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KARTA DZIAŁANIA 7.1 

 
PODDZIAŁANIE 7.1.1* 
Projekty, których realizacja jest kontynuowana  

B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM 

mailto:sekretariat@mazowia.eu


Nr umowy z KSI i tytuł projektu Nie dotyczy 

Beneficjent systemowy 331 Ośrodków Pomocy Społecznej (w tym Miasta na prawach powiatu) 

Okres realizacji projektu 2008-2013 

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie 

w latach 2007-2011 
(w tym krajowy wkład publiczny) 

w roku 2012 
(w tym krajowy wkład publiczny) 

ogółem w projekcie 
(w tym krajowy wkład 

publiczny) 

  
125 728 578,98 PLN 
(18 859 286,85 PLN) 
 

 
44 444 445 PLN 
 (6 51 667 PLN) 

 
330 063 718 PLN 
(49 509 557,70 PLN) 
 

Szczegółowe kryteria 
wyboru projektów 

KRYTERIA DOSTĘPU 

1. Projekt zakłada objęcie wsparciem co najmniej 80% uczestników 
projektu, kontraktem socjalnym (dotyczy to bezpośrednich 
beneficjentów projektu, nie dotyczy otoczenia w rozumieniu PAL).   

Uzasadnienie: 

Kontrakt socjalny to podstawowe i najskuteczniejsze narzędzie 
stosowane przez ośrodki pomocy społecznej, służące aktywizacji 
społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie. 

2. Projekt zakłada objęcie wsparciem nie mniejszej liczby uczestników 
projektu niż w 2011 r. (w przypadku kontynuacji projektu). W przypadku 
realizacji PAL, co najmniej 30% uczestników będą to rodzice 
posiadający dzieci wymagające opieki).  

Uzasadnienie: 

Od 2012 roku zwiększa się liczba zadań OPS związanych z 
systemem wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, a co za tym idzie 
wzrośnie liczba klientów OPS. Stąd konieczność intensyfikacji 
działań skierowanych do rodziców posiadających dzieci wymagające 
opieki w celu przygotowania ich do podjęcia zatrudnienia i 
aktywizacji społecznej. Skierowanie wsparcia na rodziców w ramach 
projektów systemowych będzie narzędziem, tóre pozwoli na 
ograniczenie liczby dzieci trafiających do systemu pieczy zastępczej. 
„Inwestycja” w rodziców, którzy korzystają z pomocy społecznej 
poprzez działania zaplanowane  w ramach projektów systemowych 
powoduje ograniczenie zagrożenia wykluczeniem społecznym 
całych rodzin, a nie tylko pojedynczego odbiorcy. Kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie. 

3. Projekt skierowany jest w co najmniej 10% do osób niepełnosprawnych 
lub ich otoczenia w przypadku realizacji PAL. 

Uzasadnienie: 

Dotychczas działania aktywizacyjne skierowane wobec osób 
niepełnosprawnych w niewielkim stopniu przyczyniły się do poprawy 
sytuacji zawodowej tej grupy społecznej. Brak jest również działań 
skierowanych do rodzin i najbliższego otoczenia osób 
niepełnosprawnych, które maja istotny wpływ na ich aktywizację. 
Zastosowanie takiego kryterium powinno przyczynić się do 
zwiększenia liczby projektów systemowych realizowanych w oparciu 
o PAL. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie. 

4. Projekt zakłada realizację instrumentu aktywizacji edukacyjnej: 
skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych  
z uzupełnianiem wykształcenia na poziomie podstawowym, 
gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym z uwzględnieniem 
realnych potrzeb uczestników projektów. 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie tego kryterium ma na celu uzupełnienie 
wykształcenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
Uzupełnienie wykształcenia ma duże znaczenie w procesie 
przywracania ww. osób na rynek pracy. Kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie. 

 
5. Projekt zakłada diagnozę potrzeb każdego uczestnika projektu oraz 
dostosowanie form wsparcia do zdiagnozowanych potrzeb. 



Uzasadnienie: 

Potrzeba zastosowania kryterium wynika z rekomendacji zawartych 
w badaniu Metaewaluacja projektów systemowych realizowanych w 
Działaniu 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie 
raportów końcowych z ewaluacji przeprowadzonych przez 
Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej w 2010 r. Jak wynika z 
raportu, trudno jest wyróżnić instrumenty mniej lub bardziej 
skuteczne, gdyż dopiero ich łączne zastosowanie składa się na 
skuteczność prowadzonych działań. O skuteczności prowadzonych 
działań decyduje często właściwe ich dostosowanie do potrzeb osób 
zainteresowanych. Niezbędna jest zatem dalsza indywidualizacja 
działań integracyjnych, gdyż nie wszystkie formy wsparcia 
sprawdzają się w przypadku każdego z uczestników. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o 
dofinansowanie. 

*  w l a tach  2012 -2014  w wo jewód z t wie  mazowieck im  rea l i zowane  będą  p ro j ek t y  3  le tn ie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PODDZIAŁANIE 7.1.2  * 
Projekty, których realizacja jest kontynuowana  
 

B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM 

Nr umowy z KSI i tytuł projektu  

Beneficjent systemowy 39 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (w tym Miasta na prawach powiatu) 

Okres realizacji projektu 2008-2013 

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie 



w latach 2007-2011 
(w tym krajowy wkład publiczny) 

w roku 2012 
(w tym krajowy wkład publiczny) 

ogółem w projekcie 
(w tym krajowy wkład 

publiczny) 

 
79 689 899,92 PLN 
(11 953 483,99 PLN) 

 
33 000 000 PLN 
(4 950 000 PLN) 

 
199 176 381 PLN 
(29 876 457,15 PLN) 

Szczegółowe kryteria 
wyboru projektów 

KRYTERIA DOSTĘPU 

1. Projekty obejmujące wsparciem osoby bezrobotne zarejestrowane  
w Powiatowych Urzędach Pracy realizowane są w porozumieniu 
z Powiatowym Urzędem Pracy   

Uzasadnienie: 

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  

o dofinansowanie. 
2. 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 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 o dofinansowanie. 

