
osiągnięcia w
miękkie
ramach
projektu

2008-2013
w latach
20072008
w latach
20072008

14.086.970,94 PLN

w roku
2009

Nie dotyczy
Nie dotyczy

Nie dotyczy
w roku
2009

ogółem w
projekcie

34.355.856,34 PLN

Nie dotyczy

na koniec
realizacji
projektu

Projekty, których realizacja rozpocznie się w 2009 r.
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135.881.927,00 PLN
Nie dotyczy
Nie dotyczy

B2.1 PROJEKT PRZEWIDZANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM
Typ/typy projektów
(operacji) przewidziane
do realizacji w ramach
projektu

1.

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
Czy typ projektu został
przewidziany w SzOP do
realizacji w trybie
systemowym?

6 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie
TAK

x

Jeżeli NIE –
należy
uzasadnić

NIE

Nie dotyczy

Okres realizacji projektu

Kwota planowanych
wydatków w projekcie
Rezultaty
planowane
do
osiągnięcia w
ramach
projektu

2009-2013

w roku
2009

twarde
miękkie

3.475.782,66 PLN

Nie dotyczy
w roku
2009

Nie dotyczy

ogółem
w
projekci
e
na
koniec
realizacj
i
projektu

15.282.749,00 PLN

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Kryteria dostępu

Uzasadnienie
:

Poddziałanie 7.1.3
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Projekty, których realizacja jest kontynuowana
B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM

1.
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”

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Beneficjent systemowy

Ul. Nowogrodzka 62A
02-002 Warszawa

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

TAK

x

NIE

Jeżeli NIE –
należy
uzasadnić

Nie dotyczy

Okres realizacji projektu
Kwota
poniesionych/planowany
ch wydatków w projekcie
00Rezultaty
twarde
planowane
do
osiągnięcia w
ramach
projektu

2007 - 2013
w latach
20072008
w latach
20072008

4.509.802,20 PLN
- przeszkolenie 620
pracowników OPS ;
- przeszkolenie 32
pracowników PCPR;
- przeszkolenie 8
pracowników ROPS
- liczba osób
objętych
doradztwem
specjalistycznym 60

w roku
2009
w roku
2009

7.566.328,00 PLN
- przeszkolenie 330
pracowników OPS ;
- przeszkolenie 93
pracowników PCPR;
- przeszkolenie 8
pracowników ROPS
- przeszkolenie 37
pracowników pozostałych
jednostek pomocy i
integracji;
- liczba osób objętych
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ogółem w
projekcie
na koniec
realizacji
projektu

30.232.935,00 PLN
- liczba pracowników OPS objętych
szkoleniami - 1987;
- liczba pracowników PCPR objętych
szkoleniami - 559;
- liczba pracowników ROPS objętych
szkoleniami - 46;
- liczba pracowników pozostałych
jednostek pomocy i integracji
objętych szkoleniami - 186;
- liczba osób objętych doradztwem
specjalistycznym - 360;

doradztwem
specjalistycznym - 60

miękkie

- 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 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
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- liczba konferencji – 1 (liczba
uczestników – 120);
- liczba seminariów – 1 (liczba
uczestników – 100)
- 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

C. Wskaźniki monitorowania Działania 7.1

C. Wskaźniki monitorowania Działania

Nr Działania

Nazwa wskaźnika

Działanie 7.1

Liczba klientów instytucji pomocy społecznej,
którzy zakończyli udział w projektach
dotyczących aktywnej integracji
- w tym osoby z terenów wiejskich
Liczba pracowników instytucji pomocy i integracji
społecznej bezpośrednio zajmujących się
aktywną integracją, którzy w wyniku wsparcia z
EFS podnieśli swoje kwalifikacje w systemie
pozaszkolnym
Liczba klientów instytucji pomocy społecznej
objętych kontraktami socjalnymi w ramach
realizowanych projektów
Inne wskaźniki określone przez Instytucję
Pośredniczącą
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W artość w skaźnika do
osiągnięcia w roku 2009
8700
2981

460

5388

KARTA DZIAŁANIA 7.2
Poddziałanie 7.2.1
LP.
Konkursu:

