
 

 
1 

       

 
 

 
 

Plan działania na rok 2013 
 

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI  
 

INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ 

Numer i nazwa 
Priorytetu 

VII Promocja integracji 
społecznej 

Województwo Mazowieckie 

Instytucja 
Pośrednicząca 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego/ 
 Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego 

Adres korespondencyjny Al. Solidarności 61, 03-402 Warszawa 

Telefon 022 597 97 51 Faks 022 597 97 52 

E-mail dssr@mazovia.pl 

Dane kontaktowe osoby 
(osób) w Instytucji 
Pośredniczącej do 

kontaktów roboczych 

 

Instytucja 
Pośrednicząca II stopnia  

Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych 

Numer Działania lub 
Poddziałania 

Działanie 7.1  
Działanie 7.2  

 

Adres korespondencyjny ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa 

Telefon 022  542 22 66 Faks 022 698 31 44 

E-mail sekretariat@mazowia.eu 

Dane kontaktowe osoby 
(osób) w Instytucji 
Pośredniczącej II 

stopnia do kontaktów 
roboczych 

 

mailto:sekretariat@mazowia.eu


 

 
2 

 

KARTA DZIAŁANIA 7.1 

 
 
PODDZIAŁANIE 7.1.1   
 
Projekty, których realizacja jest kontynuowana 
 

B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM 

Nr umowy z KSI i tytuł projektu Nie dotyczy 

Beneficjent systemowy 

5 Ośrodków Pomocy Społecznej (w tym miasta na prawach powiatu) realizujących 
projekty w latach 2012-2013 
209 Ośrodków Pomocy Społecznej (w tym miasta na prawach powiatu) realizujących 
projekty w latach 2012-2014 
 

Okres realizacji projektu 2008-2014
1
 

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie 

w latach 2007-2012 
(w tym krajowy wkład publiczny) 

w roku 2013 
(w tym krajowy wkład publiczny) 

ogółem w projekcie 
(w tym krajowy wkład publiczny) 

221 705 724,00 
(33 255 858,60) 

41 096 763,10 
(6 164 514,47) 

258 450 025,86 
(38 767 503,88) 

Szczegółowe kryteria 
wyboru projektów 

KRYTERIA DOSTĘPU 

1. Projekt zakłada objęcie kontraktem socjalnym  co najmniej 80% uczestników 
projektu, (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. W przypadku realizacji PAL, co najmniej 30% uczestników projektu będą 
stanowić rodzice posiadający dzieci wymagające opieki.  

Uzasadnienie: 

Od 2012 roku zwiększyła  się liczba zadań OPS związanych z systemem 
wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, stąd konieczność intensyfikacji 
działań skierowanych do rodziców posiadających dzieci wymagających 
opieki w celu przygotowania ich do podjęcia zatrudnienia i aktywizacji 
społecznej. Skierowanie wsparcia na rodziców w ramach projektów 
systemowych będzie narzędziemóre 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. W przypadku realizacji PAL co najmniej 10% uczestników projektu stanowią  
osoby niepełnosprawne.  

Uzasadnienie: 

Dotychczas działania aktywizacyjne skierowane do osób 
niepełnosprawnych w niewielkim stopniu przyczyniły się do poprawy 
sytuacji zawodowej tej grupy społecznej. Z uwagi na trudności osób 
niepełnosprawnych w dostępie do różnorodnych działań a także ze 
względu na specyficzne uwarunkowania psychospołeczne osób 
niepełnosprawnych istotne jest zagwarantowanie wsparcia na rzecz tej 
grupy osób.  

                                                 
1
 W ramach Planu Działania na rok 2013 Instytucja Pośrednicząca zakłada możliwość realizacji projektów systemowych z 

okresem realizacji 2013-2014. Długość okresu realizacji projektu uzależniona jest od decyzji beneficjenta oraz jego potencjału 
organizacyjnego i finansowego . 
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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. Kryterium ma zastosowanie w przypadku 
potwierdzenia w diagnozie potrzeb uczestników projektu potrzeby 
zastosowania instrumentu aktywizacji edukacyjnej.  

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. 
Zgodnie z treścią powyższego kryterium, w ramach projektu możliwa jest 
realizacja wszystkich działań niezbędnych do uzupełnienia wykształcenia w 
formach szkolnych tj. w ramach projektu mogą być zrealizowanie i 
sfinansowane np. koszty opłat za szkołę, dojazdów, podręczników, jak 
również  korepetycji np. z matematyki czy z douczania w zakresie 
pisania/czytania, w przypadku osób dla których jest to barierą w 
rozpoczęciu czy ukończeniu szkoły. Kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku o dofinansowanie. 

 

5 Projekt skierowany jest do osób w wieku 15-30 lat w proporcji co najmniej takiej 
samej jak proporcja osób w wieku 15-30 lat będących klientami OPS w stosunku do 
ogólnej liczby wszystkich klientów danego OPS (wg stanu na dzień złożenia wniosku o 
dofinansowanie) 

Uzasadnienie: 

Zagwarantowanie wsparcia na rzecz osób w  wieku 15 -30 lat wynika z 
rekomendacji Instytucji Zarządzającej PO KL, ale jest podyktowane przede 
wszystkim tym, iż młodzież jest grupą szczególnie zagrożoną bezrobociem, 
ponieważ ma mniejsze szanse na zatrudnienie w porównaniu z 
pracownikami posiadającymi doświadczenie zawodowe. Osoby w wieku do 
25 roku życia są identyfikowane jako  grupa  znajdująca się w szczególnie 
trudnej sytuacji na rynku pracy i w związku z tym narażona na ryzyko 
wykluczenia społecznego.  
Kryterium dotyczy wszystkich wniosków o dofinansowanie złożonych od 
2013 r. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o 
dofinansowanie. 