3. Projekt zakłada realizację instrumentu aktywizacji edukacyjnej: 
skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych  
z uzupełnianiem wykształcenia na poziomie podstawowym, 
gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym z uwzględnieniem 
realnych potrzeb uczestników projektów. 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie tego kryterium ma na celu uzupełnienie 
wykształcenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
Uzupełnienie wykształcenia ma duże znaczenie w procesie 
przywracania ww. osób na rynek pracy. Kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie. 

 
5. Projekt zakłada diagnozę potrzeb każdego uczestnika projektu oraz 
dostosowanie form wsparcia do zdiagnozowanych potrzeb. 



Uzasadnienie: 

Potrzeba zastosowania kryterium wynika z rekomendacji zawartych 
w badaniu Metaewaluacja projektów systemowych realizowanych w 
Działaniu 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie 
raportów końcowych z ewaluacji przeprowadzonych przez 
Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej w 2010 r. Jak wynika z 
raportu, trudno jest wyróżnić instrumenty mniej lub bardziej 
skuteczne, gdyż dopiero ich łączne zastosowanie składa się na 
skuteczność prowadzonych działań. O skuteczności prowadzonych 
działań decyduje często właściwe ich dostosowanie do potrzeb osób 
zainteresowanych. Niezbędna jest zatem dalsza indywidualizacja 
działań integracyjnych, gdyż nie wszystkie formy wsparcia 
sprawdzają się w przypadku każdego z uczestników. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o 
dofinansowanie. 

 
*  w l a tach  2012 -2014  w wo jewódz t wie  mazowieck im  rea l i zowane  będą  p ro j ek t y  3  le tn ie  



Poddziałanie 7.1.3* 
 
Projekty, których realizacja jest kontynuow ana 
 

 

B2.1 PROJEKT PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM 

Planowany tytuł projektu 
Tytuł projektu: „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu” 

Nr i nazwa celu 
szczegółowego, w który 
wpisuje się dany projekt 

 

Typ/typy projektów 
(operacji) przewidziane do 

realizacji w ramach projektu 

- szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej i 
integracji społecznej oraz kadr prowadzących pracę z rodziną, 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) 

- studia, w tym: I i II stopnia, podyplomowe, doktoranckie, kursy zawodowe w tym: I i II 
stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (2) 

- 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 społecznym 
(3) 

- rozwój dialogu, partnerstwa publiczno społecznego i współpracy na rzecz 
przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego na poziomie regionalnym (4) 

- 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) 
powiązanych z konkretnymi działaniami wdrożeniowymi (5) 

- opracowanie, koordynacja realizacji, realizacja (w zakresie przewidzianym dla 
Poddziałania 7.1.3 PO KL) i monitoring wieloletniego regionalnego planu działań na 
rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora 
ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia 
w regionie (6) 

- realizacja wspólnych szkoleń dla kadr pomocy społecznej i kadr prowadzących pracę 
z rodziną oraz pracowników publicznych służb zatrudnienia w zakresie współdziałania 
tych instytucji na rzecz udzielania kompleksowego wsparcia osobom zagrożonym 
wykluczeniem społecznym w celu ich aktywizacji społeczno-zawodowej (7) 

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 został 
przewidziany w SzOP do 

realizacji w trybie 
systemowym? 

TAK x Jeżeli NIE – 
należy 

uzasadnić 

 

NIE  

Okres realizacji projektu 2007-2013 

Kwota planowanych wydatków w projekcie 

w roku 2012 
(w tym krajowy wkład publiczny) 

ogółem w projekcie 
(w tym krajowy wkład publiczny) 

7 000 000 PLN 
(1 050 000 PLN) 

39 835 276 PLN 
(5 975 291,40 PLN) 



Rezultaty (wskaźniki pomiaru celów projektu) planowane do osiągnięcia w ramach projektu 

w roku 2012 ogółem w projekcie 

  

Liczba pracowników jednostek pomocy i integracji społecznej 
bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy w 
wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje w 
systemie pozaszkolnym – 500 
 
 
- Liczba pracowników socjalnych zatrudnionych w 
jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (OPS i 
PCPR) bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, 
którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje 
w systemie pozaszkolnym – 200 
 
 
 
Liczba jednostek objętych doradztwem specjalistycznym – 
369 
 
 
Liczba konferencji – 2 
liczba uczestników – 300  
 
 
 
Liczba seminariów dot, partnerstw, ES, edukacji 
samorządów itp.) – 40 liczba uczestników 1200 
 
 
Wizyty studyjne -(krajowe) 6  
Liczba uczestników – 120 
 
 
Liczba partnerstw regionalnych i lokalnych – 20 
 
 
Akcje i kampanie promocyjno-informacyjne - 4 
 
 
Wydanie 4 raportów z badań  
6 publikacji,  w tym   publikacje z zakresu aktywnej integracji  
z metodyki pracy socjalnej 
 
Wydanie 4 biuletynów promocyjno-informacyjnych 
 
Opracowanie szkoleń e-learningowych - 5 
 
 
 
Wdrożenie wieloletniego regionalnego planu na rzecz 
promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz 
rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej – 1 
 
Powstanie zespołu koordynującego trwałość działań PES na 
Mazowszu - 1 
 
Przeprowadzenie ewaluacji projektu MCPS 
 
 
- liczba pracowników JPiIS, którzy podniosą swoje 
kwalifikacje w systemie studiów  podyplomowych, 
specjalizacji I i II stopnia i studiów uzupełniających – 100 

Liczba pracowników jednostek pomocy i integracji 
społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną 
integracją, którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli 
swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym – 5000 
 
 
- Liczba pracowników socjalnych zatrudnionych w 
jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej 
(OPS i PCPR) bezpośrednio zajmujących się aktywną 
integracją, którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli 
swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym – 2500 
 
 
 
Liczba jednostek objętych doradztwem 
specjalistycznym – 369 
 
 
Liczba konferencji – 10 
liczba uczestników – 1200 
 
 
 
Liczba seminariów dot, partnerstw, ES, edukacji 
samorządów itp.) – 36 liczba uczestników 2000 
 
 
 
 
Liczba partnerstw regionalnych i lokalnych – 24 
 
 
 
 
 
Wydanie 12 biuletynów promocyjno-informacyjnych 
 
Opracowanie szkoleń e-learningowych - 5 
 
 
 
Wdrożenie i monitoring wieloletniego regionalnego 
planu na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii 
społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii 
społecznej – 1 
 
Powstanie zespołu koordynującego trwałość działań 
PES na Mazowszu - 1 
 
Przeprowadzenie ewaluacji projektu MCPS 
 
- liczba pracowników JPiIS, którzy podniosą swoje 
kwalifikacje w systemie studiów  podyplomowych 
specjalizacji I i II stopnia i studiów uzupełniających –  
– 1000 
 
 
Rezultaty miękkie  
 
Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych 



 
 
Rezultaty 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 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.). 
 