A.
1

Typ konkursu

Planowany termin ogłoszenia
III
IV
I kw.
x II kw.
konkursu
kw.
kw.
Otwarty
Zamknięty
x
1. Wsparcie (m.in. prawne, organizacyjne, szkoleniowe i finansowe) dla tworzenia i
działalności podmiotów integracji społecznej, w tym: centrów integracji społecznej,
klubów

integracji

działających

na

społecznej,
rzecz

zakładów

aktywizacji

aktywności

zawodowej

społeczno-zawodowej

oraz

(których

podmiotów

podstawowym

zadaniem nie jest działalność gospodarcza) z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej
2. Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i
kompetencji zawodowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
3. Staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy
4. Poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, zawodowe i inne, prowadzące do
integracji społecznej i zawodowej, skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem i ich
otoczenia
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, couchingu, treningu pracy)
Typ/typy projektów
(operacji)
przewidziane do
realizacji w ramach
konkursu

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. Organizowanie akcji i kampanii promocyjno – informacyjnych m.in. z zakresu
równości szans, mobilności i elastyczności zawodowej, promowania postaw aktywnych
oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
12. Rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju
zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym
13. Prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz z zakresu polityki
społecznej w regionie (w tym działań mających na celu przygotowanie i wdrażanie

Szczegółowe
kryteria wyboru
projektów

gminnych lub powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych)
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
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Stosuje się
do
typu/typów
operacji (nr)

1-13

alokacji środków przewidzianych na realizację
wynikał

z

odpowiedniego

uwzględniającego

algorytmu,

sytuację

gospodarczą,

społeczną, demograficzną w danym regionie).
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
treści wniosku.

2. W

ramach projektu istnieje możliwość zastosowania 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
Uzasadnienie:

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

Stosuje się
do
typu/typów
operacji (nr)

1-7

jest stosowanie możliwie szerokiego
wachlarza usług reintegracyjnych w
odniesieniu do osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym. Kryterium zostanie

1. Projekt

zweryfikowane na podstawie treści wniosku.
Kryteria strategiczne
zapewnia wsparcie dla tworzenia i działalności

centrum integracji społecznej, klubu integracji społecznej lub

WAGA

3 pkt.

zakładu aktywności zawodowej.
Wskazane w kryterium podmioty integracji
społecznej ( CIS, KIS czy ZAZ) dysponujące
zróżnicowaną

i

komplementarną

ofertą

wsparcia dla osób wykluczonych społecznie,
są sprawdzonymi w działaniu podmiotami
zapewniającymi wszechstronne oddziaływanie
Uzasadnienie:

na osoby znajdujące się w najtrudniejszej
sytuacji społeczno – zawodowej. Pozytywna
ocena

działalności

wskazuje

tego

typu

jednoznacznie

rozbudowywania

tej

podmiotów

na

formuły

Stosuje się
do
typu/typów
operacji (nr)

1

potrzebę
działań

z

zachowaniem konkurencyjności w stosunku
do podobnych projektów. Kryterium zostanie
zweryfikowane na podstawie treści wniosku.
2. 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

angażowanie
podmiotów

jak

społecznej,

największej

działających
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umożliwiając

na

rzecz

liczby
osób

WAGA

3 pkt.

Stosuje się
do
typu/typów
operacji (nr)

1-13

wykluczonych

-

na

partnerstwa

w

programowania

jak

zasadach

pełnego

zakresie
i

zarówno

realizacji

projektów.

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
treści wniosku.

3. Projekt

zapewnia

dopasowanie

wsparcia

do

potrzeb

uczestników, określonych na podstawie przeprowadzonej w
ramach projektu diagnozy potrzeb grup docelowych, na
podstawie badań własnych,
zrealizowanych

na

tym

bądź też dostępnych analiz samym

poziomie

co

WAGA

5 pkt.

poziom

wdrażania projektu (regionalnym lub lokalnym).
Propozycja wynika z rekomendacji będącej
efektem „Ewaluacji działań skierowanych na
rzecz systemu instytucjonalnego rynku pracy
oraz pomocy społecznej w ramach EFS”,
Uzasadnienie:

zgodnie z którą preferowane powinny być
projekty, które zakładałyby przeprowadzenie
analizy potrzeb grup docelowych planowanych

Stosuje się
do
typu/typów
operacji (nr)

1-7

do objęcia wsparciem, przed uruchomieniem
wsparcia. Kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie treści wniosku.

4. Projekt
w

zapewnia wykorzystanie modelu usług asystenckich

zakresie

aktywizacji

niepełnosprawnych,

zawodowej

i

wypracowanego

społecznej
na

osób

podstawie

WAGA

5 pkt.

zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL.
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
Uzasadnienie:

aktywizacji osób niepełnosprawnych, poprzez
zatrudnienie asystentów osobistych których
zadaniem

jest

bezpośrednia

pomoc

Stosuje się
do
typu/typów
operacji (nr)

1-8

poszczególnym osobom niepełnosprawnym w
integracji

ze

społeczeństwem

i

wykorzystywaniu ich potencjału zawodowego.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
treści wniosku.
5. Grupę docelową w projekcie stanowią w co najmniej 50 %
osoby w wieku powyżej 45 r. życia oraz wsparcie w ramach
projektu zostało dostosowane do specyficznych potrzeb tej

4 pkt

grupy docelowej.
Osoby

powyżej

45

r.

życia,

zostały

zidentyfikowane jako jedna z grup docelowych
znajdujących

się

w

szczególnie

trudnej

sytuacji na rynku pracy i w związku z tym
narażona na ryzyko wykluczenia. Grupę tą
Strona 11 z 25

1-8

charakteryzuje
aktywności

bardzo

zawodowej,

niski
przy

poziom

stosunkowo

niskim poziomie bezrobocia, dlatego działania
adresowane

do

koncentrować

osób

się

starszych

przede

powinny

wszystkim

na

zapobieganiu ich wcześniejszej dezaktywizacji
zawodowej,

przy

równoczesnym

tworzeniu

warunków dla utrzymania tej grupy na rynku
pracy. Kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie treści wniosku.

Poddziałanie 7.2.2
LP.
Konkursu:

A.
1

Typ konkursu

Planowany termin ogłoszenia
III
IV
I kw.
II kw. x
konkursu
kw.
kw.
Otwarty
x
Zamknięty
1. Wsparcie finansowe dla utworzenia i funkcjonowania instytucji otoczenia sektora
ekonomii społecznej, świadczących następujące usługi:

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

a) Usługi prawne, księgowe, marketingowe, doradztwo finansowe
b) Doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i
umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii
społecznej
c) Rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej

Szczegółowe
kryteria wyboru
projektów

d) Promocję ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej.
Kryteria dostępu
1. Wsparcie realizowane jest na terenie województwa mazowieckiego
Realizacja projektów na terenie województwa
mazowieckiego podyktowana jest regionalnym
charakterem przewidzianego wsparcia (podział
alokacji środków przewidzianych na realizację
Uzasadnienie:

wynikał

z

odpowiedniego

uwzględniającego

sytuację

algorytmu,
gospodarczą,

Stosuje się
do
typu/typów
operacji (nr)

1

społeczną, demograficzną w danym regionie).
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
treści wniosku.
Kryteria strategiczne
1. Projekt zapewnia zastosowanie co najmniej trzech różnych
typów usług udzielanych podmiotom ekonomii społecznej.
Wspieranie instytucji ekonomii społecznej

WAGA

10
pkt.

powinno opierać się na możliwie szerokim
zakresie udzielanych usług, co gwarantuje
większą skuteczność wsparcia a tym samym
Uzasadnienie:

przyczynia
instytucji
rozwojowi

się

do

budowania

potencjału

ekonomii

społecznej

i

ich

funkcjonowania.

sprzyja

Stosuje się
do
typu/typów
operacji (nr)

1

Kryterium

zostanie zweryfikowane na podstawie treści
wniosku.
2. Beneficjentem lub partnerem w projekcie jest podmiot
posiadający doświadczenie we wspieraniu inicjatyw z zakresu
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WAGA

10
pkt.

przedsiębiorczości społecznej.
Doświadczenie

w

promujących

i

przedsiębiorczość
Uzasadnienie:

prowadzeniu

działań

wspierających
sprzyja

budowaniu

potencjału podmiotów ekonomii społecznej i
zwiększa trwałość ich funkcjonowania poprzez
obniżanie kosztów i pomoc w zdobywaniu
zleceń

na

rynku.

Kryterium

Stosuje się
do
typu/typów
operacji (nr)

zostanie

zweryfikowane na podstawie treści wniosku.