 

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.). 

Szczegółowe kryteria 
wyboru projektów 

KRYTERIA DOSTĘPU 

1. Projekt zakłada podnoszenie kwalifikacji kadr instytucji pomocy i 
integracji społecznej poprzez kształcenie zmierzające do poniesienia 
potencjału w zakresie działań aktywizacyjnych (np. studia I i II stopnia, 
studia podyplomowe, kursy zawodowe w tym: I i II stopień specjalizacji 
w zawodzie pracownik socjalny) w przypadku gdy projekt jest 
realizowany w systemie wieloletnim. 

Uzasadnienie: 

Wprowadzone kryterium dostępu podyktowane jest zmianami w 
zakresie wdrażania Poddziałania 7.1.3 wynikającymi z przeglądu 
śródokresowego PO KL. Kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku o dofinansowanie. 

2. Projekt zapewnia wsparcie (w tym prowadzenie działań informacyjno – 
promocyjnych) oraz indywidualne doradztwo Ośrodkom Pomocy 
Społecznej, które nie został objęte wsparciem w ramach Poddziałania 
7.1.1 PO KL w 2011 roku. Beneficjent rozpocznie działania informacyjno- 
promocyjne oraz doradcze co najmniej kwartał przed terminem 
zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie.  



Uzasadnienie: 

Procent OPS realizujących projekty na ternie woj. Mazowieckiego 
wynosi niewiele ponad 60%, a więc jest na relatywnie niskim 
poziomie. Beneficjenci systemowi Poddziałania 7.1.1, ze względu na 
niewielkie doświadczenie w aplikowaniu o środki i ich rozliczanie w 
ramach EFS, wymagają szczególnej pomocy w realizacji projektów 
w ramach PO KL. Aktywne włączenie MCPS do promowania udziału 
OPS poprzez udzielanie bezpośredniej pomocy zachęci Ośrodki do 
aplikowania o środki. Kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku o dofinansowanie. 

3. Realizacja działań planowanych w projekcie w zakresie 
specjalistycznego doradztwa i podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
pracowników poprzedzona jest diagnozą potrzeb pracowników OPS i 
PCPR.  

Uzasadnienie: 

Kryterium jest wynikiem zaleceń wynikających z rekomendacji z 
badania metaewaluacyjnego projektów systemowych w ramach 
Działania 7.1. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie. 

4. Projekt przewiduje realizację modułów szkoleniowych lub innych form 
wsparcia dla pracowników OPS i PCPR mających na celu rozwój ich 
umiejętności w zakresie identyfikacji potrzeb klientów pomocy 
społecznej i projektowania dla nich wsparcia aktywizacyjnego.  

Uzasadnienie: 

Kryterium jest wynikiem zaleceń wynikających z rekomendacji z 
badania metaewaluacyjnego projektów systemowych w ramach 
Działania 7.1. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie. 

5. Projekt zakłada obligatoryjne realizację wspólnych szkoleń dla 
pracowników PUP i OPS.  

Uzasadnienie: 

Kryterium jest wynikiem zmian wprowadzonych w zakresie 
Poddziałania 7.1.3 do SzOP oraz zaleceń wynikających z 
rekomendacji z badania metaewaluacyjnego projektów 
systemowych w ramach Działania 7.1. Kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie. 

 
 

 
*  w l a tach  2012 -2014  w wo jewódz t wie  mazowieck im  rea l i zowane  będą  p ro j ek t y  3  le tn i e 
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KARTA DZIAŁANIA 7.2 

 
PODDZIAŁANIE 7.2.1  
 

LP. Konkursu:  A.1 
Planowany termin ogłoszenia 

konkursu 
I kw. x II kw.  III kw.  

IV 
kw. 

 

Typ konkursu 
Otwarty  

 
Zamknięty x 

Planowana alokacja 

 
9 789 500 PLN  
 

Typ/typy projektów  (operacji) 
przewidziane do realizacji w 

ramach konkursu 

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

1
: 

 
- kursy i szkolenia

2
 umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji  

i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji 
społecznych, niezbędnych na rynku pracy (3) 
 
- staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej  
u pracodawcy

3
 (4) 

 
- 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) 
 
- 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) 
 
- poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy (11) 
 
 
 

                                                 
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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Szczegółowe kryteria wyboru 
projektów 

 
KRYTERIA DOSTĘPU 

 

1. Projektodawca to podmiot będący: 

 instytucją pomocy i integracji społecznej (jednostką organizacyjną pomocy 
społecznej określoną w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej; Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r. z późn. zm.), 

 jednostką zatrudnienia socjalnego (realizującą zadania wynikające z ustawy 
z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym; Dz. U. z dnia 14 lipca 
2003 r. z późn. zm.), 

 organizacją pozarządową działającą na podstawie zapisów statutowych w 
sferze pomocy i integracji społecznej oraz innym podmiotem prowadzącym 
na podstawie zapisów statutowych działalność w sferze pomocy i integracji 
społecznej,  

 instytucją działającą w obszarze rynku pracy (zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz. U. 
2004 Nr 99 poz. 1001, z późn. zm.),  

który na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada co najmniej dwu letnie 
doświadczenie w  prowadzeniu działalności w zakresie działań na rzecz wskazanej 
grupy docelowej. 

Uzasadnienie: 

Praca z osobami zagrożonymi wykluczeniem 
społecznym jest procesem złożonym, 
obejmującym oddziaływanie w różnych sferach 
funkcjonowania człowieka i wymagającym 
trwałego, zintegrowanego podejścia w sferze 
aktywizacji. Takie wsparcie grupy docelowej 
określonej dla Priorytetu VII, dające gwarancję 
efektywnego, celowego i gospodarnego 
wykorzystania środków mogą zapewnić tylko 
podmioty posiadające  wiedzę i doświadczenie w 
rozwiązywaniu problemów osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. Kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie treści wniosku.  

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji (nr) 

3-11 

2. Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu  
w ramach konkursu (kryterium nie stosuje się do wnioskodawców będących jst) 

Uzasadnienie: 

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 przez Beneficjenta 
kryterium dostępu. W przypadku wycofania 
jednego lub obydwu wniosków o dofinansowanie 
projektodawca 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 
zostanie zweryfikowane na podstawie rejestru 
prowadzonego w ramach Lokalnego Systemu 
Informatycznego. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji (nr) 

3-11 
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3. Projekt skierowany jest 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). 

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) 

3-11 

4. 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) 

3-11 

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. 

Uzasadnienie: 

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 
powinno być prowadzone na terenie Mazowsza 
przez cały okres realizacji projektu.  
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
treści wniosku. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji 

(nr) 

3-11 

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% 

Uzasadnienie: 

Zatrudnienie jest jedną z form usamodzielniania i 
integracji osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, dodatkowe premiowanie projektów 
zakładających zatrudnienie uczestników projektu 
zwiększa efektywność realizacji wsparcia i 
bezpośrednio przyczynia się do osiągania 
wskaźników. Konieczność uwzględnienia 
kryterium wynika z zaleceń Komisji Europejskiej.  
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
treści wniosku. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji 

(nr) 

3-9, 
11 

7.  Projekt przewidujący realizację kursów i szkoleń konieczność oferowanego 
wsparcia potwierdzi przeprowadzona diagnozą potrzeb i analizą predyspozycji 
zawodowych potencjalnych uczestników a do rekrutacji uczestników zapewni osobę 
posiadającą odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie (z zakresu doradztwa 
i/lub poradnictwa zawodowego).  
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Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu zapewnienia wsparcia 
wynikającego z potrzeb oraz zapewniającego 
efektywność wsparcia w zakresie kursów i szkoleń  
w związku z powyższym preferowane będą  
projekty, w których beneficjent konieczność 
realizacji szkoleń i kursów wskazanych we 
wniosku uzasadni przeprowadzoną diagnozą 
potrzeb a do rekrutacji zapewni osobę 
posiadającą odpowiednie kwalifikacje w tym 
zakresie, która dokona  analizy predyspozycji 
zawodowych potencjalnych uczestników projektu. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
treści wniosku. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji 

(nr) 

3 

 

KRYTERIA STRATEGICZNE 

 

1. Grupę docelową w projekcie stanowią w co najmniej 30 % 
osoby w wieku do 25 roku życia lub osoby powyżej 45 r. ż. a 
wsparcie w ramach projektu zostało dostosowane do 
specyficznych potrzeb tej grupy docelowej. 

WAGA 
10 
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 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. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji 

(nr) 

3-11 

 

2. Preferowanie projektów uzupełniających wsparcie 
realizowane w ramach RPO (działań 5.2 i 7.3) oraz PROW (oś 3 
oraz oś 4 działanie). 

WAGA 
10 
pkt. 
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 Uzasadnienie: 

Mając na uwadze, potwierdzoną przykładami 
projektów (tzw. dobrych praktyk) skuteczność 
działań integracyjnych, realizowanych w 
środowiskach gdzie działania z zakresu 
rewitalizacji przestrzennej, gospodarczej i 
infrastrukturalnej uzupełnione zostały projektami 
miękkimi o charakterze działań społecznych, 
zasadnym wydaje się  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) 

3-11 

 

3. Projekt jest realizowany w partnerstwie lokalnym z OPS na 
tych obszarach Mazowsza, na których od roku 2007 nie są 
realizowane projekty systemowe OPS. 

WAGA 
20 
pkt. 

 Uzasadnienie: 

Ponad 30% jednostek uprawnionych do realizacji 
projektów systemowych w ramach Poddziałania 
7.1.1 nie podejmuje się ich realizacji. Wspólne 
działania projektowe na poziomie partnerstwa 
lokalnego spowodowałyby, że partner nabyłby 
niezbędne doświadczenie i przekonałby się do 
samodzielnej realizacji projektu w trybie 
systemowym. Kryterium zostanie zweryfikowane 
na podstawie treści wniosku o dofinansowanie 
projektu. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji 

(nr) 

3-11 
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LP. Konkursu:  A.2 
Planowany termin ogłoszenia 

konkursu 
I kw.  II kw. x III kw.  IV kw.  

Typ konkursu 
Otwarty  

 
Zamknięty x 

Planowana alokacja 

 
5 000 000 PLN 
 

Typ/typy projektów  (operacji) 
przewidziane do realizacji w 

ramach konkursu 

Projekty na rzecz integracji społeczno – zawodowej, obejmujące następujący typ operacji: 
 
- wsparcie dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej tj. 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 podmiotów integracji społecznej, wymienionych w typie operacji nr 1 
(2) 
 

Szczegółowe kryteria wyboru 
projektów 

 
KRYTERIA DOSTĘPU 

 

1. Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu  
w ramach konkursu (kryterium nie dotyczy wnioskodawców będących jst) 

Uzasadnienie: 

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 przez 
Beneficjenta kryterium dostępu. W przypadku 
wycofania jednego lub obydwu wniosków o 
dofinansowanie projektodawca 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 
zostanie zweryfikowane na podstawie rejestru 
prowadzonego w ramach Lokalnego Systemu 
Informatycznego. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji (nr) 

1,2 
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2. Projektodawca to podmiot będący: 

 instytucją pomocy i integracji społecznej (jednostką organizacyjną pomocy 
społecznej określoną w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej; Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r. z późn. zm.), 

 jednostką zatrudnienia socjalnego (realizującą zadania wynikające z ustawy 
z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym; Dz. U. z dnia 14 lipca 
2003 r. z późn. zm.), 

 organizacją pozarządową działającą na podstawie zapisów statutowych w 
sferze pomocy i integracji społecznej oraz innym podmiotem prowadzącym 
na podstawie zapisów statutowych działalność w sferze pomocy i integracji 
społecznej,  

 instytucją działającą w obszarze rynku pracy (zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz. U. 
2004 Nr 99 poz. 1001, z późn. zm.), 

który na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada co najmniej dwu letnie 
doświadczenie w  prowadzeniu działalności na rzecz wskazanej grupy docelowej.  