C. Wskaźniki monitorowania Działania 7.2

C. Wskaźniki monitorowania Działania

Nr Działania

Nazwa wskaźnika

Liczba osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym, które
zakończyły udział w projekcie
Liczba instytucji wspierających
ekonomię społeczną, które
otrzymały wsparcie w ramach
Działania
Działanie 7.2 Liczba inicjatyw z zakresu
ekonomii społecznej wspartych z
EFS
Liczba osób, które otrzymały
wsparcie w ramach instytucji
ekonomii społecznej
Inne wsk aźniki ok reślone przez
Instytucję Pośredniczącą
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W artość w skaźnika do
osiągnięcia w roku 2009
1926

1

4

354

1

KARTA DZIAŁANIA 7.3
LP.
Konkursu:

A.
1

Typ konkursu

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

Szczegółowe
kryteria wyboru
projektów

Planowany termin ogłoszenia
III
IV
I kw.
II kw. x
konkursu
kw.
kw.
Otwarty
Zamknięty
x
1. Projekty przyczyniające się do integracji społecznej mieszkańców obszarów wiejskich
(z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej)
2.

Wsparcie

inicjatyw

lokalnych

promocyjnym (np. w formie

o

charakterze

informacyjnym,

szkoleń, spotkań, seminariów)

szkoleniowym

mających na

i

celu

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszarów wiejskich
3. Rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju
zasobów ludzkich na poziomie lokalnym
Kryteria dostępu
1. Projekt realizowany przez beneficjenta, który w okresie minimum 6 miesięcy przed
przystąpieniem do projektu realizowały swoje działania na terenie, na którym
realizowany będzie projekt
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
Uzasadnienie:

społeczności

lokalnej

do

diagnozowania

i

rozwiązywania problemów w zakresie objętym
Działaniem.

Rekomendowane

kryterium

Stosuje się
do
typu/typów
operacji
(nr)

1-3

Stosuje się
do
typu/typów
operacji
(nr)

1-3

urzeczywistnia charakter inicjatywy lokalnej 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
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
Uzasadnienie:

projektu do 1 roku zmotywuje beneficjentów
do

zwiększenia

projektu

oraz

efektywności
sprawnego

realizacji
rozliczania

finansowego. Kryterium zostanie zweryfikowane
na podstawie treści wniosku.

3. Grupę docelową w projekcie stanowią osoby zamieszkałe (w rozumieniu Kodeksu
Cywilnego) na terenie województwa mazowieckiego
Realizacja projektów na terenie województwa
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1-3

mazowieckiego podyktowana jest regionalnym
charakterem przewidzianego wsparcia (podział
alokacji środków przewidzianych na realizację
wynikał

z

odpowiedniego

uwzględniającego

algorytmu,

sytuację

gospodarczą,

społeczną, demograficzną w danym regionie).
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
treści wniosku.
Kryteria strategiczne
1. Beneficjentem projektu jest podmiot, które dotychczas nie
realizował

projektów

współfinansowanych

z

funduszy

WAGA

strukturalnych.
Priorytetowe

traktowanie

składanych

przez

dotychczas

nie

projektów,

beneficjentów,
realizowali

współfinansowanych
przyczyni

się

środowisk

lokalnych

z

do

którzy

projektów

funduszy
większej

i

10
pkt.

unijnych,
aktywności

budowania

różnego

rodzaju partnerstw na rzecz inicjatyw na rzecz
aktywizacji i integracji społeczności lokalnych
na terenach wiejskich. Premia punktowa dla
ww.
Uzasadnienie:

projektów,

wpłynie

na

rozszerzenie

dostępu do środków finansowych oraz do
zdobywania doświadczenia w realizacji zadań
w

ramach

funduszy

strukturalnych

tym

Stosuje się
do
typu/typów
operacji
(nr)

1-3

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

środowisk

zapewnia
lokalnych

wykorzystanie

modelu

wypracowanego

aktywizacji

na

podstawie

zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL.

10
pkt

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.
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1-3

C. Wskaźniki monitorowania Działania 7.3
Nr Działania

Działanie 7.3

W artość w skaźnika do
osiągnięcia w roku 2009

Nazwa wskaźnika
Liczba projektów wspierających
rozwój inicjatyw na rzecz
aktywizacji i integracji
społeczności lokalnych

48

Inne wskaźniki określone przez
Instytucję Pośredniczącą

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

D.1.
1

Planowany termin ogłoszenia
konkursu

II
kw.

III
kw.