Uzasadnienie: 

Praca z osobami zagrożonymi społecznie jest 
procesem złożonym, obejmującym oddziaływanie 
w różnych sferach funkcjonowania człowieka i 
wymagającym trwałego, zintegrowanego 
podejścia w sferze aktywizacji. Takie wsparcie 
grupy docelowej określonej dla Priorytetu VII, 
mogą zapewnić tylko podmioty posiadające  
wiedzę i doświadczenie w rozwiązywaniu 
problemów osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym.  Kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji (nr) 

1,2 

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. 

Uzasadnienie: 

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 
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. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji (nr) 

1,2 

5. Okres realizacji projektu nie jest krótszy niż 24 miesiące, a wskaźnik efektywności 
zatrudnieniowej dla jego uczestników mierzony na zakończenie projektu wynosi co 
najmniej 20%. 

Uzasadnienie: 

Zatrudnienie jest jedną z form usamodzielniania i 
integracji osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, dodatkowe premiowanie projektów 
zakładających zatrudnienie uczestników projektu 
zwiększa efektywność realizacji wsparcia i 
bezpośrednio przyczynia się do osiągania 
wskaźników. Konieczność uwzględnienia 
kryterium wynika z zaleceń Komisji Europejskiej. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
treści wniosku. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji (nr) 

1,2 

 

KRYTERIA STRATEGICZNE 

 

 

1. Wydatki zaplanowane w ramach cross - financingu 
przeznaczono na dostosowanie obiektów do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, którym Wnioskodawca zapewnia 
kompleksowe wsparcie, o ile projekt przewiduje udział osób 
niepełnosprawnych. 

WAGA 5 
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 Uzasadnienie: 

Z uwagi na trudności osób niepełnosprawnych w 
dostępie do różnorodnych działań, które to 
trudności mają charakter barier 
infrastrukturalnych, przewiduje się premiowanie 
projektów przyczyniających się do zniesienia 
tego rodzaju barier. Dodatkowo ze względu na 
specyficzne uwarunkowania psychospołeczne 
osób niepełnosprawnych istotne jest zapewnienie 
tej grupie przemyślanego i kompleksowego 
wsparcia. Kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji 

(nr) 

1,2 

 

2. Projekt skierowany jest w 100% do mieszkańców gminy/n, 
w której/ch procent osób korzystających ze świadczeń 
pomocy społecznej jest wyższy, niż średni procent osób 
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na terenie 
województwa mazowieckiego (wg danych rocznego 
sprawozdania MPiPS -03 i analizy problemów społecznych 
opracowywanej przez MCPS).  

WAGA 25 

 Uzasadnienie: 

W województwie mazowieckim występuje 
zróżnicowany poziom procentowy osób 
korzystających z pomocy społecznej. W związku 
z tym, wskazane jest preferowanie realizacji 
projektów skierowanych do mieszkańców 
terenów, najbardziej zapóźnionych pod 
względem socjalnym i ekonomicznym, w celu 
przyspieszenia ich rozwoju i wyrównywania 
poziomu spójności społecznej. Kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie treści wniosku. 
 

 1,2 
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KARTA DZIAŁANIA 7.4 

 
Działanie 7.4 
 
LP. Konkursu:  A.1 Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw.  II kw. x III kw.  IV kw.  

Typ konkursu 
Otwarty  

 
Zamknięty x 

Planowana alokacja 
 
14 552 650  PLN 
 

Typ/typy projektów  
(operacji) 

przewidziane do 
realizacji w ramach 

konkursu 

- Programy aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, w ramach których dla 
każdego z uczestników przygotowywane i realizowane są indywidualne plany działania, opracowane 
w oparciu o analizę predyspozycji zawodowych danej osoby niepełnosprawnej, obejmujące co 
najmniej dwie formy wsparcia spośród następujących (1): 

 Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej  
i zawodowej, 

 Kursy i szkolenia
4
 umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji  

i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, 
niezbędnych na rynku pracy, 

 Poradnictwo zawodowe  
 Pośrednictwo pracy, 
 Zatrudnienie wspomagane obejmując wsparcie osoby niepełnosprawnej przez trenera 

pracy/asystenta zawodowego u pracodawcy, 
 Staże i praktyki zawodowe

5
,  

 Subsydiowane zatrudnienie, 
 Skierowanie do pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej i sfinansowanie kosztów 

zatrudnienia w ZAZ, 
 Usługi społeczne przezwyciężające indywidualne bariery w integracji społecznej  

i powrocie na rynek pracy, w tym usługi asystenta osobistego, 
- Działania o charakterze środowiskowym, w tym w szczególności działania edukacyjne i 
integracyjne, mające na celu adaptację pracownika w środowisku pracy (jedynie łącznie z główną 
grupą docelową, czyli osobami niepełnosprawnymi) (2). 

Szczegółowe kryteria 
wyboru projektów 

 
KRYTERIA DOSTĘPU 

 

1. Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu  
w ramach konkursu. 

                                                 
4
 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. 
5
 Osobom uczestniczącym w stażu lub odbywającym praktyki zawodowe przysługuje miesięczne  stypendium w wysokości nie większej niż kwota 

minimalnego (właściwa IP/IP2 określi szczegółowe warunki odbywania stażu oraz praktyki zawodowej, biorąc pod uwagę zapewnienie właściwych 

warunków nabywania umiejętności przez uczestników projektu). 
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Uzasadnienie: 

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 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 na podstawie 
rejestru prowadzonego w ramach Lokalnego 
Systemu Informatycznego. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1,2 

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).  