IV
kw.

Otwarty
Zamknięty

Typ konkursu
Instytucja
ogłaszająca
konkurs: IP / IP2
Tematy dla
projektów
innowacyjnych

I kw.

1.
2.
3.
Kryteria dostępu
1.

-

Uzasadnienie
:
2.

Stosuje się do
Tematu (nr)

-

Uzasadnienie
:
3.
Szczegółowe
kryteria wyboru
projektów

Stosuje się do
Tematu (nr)

-

Uzasadnienie
:

Stosuje się do
Tematu (nr)
Kryteria strategiczne

1. Uzasadnienie
:
2. Uzasadnienie
:
3. Uzasadnienie
:

WAGA
Stosuje się do
Tematu (nr)
WAGA
Stosuje się do
Tematu (nr)
WAGA
Stosuje się do
Tematu (nr)

D.2 Projekty innowacyjne wdrażane w trybie konkursowym o charakterze upowszechniającym
LP.
Konkurs
u

D.2.
1

Planowany termin ogłoszenia
konkursu
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I kw.

II
kw.

III
kw.

IV
kw.

Typ konkursu

Otwarty
Zamknięty

Instytucja
ogłaszająca
konkurs: IP / IP2

Kryteria dostępu
1.
Uzasadnienie
:
2.

Szczegółowe
kryteria wyboru
projektów

Uzasadnienie
:
3.
Uzasadnienie
:
Kryteria strategiczne
1.
Uzasadnienie
:
2.
Uzasadnienie
:
3.
Uzasadnienie
:

WAGA

WAGA

WAGA

D.3.1 Projekty innowacyjne wdrażane w trybie systemowym
Instytucja
odpowiedzialna
za realizację
projektów
innowacyjnych:
IP / IP2
Temat, w
ramach którego
realizowany jest
dany projekt

-

-

Beneficjent
systemowy

-

Okres realizacji
projektu

-

Kwota
planowanych
wydatków w
projekcie
Skrócony opis
produktu/ów oraz
rezultaty
planowane do
osiągnięcia w
ramach projektu
Szczegółowe
kryteria wyboru
projektów

w roku
2009

ogółem w
projekcie

Skrócony
opis
produktu/ó
w
Rezultaty w
roku 2009

Rezultaty na
koniec realizacji
projektu
Kryteria dostępu

1.
Uzasadnienie
:
2.
Uzasadnienie
:
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3.
Uzasadnienie
:

D.4.1 Projekty innowacyjne wdrażane w trybie systemowym o charakterze upowszechniającym
Instytucja
odpowiedzialna
za realizację
projektów
innowacyjnych:
IP / IP2
Beneficjent
systemowy
Okres realizacji
projektu

-

Kwota
planowanych
wydatków w
projekcie
Skrócony opis
produktu/ów oraz
rezultaty
planowane do
osiągnięcia w
ramach projektu

w roku
2009

ogółem w
projekcie

Skrócony
opis
produktu/ó
w

-

Rezultaty w
roku 2009

Rezultaty na
koniec realizacji
projektu
Kryteria dostępu

1.
Szczegółowe
kryteria wyboru
projektów

Uzasadnienie
:
2.
Uzasadnienie
:
3.
Uzasadnienie
:

E. PROJEKTY PONADNARODOWE
E.1 Projekty ponadnarodowe wdrażane w trybie konkursowym
Nr Działania /
Poddziałania
LP.
E.1.1
Konkursu
Typ konkursu
Typ/typy projektów
(operacji)
przewidziane do
realizacji w ramach
konkursu

Planowany termin ogłoszenia
konkursu
Otwarty
Zamknięty

II kw.

III
kw.

1.
2.
3.
Stosuje się do
typu/ów
projektów (nr)
Stosuje się do
typu/ów
projektów (nr)
Stosuje się do
typu/ów
projektów (nr)

1.
Forma/y działań
kwalifikowalnych w
ramach współpracy

I kw.

2.
3.
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IV
kw.

Komponent
ponadnarodowy
do projektu
standardowego

Wyodrębnione
projekty
ponadnarodowe
Kryteria dostępu
1.