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 

Szczegółowe kryteria 
wyboru projektów 

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 subregionu województwa mazowieckiego, który obejmuje wsparciem  
w ramach przedmiotowego projektu, z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji 
wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu 
z kadrą projektu). 

Uzasadnienie: 

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 
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. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1,2 

4. Projektodawca oferuje osobom niepełnosprawnym w ramach projektu wsparcie w postaci 
staży, praktyk zawodowych oraz subsydiowanie zatrudnienia. 

Uzasadnienie: 

Udział osoby niepełnosprawnej w szkoleniu i 
ukończenie go nie odpowiada tak naprawdę w 
pełni na rzeczywiste jej potrzeby. Dla 
Pracodawców bardzo często najważniejszym 
kryterium branym pod uwagę przy rekrutacji jest 
doświadczenie i staż pracy potencjalnego 
pracownika, a nie liczba ukończonych kursów, 
szkoleń, etc. Dlatego należy umożliwić w 
projekcie osobom niepełnosprawnym bezpośredni 
kontakt z pracodawcami i rynkiem pracy. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
treści wniosku o dofinansowanie. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1,2 

5. Realizowany w ramach projektu program aktywizacji społeczno-zawodowej osób 
niepełnosprawnych zakłada kompleksową realizację co najmniej pięciu spośród wskazanych w 
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SZOP form wsparcia. 

Uzasadnienie: 

Aktywizacja społeczno-zawodowa osób 
niepełnosprawnych i poprawa dostępu 
zatrudnienia dla tych osób jest procesem 
złożonym, obejmującym oddziaływanie w różnych 
sferach funkcjonowania człowieka i wymagającym 
trwałego, zintegrowanego podejścia w sferze 
aktywizacji. Kompleksowa realizacja łącznie co 
najmniej pięciu typów form wsparcia zapisanych w 
SZOP w ramach projektu pozwoli na 
kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych i 
wpłynie pozytywnie na efektywność wsparcia w 
ramach projektu. 
Ocena spełnienia powyższego kryterium 
dokonywana będzie w oparciu o treść wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1,2 

6. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla jego uczestników mierzony na zakończenie 
projektu wynosi co najmniej 20%. 

Uzasadnienie: 

Zatrudnienie jest jedną z form usamodzielniania i 
integracji osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, realizacja projektów zakładających 
zatrudnienie uczestników projektu zwiększa 
efektywność realizacji wsparcia i bezpośrednio 
przyczynia się do osiągania wskaźników. 
Spełnienie danych kryteriów zostanie 
zweryfikowane na podstawie treści wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1,2 

7. Działania o charakterze środowiskowym, w tym w szczególności działania edukacyjne i 
integracyjne, mające na celu adaptację pracownika w środowisku pracy (jedynie łącznie z 
główną grupą docelową, czyli osobami niepełnosprawnymi) – typ operacji nr 2, może być 
realizowany jedynie w połączeniu z działaniami wymienionymi w typie operacji nr 1. 

Uzasadnienie: 

Działania o charakterze środowiskowym, w tym w 
szczególności działania edukacyjne i integracyjne, 
mające na celu adaptację pracownika w 
środowisku pracy nie powinny być celem samym 
w sobie, lec stanowić logiczne uzupełnienie 
działań podjętych w ramach projektu (np. 
działania edukacyjne i integracyjne, mające na 
celu adaptację pracownika w środowisku pracy na 
rzecz osób niepełnosprawnych, które dzięki 
udziałowi w projekcie znalazły zatrudnienie). 
Spełnienie danego kryteriów zostanie 
zweryfikowane na podstawie treści wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1,2 

KRYTERIA STRATEGICZNE 

1. Projekt jest realizowany w partnerstwie z 
przedsiębiorstwem lub przedsiębiorstwami.  

WAGA 20 

Uzasadnienie: 

Realizacja projektu w partnerstwie z 
przedsiębiorstwem lub przedsiębiorstwami 
znacznie ułatwiłaby możliwość zrealizowania 
praktyk zawodowych, staży czy subsydiowania 
zatrudnienia, a co za tym idzie umożliwiłaby 
osobom niepełnosprawnym zdobycie cennego 
doświadczenia, pracodawcy natomiast mogliby 
dostrzec w takich osobach wartościowych 
pracowników. Spełnienie danego kryteriów 
zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1,2 
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Projekty, których realizacja rozpocznie się w 2012 r.  
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INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA PRIORYTETU VII 

 
 

Projekty systemowe, których realizacja jest kontynuowana  
 
 

D.3.1 Projekty innowacyjne testujące wdrażane w trybie systemowym 

Nr umowy z KSI i 
tytuł projektu  

 
„Kalkulator kosztów zaniechania” -  Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w 
zakresie polityki społecznej, w obszarze analizy kosztów  braku podejmowania działań aktywizująco 
wspierających osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem społecznym, z wykorzystaniem 
kalkulatora kosztów zaniechania 
 

Beneficjent 
systemowy  

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Partnerzy – NGO oraz ekonomiczna uczelnia wyższa – 
procedura wyboru partnerów zgodna z dokumentem „Zakres realizacji projektów partnerskich” z 
dnia 23 grudnia 2010 r. 

Komponent 
ponadnarodowy 

NIE 

Okres realizacji 
projektu 

12.2011 – 12.2014 

Kwota 
poniesionych / 
planowanych 
wydatków w 

projekcie 

w latach 
2007-2011 

0 
w roku 
2012 

3.500.000 
ogółem w 
projekcie 

10.000.000 

 

 
 
 

 
E. PROJEKTY WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ 

E.1 Projekty współpracy ponadnarodowej wdrażane w trybie konkursowym 

Nr Działania / 
Poddziałania 

7.2.1* 

LP. 
Konkursu 

E.1.1 
Planowany termin ogłoszenia 

konkursu 
I kw.  II kw. X III kw.  IV kw.  

Typ konkursu 
Otwarty  

 
Zamknięty X 

Planowana alokacja 6 000 000 

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

konkursu  

1. 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) 

2. Rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej 
w tym w powrocie na rynek pracy. 

3. Promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób wykluczonych i zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. 

4. 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. 