Stosuje się do
typu/ów
projektów (nr)
Stosuje się do
formy działań
(nr)

Uzasadnienie:

2.
Stosuje się do
typu/ów
projektów (nr)
Stosuje się do
formy działań
(nr)

Uzasadnienie:

3.
Stosuje się do
typu/ów
projektów (nr)
Stosuje się do
formy działań
(nr)

Uzasadnienie:
Szczegółowe kryteria
wyboru projektów

Kryteria strategiczne
1.

WAGA
Stosuje się do
typu/ów
projektów (nr)
Stosuje się do
formy działań
(nr)
WAGA
Stosuje się do
typu/ów
projektów (nr)
Stosuje się do
formy działań
(nr)
WAGA
Stosuje się do
typu/ów
projektów (nr)
Stosuje się do
formy działań
(nr)

Uzasadnienie:

2.

Uzasadnienie:

3.

Uzasadnienie:

E.2.1 Projekty ponadnarodowe wdrażane w trybie systemowym
Nr Działania /
Poddziałania
Wyodrębniony
projekt
ponadnarodowy/
Komponent
ponadnarodowy do
projektu
standardowego
Typ/typy projektów
(operacji)
przewidziane do
realizacji w ramach
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projektu

Forma/y działań
kwalifikowalnych w
ramach współpracy
Beneficjent
systemowy
Czy typ projektu
(operacji) został
przewidziany w SzOP
do realizacji w trybie
systemowym?
Okres realizacji
projektu

TAK

Jeżeli NIE –
należy
uzasadnić

NIE

Kwota planowanych
wydatków w
projekcie

w roku 2009

ogółem w
projekcie

Rezultaty planowane
do osiągnięcia w
ramach projektu

w roku 2009

na koniec
realizacji
projektu
Kryteria dostępu

1.
Szczegółowe kryteria
wyboru projektów

Uzasadnienie:
2.
Uzasadnienie:
3.
Uzasadnienie:

F. REALIZOWANE PROJEKTY INDYWIDUALNE
Tytuł projektu
indywidualnego

-

Beneficjent projektu
indywidualnego

Czy projekt stanowi
element grupy projektów
(należy wskazać
ewentualne powiązania)?

Okres realizacji
projektu/typu projektu
Wielkość planowanych
wydatków w roku
obowiązywania Planu
działania
Rezultaty
twarde
planowane
do
osiągnięcia w
miękkie
ramach
projektu

Całkowity budżet
projektu indywidualnego

w roku
2009

−

na
koniec
realizacji
projektu

−

−
−

G. OPIS MECHANIZMÓW ZAPEWNIAJĄCYCH KOMPLEMENTARNOŚĆ DZIAŁAŃ PRZEWIDZIANYCH
W PRIORYTECIE FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EFS Z DZIAŁANIAMI WSPÓŁFINANSOWANYMI
PRZEZ INNE ŚRODKI WSPÓLNOTOWE

Nad całością działań koordynacyjnych i zapewnieniem realizacji spójnej polityki na poziomie województwa
Mazowieckiego

w

zakresie

wykorzystania

funduszy

unijnych
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czuwać

będzie

Zespół

ds.

Polityki

Strukturalnej, który zostanie powołany zarządzeniem Marszałka Województwa Mazowieckiego. Zespół
stanowić będzie ciało doradcze Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawach dotyczących wieloletnich
programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i środków krajowych, które są realizowane na
terenie województwa mazowieckiego.
Do podstawowych zadań Zespołu należeć będzie wsparcie Zarządu Województwa w zakresie:
−

dostępu do pełnych i regularnych informacji, analiz, ocen i rekomendacji związanych z
realizacją programów finansowanych z UE,

−

koordynacji działań w regionie na rzecz efektywnego wykorzystania środków finansowych w
ramach programów finansowanych z UE,

−

identyfikacji, inspirowania, ukierunkowania i wsparcia właściwego przygotowania kluczowych
przedsięwzięć

rozwojowych

w

regionie

możliwych

do

sfinansowania

w

ramach

programów

finansowanych z UE.
W jego skład wchodzić będą w szczególności dyrektorzy tych Departamentów Urzędu Marszałkowskiego,
które zaangażowane są bezpośrednio w planowanie i realizację inicjatyw finansowanych z funduszy UE, a
także Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Warszawie oraz Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania regionalnego w Warszawie.
Zespół wypracowuje mechanizmy służące zapewnieniu komplementarności wsparcia udzielanego
ze wszystkich dostępnych w regionie funduszy UE (m.in. EFS, EFRR, EFRROW). Takie działania
pozwalają na wybór i dofinansowanie tych projektów, które wykazują spójność i powiązanie z
innymi projektami, realizowanymi dzięki środkom z różnych funduszy UE oraz przyczyniają się do
osiągnięcia strategicznych z punktu widzenia rozwoju regionu celów społeczno-gospodarczych.
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H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych
Planow ana w artość w skaźnika Wartość docelow a Planow any stopień
do osiągnięcia do końca 2009 r
w skaźnika
realizacji w skaźnika

Nazwa wskaźnika

PRIORYTET VII
Cel szczegółow y 1. Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Wskaźniki produktu
Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział
8700
48500
w projektach dotyczących aktywnej integracji
- w tym osoby z terenów wiejskich
2981
16405
Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami
5388
32333
socjalnymi w ramach realizowanych projektów
Liczba pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej
bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy w wyniku
wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym
Liczba projektów wspierających rozwój inicjatyw na rzecz aktywizacji i
integracji społeczności lokalnych

18,17%
16,66%

1180

1221

96,64%

88

281

31,32%

10,00%

n/d

15,00%

n/d

100,00%

n/d

Wskaźniki rezultatu
Odsetek klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zostali objęci
10,36%
kontraktami socjalnymi
Odsetek klientów instytucji pomocy społecznej będących w wieku
aktywności zawodowej i nie pracujących, którzy w ramach Priorytetu
22,89%
zostali objęci działaniami aktywnej integracji
Odsetek pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej
bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy podnieśli
swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym

17,94%

54,81%

Cel szczegółow y 2. Wzmocnienie i poszerzenie zakresu działań sektora ekonomii społecznej
Inne wskaźniki produktu określone przez Instytucję Pośredniczącą
Inne wskaźniki rezultatu określone przez Instytucję Pośredniczącą

n/d

Pole wypełniane automatycznie
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Planow a na w artość w skaźnika W a rtość docelow a Pla now any stopie ń
do osiągnięcia do końca 2009 r
w skaźnika
realizacji w ska źnika

Nazwa wskaźnika

PRIORYTET VII
Cel szczegółow y 1. Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Cel szczegółow y 2. Wzmocnienie i poszerzenie zakresu działań sektora ekonomii społecznej
W skaźniki produktu
Liczba instytucji wspierających ekonomię społeczną, które otrzymały
2
3
wsparcie w ramach Działania
Liczba inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej wspartych z EFS
8
24
Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii
554
1970
społecznej
Inne wskaźniki produktu określone przez Instytucję Pośredniczącą
Inne wskaźniki rezultatu określone przez Instytucję Pośredniczącą

66,67%
33,33%
28,12%

n/d

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

2009 r.
1.

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
Ddziałanie 7.3
RAZEM PRIORYTET VII
w tym projekty
innowacyjne
w tym projekty
współpracy
ponadnarodowej

Kontraktacja
2009 r.
2.

Kontraktacja
narastająco (w
tym 2009r.)

Ogółem
publiczne

Budżet pańs twa

Budżet JST

Fundus z Pracy

PFRON

Wydatk i 2010-2015
w ynik ające z
k ontrak tacji
naras tająco

3.

4.=5+6+7+8

5.

6.

7.

8.

9.

Wydatki 2009r.

108 090 398
62 692 431
37 831 639
7 566 328

166 032 344
95 319 935
57 520 649
13 191 760

108 090 398
62 692 430
37 831 640
7 566 328

97 535 371
56 109 725
33 859 318
7 566 328

8 098 673
6 112 512
1 986 161
0

470 193
470 193
0
0

1 986 161
0
1 986 161
0

0
0
0
0

45 404 004
28 516 028
16 887 976

115 540 583
85 670 841
29 869 742

66 062 726
51 702 950
14 359 776

66 062 726
51 702 950
14 359 776

0
0
0

0
0
0

0
0
0

26 353 431
19 376 600
6 976 831

11 073 950
166 230 658

19 728 460
302 963 693

11 898 794
186 051 918

11 898 794
175 496 891

0
8 098 673

0
470 193

0
1 986 161

2 325 610
28 679 041

1 662 306,00

1 662 306,00

662 306,00
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1 000 000,00

PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE PLANU DZIAŁANIA

Miejscowość, data

Pieczęć i
podpis osoby
upoważnionej
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