Forma/y działań 
kwalifikowanych w 
ramach współpracy  

1. Organizowanie konferencji, seminariów, 
warsztatów i spotkań. 

Stosuje się do 
typu/ów projektów 

(nr) 
1,2,3,4 

2. Adaptowanie rozwiązań wypracowanych w 
innym kraju. 

Stosuje się do 
typu/ów projektów 

(nr) 
1,2,3,4 

3. Wypracowywanie nowych rozwiązań. Stosuje się do 1,2, 
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typu/ów projektów 
(nr) 

4. Doradztwo, wymiana pracowników, staże, 
wizyty studyjne. 

Stosuje się do 
typu/ów projektów 

(nr) 
1,2,3,4 

5. Przygotowanie, tłumaczenia i wydawanie 
       publikacji, opracowań, raportów. 

Stosuje się do 
typu/ów projektów 

(nr) 
1,2,3,4 

Wyodrębnione projekty 
współpracy 

ponadnarodowej 
TAK 

Projekty z 
komponentem 

ponadnarodowym 
TAK 

Szczegółowe kryteria 
wyboru projektów 

Kryteria dostępu 

1. Zakończenie realizacji projektu nie może nastąpić później niż 30 czerwca 2015 roku 

Uzasadnienie: 

Ograniczony czas realizacji projektu 
powinien skutkować precyzyjnym 
planowaniem przez projektodawców 
zamierzonych przedsięwzięć, co 
powinno wpłynąć na zwiększenie 
efektywności oraz sprawne 
rozliczanie finansowe wdrażanych 
projektów. Kryterium będzie 
weryfikowane na podstawie 
informacji zawartych we wniosku o 
dofinansowanie projektu 

Stosuje się do 
typu/ów projektów 

(nr) 
1,2,3,4 

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. 

Uzasadnienie: 

Lokalizacja biura projektu  
w województwie mazowieckim 
ułatwi zarówno rekrutację do 
projektu, jak i późniejsze kontakty 
uczestników projektów  
z beneficjentem realizującym 
projekt. Kryterium będzie 
weryfikowane na podstawie 
informacji zawartych we wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 
typu/ów projektów 

(nr) 
1,2,3,4 

3. Maksymalna liczba partnerów zagranicznych w projekcie wynosi 3 (Lider + 3 partnerów). 
 

Uzasadnienie: 

Z doświadczeń PIW EQUAL wynika, 
iż zbyt duża liczba partnerów 
zagranicznych może zagrażać 
realizacji zamierzonych  
w projekcie działań i osiągnięciu 

założonych celów. Ograniczenie 
liczby partnerów pozwoli na 
sprawną i efektywną realizacje 
projektu Kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie treści 
wniosku. 

Stosuje się do 
typu/ów projektów 

(nr) 
1,2,3,4 

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  

Uzasadnienie: 

Powyższe kryterium ma za zadanie 
rozszerzyć współpracę 
ponadnarodową nie ograniczając jej 
wyłącznie do wymiany informacji  
i doświadczeń. Kryterium będzie 
weryfikowane na podstawie 

Stosuje się do 
typu/ów projektów 

(nr) 
1,2,4 
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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). 

Uzasadnienie: 

Realizacja projektów na terenie 
województwa mazowieckiego 
podyktowana jest regionalnym 
charakterem przewidzianego 
wsparcia. Kryterium będzie 
weryfikowane na podstawie 
informacji zawartych we wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 
typu/ów projektów 

(nr) 
1,2,3,4 

6. Projektodawca składa nie więcej niż  dwa wnioski 
o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu. 

Uzasadnienie: 

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 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 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. 

Stosuje się do 
typu/ów projektów 

(nr) 
1,2,3,4 

7. Projektodawca lub Partner na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada co 
najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze merytorycznym, 
którego dotyczy projekt. 

Uzasadnienie: 

Potrzeba zastosowania kryterium 
wynika z konieczności zapewnienia, 
iż projektodawca posiada 
wystarczający potencjał 
(doświadczenie, know-how) do 
zrealizowania zadań które zostały 
przedstawione we wniosku o 
dofinansowanie. 
Kryterium będzie weryfikowane na 
podstawie informacji zawartych we 
wniosku o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 
typu/ów projektów 

(nr) 
1,2,3,4 

Kryteria strategiczne 
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1. Projekt zapewnia wdrażanie i 
upowszechnianie rezultatów wypracowanych 
w ramach współpracy ponadnarodowej i/lub 
zaadaptowanych od partnera zagranicznego. 

WAGA 20 pkt 

Uzasadnienie: 

Kryterium premiuje projekty,  
w ramach których osiągnięte  
rezultaty lub rozwiązania, 
wypracowane w ramach współpracy 
ponadnarodowej są adaptowane i 
upowszechnianie, tym samym  
wpływając na efektywność 
wydatkowanych środków.  Kryterium 
będzie weryfikowane na podstawie 
informacji zawartych we wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 
typu/ów projektów 

(nr) 
1,2,3,4 

2. Projekt zakłada kontynuację współpracy z 
dotychczasowym partnerem w zakresie 
spójnym z celami realizowanego projektu. 

WAGA 5 pkt 

Uzasadnienie: 

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 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. 

Stosuje się do 
typu/ów projektów 

(nr) 
1,2,3,4 

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, 
w prace projektowe zaangażowano grupy 
napotykające problemy społeczne oraz ich 
przedstawicieli, a w ramach projektu 
zastosowano wsparcie adekwatne do potrzeb 
tych grup.. 

WAGA 15 pkt 

Uzasadnienie: 

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 
ścieżkę  wsparcia  grup docelowych. 
Zaangażowanie uczestników w 
opracowanie formuły wsparcia  jest 
zgodne z zasadą empowerment 
wykorzystywaną w projektach  
w ramach PIW EQUAL. Zgodnie z 

Stosuje się do 
typu/ów projektów 

(nr) 
1,2,3,4 
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zasadą empowerment, w projekcie 
powinny w możliwie najaktywniejszy 
sposób uczestniczyć te grupy/ 
osoby, na których rzecz realizowane 
są działania projektowe. W ten 
sposób beneficjent gwarantuje sobie 
wzrost skuteczności działań i 
efektywności rezultatów projektów.  
Kryterium będzie weryfikowane na 
podstawie informacji zawartych we 
wniosku o dofinansowanie projektu 

 
*Priorytet VII- Projekty współpracy ponadnarodowej zakontraktowane zostaną w ramach Poddziałania  7.2.1, 

 
 
 

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. 
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Nazwa wskaźnika

Planowana 

wartość 

wskaźnika do 

osiągnięcia do 

końca 2012 r.

Wartość 

docelowa 

wskaźnika

Planowany stopień 

realizacji 

wskaźnika

Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej 

integracji 
30 000 63 947 46,91%

  - w tym osoby z terenów wiejskich 9 852 20 388 48,32%

Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych 

projektów 
23 000 41 684 55,18%

Liczba pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, 

którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje
2 600 2 099 123,87%

Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w projekcie 12 543 17 230 72,80%

Liczba projektów wspierających rozwój inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych 660 281 234,88%

Liczba osób niepełnosprawnych, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu * 0 1 297 0,00%

Odsetek klientów instytucji pomocy społecznej będących w wieku aktywności zawodowej i nie pracujących, 

którzy w ramach Priorytetu zostali objęci działaniami aktywnej integracji 
20,00% 15,00% n/d

Odsetek klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zostali objęci kontraktami socjalnymi 11,00% 10,00% n/d

Odsetek pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną 

integracją, którzy podnieśli swoje kwalifikacje
72,00% 100,00% n/d

Inne wskaźniki rezultatu określone przez Instytucję Pośredniczącą brak brak brak

Pole wypełniane automatycznie

* Wg. nowych planów działania na 2012 rok nabór wniosków na to Działanie przewidziany jest na II kwartał 2012 roku. Zgodnie z instrukcja obliczania wskaźnika, beneficjent 

wykazuje na koniec realizacji projektu osoby, które zakończyły w nim udział.

H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych

PRIORYTET VII

Cel szczegółowy 1. Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Wskaźniki rezultatu

Cel szczegółowy 2. Wzmpocnienie i poszerzenie zakresu działań sektora ekonomii społecznej 

Wskaźniki produktu
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Nazwa wskaźnika

Planowana 

wartość 

wskaźnika do 

osiągnięcia do 

końca 2012 r.

Wartość 

docelowa 

wskaźnika

Planowany stopień 

realizacji 

wskaźnika

Liczba podmiotów ekonomii społecznej, które otrzymały wsparcie z EFS za pośrednictwem instytucji 

wspierających ekonomię społeczną
400 905 44,20%

Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej 4 500 2 832 158,90%

Liczba podmiotów ekonomii społecznej utworzonych dzięki wsparciu z EFS 30 38 78,95%

Liczba instytucji wspierających wspierających ekonomię społeczną, które otrzymały wsparcie w ramach 

Priorytetu, funkcjonujących co najmniej 2 lata po zakończeniu udziału w projekcie ** 3 3 100,00%

Inne wskaźniki rezultatu określone przez Instytucję Pośredniczącą brak brak brak

Pole wypełniane automatycznie

** Wg. nowego planu działania nazwa wskaźnika uległa zmianie. Dodano zapis "funkcjonujących co najmniej 2 lata po zakończeniu udziału w projekcie". Wartość wskaźnika została 

zrównana z wartością docelową w planie działania.

Wskaźniki rezultatu

PRIORYTET VII

Cel szczegółowy 1. Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Cel szczegółowy 2. Wzmpocnienie i poszerzenie zakresu działań sektora ekonomii społecznej 

Wskaźniki produktu
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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 90 000 000 370 333 113 83 444 445 75 312 778 8 131 667 0 0 101 841 493 82 000 000

Poddziałanie 7.1.1 50 000 000 206 129 534 43 444 445 38 777 778 4 666 667 0 0 56 000 000 45 000 000

Poddziałanie 7.1.2 33 000 000 135 438 777 33 000 000 29 535 000 3 465 000 0 0 37 208 684 30 000 000

Poddziałanie 7.1.3 7 000 000 28 764 802 7 000 000 7 000 000 0 0 0 8 632 809 7 000 000

Działanie 7.2 110 379 500 246 431 690 29 556 951 29 556 951 0 0 0 68 230 019 23 000 000

Poddziałanie 7.2.1 66 589 500 159 827 342 17 491 951 17 491 951 0 0 0 32 449 246 13 000 000

Poddziałanie 7.2.2 43 790 000 86 604 348 12 065 000 12 065 000 0 0 0 35 780 773 10 000 000

Działanie 7.3 25 000 000 42 462 781 705 000 705 000 0 0 0 30 082 840 2 000 000

Działanie 7.4 14 552 650 14 552 650 0 0 0 0 0 14 552 650 0

RAZEM PRIORYTET VII 239 932 150 673 780 234 113 706 396 105 574 729 8 131 667 0 0 214 707 002 107 000 000

w tym projekty innowacyjne 26 790 000 33 266 726 5 000 000 31 047 126 10 000 000

w tym projekty współpracy 

ponadnarodowej 12 000 000 12 000 000 2 500 000 10 000 000 2 000 000

Wartość wydatków w 

zatwierdzonych 

wnioskach o płatność w 

2012 r.

I. KONTRAKTACJA I WYDATKI W PODZIALE NA DZIAŁANIA I PODDZIAŁANIA

(wyłącznie kwoty środków publicznych)

Wydatki 2013-2015 

wynikające z 

kontraktacji 

narastająco

2012 r.
Kontraktacja 

2012 r. *

Kontraktacja 

narastająco 

(w tym 2012 r.)

Wydatki 2012r.

 
 
 
 

* W tych kwotach zostały uwzględnione środki do zakontraktowania wynikająca z konkursów z 2011 r. tj. 
7.2.1 – 45 800 000 PLN (w tym 6 000 000 PLN projekt współpracy ponadnarodowej) 
7.2.2 – 43 790 000 PLN (w tym 16 790 000 PLN projekt innowacyjny) 
7.3 – 25 000 000 PLN (w tym 10 000 000 PLN projekt innowacyjny-systemowy) 
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PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE PLANU DZIAŁANIA 

Miejscowość, data  
Pieczęć i 

podpis osoby 
upoważnionej 

 

 

 
 

 