 

6. 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. 

 

7. Projekt w odniesieniu do grupy osób w wieku 15-30 lat przewiduje realizację 
instrumentu aktywizacji zawodowej w zakresie pracy, staży i praktyk w 
spółdzielniach socjalnych lub innych podmiotach. Instrument ma zastosowanie 

jeżeli na etapie analizy predyspozycji  i potrzeb uczestnika projektu zostanie 
zdiagnozowana potrzeba zastosowania tego instrumentu 

Uzasadnienie: 

Kryterium zostało sformułowane zgodnie z zaleceniem Instytucji 
Zarządzającej PO KL i dotyczy wszystkich wniosków o dofinansowanie 
złożonych od 2013 r. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie. 

 
 

Projekty, których realizac ja się rozpocznie się w 2013 r. 
 

B2.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM 

Nr umowy z KSI i tytuł projektu Nie dotyczy 



 

 
4 

Beneficjent systemowy 33 Ośrodków Pomocy Społecznej (w tym miasta na prawach powiatu) 

Okres realizacji projektu 2008-2014
1
 

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie 

w roku 2013 
(w tym krajowy wkład publiczny) 

ogółem w projekcie 
(w tym krajowy wkład publiczny) 

  5 590 386,90 
(838 558,03) 
 

  9 942 848,14 
(1 491427,22) 

Szczegółowe kryteria 
wyboru projektów 

KRYTERIA DOSTĘPU 

1. Projekt zakłada objęcie kontraktem socjalnym  co najmniej 80% uczestników 
projektu, (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. W przypadku realizacji PAL, co najmniej 30% uczestników projektu będą 
stanowić rodzice posiadający dzieci wymagające opieki.  

Uzasadnienie: 

Od 2012 roku zwiększyła  się liczba zadań OPS związanych z systemem 
wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, stąd konieczność intensyfikacji 
działań skierowanych do rodziców posiadających dzieci wymagających 
opieki w celu przygotowania ich do podjęcia zatrudnienia i aktywizacji 
społecznej. Skierowanie wsparcia na rodziców w ramach projektów 
systemowych będzie narzędziemóre 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. W przypadku realizacji PAL co najmniej 10% uczestników projektu stanowią  
osoby niepełnosprawne.  

Uzasadnienie: 

Dotychczas działania aktywizacyjne skierowane do osób 
niepełnosprawnych w niewielkim stopniu przyczyniły się do poprawy 
sytuacji zawodowej tej grupy społecznej. Z uwagi na trudności osób 
niepełnosprawnych w dostępie do różnorodnych działań a także ze 
względu na specyficzne uwarunkowania psychospołeczne osób 
niepełnosprawnych istotne jest zagwarantowanie wsparcia na rzecz tej 
grupy osób. 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. Kryterium ma zastosowanie w przypadku 
potwierdzenia w diagnozie potrzeb uczestników projektu potrzeby 
zastosowania instrumentu aktywizacji edukacyjnej.  

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. 
Zgodnie z treścią powyższego kryterium, w ramach projektu możliwa jest 
realizacja wszystkich działań niezbędnych do uzupełnienia wykształcenia w 
formach szkolnych tj. w ramach projektu mogą być zrealizowanie i 
sfinansowane np. koszty opłat za szkołę, dojazdów, podręczników, jak 
również  korepetycji np. z matematyki czy z douczania w zakresie 
pisania/czytania, w przypadku osób dla których jest to barierą w 
rozpoczęciu czy ukończeniu szkoły. Kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku o dofinansowanie. 

                                                 
1
 W ramach Planu Działania na rok 2013 Instytucja Pośrednicząca zakłada możliwość realizacji projektów systemowych z 

okresem realizacji 2013-2014. Długość okresu realizacji projektu uzależniona jest od decyzji beneficjenta oraz jego potencjału 
organizacyjnego i finansowego . 



 

 
5 

 

5 Projekt skierowany jest do osób w wieku 15-30 lat w proporcji co najmniej takiej 
samej jak proporcja osób w wieku 15-30 lat będących klientami OPS w stosunku do 
ogólnej liczby wszystkich klientów danego OPS (wg stanu na dzień złożenia wniosku o 
dofinansowanie) 

Uzasadnienie: 

Zagwarantowanie wsparcia na rzecz osób w  wieku 15 -30 lat wynika z 
rekomendacji Instytucji Zarządzającej PO KL, ale jest podyktowane przede 
wszystkim tym, iż młodzież jest grupą szczególnie zagrożoną bezrobociem, 
ponieważ ma mniejsze szanse na zatrudnienie w porównaniu z 
pracownikami posiadającymi doświadczenie zawodowe. Osoby w wieku do 
25 roku życia są identyfikowane jako  grupa  znajdująca się w szczególnie 
trudnej sytuacji na rynku pracy i w związku z tym narażona na ryzyko 
wykluczenia społecznego.  
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o 
dofinansowanie. 

 

6. 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. 

 

7. Projekt w odniesieniu do grupy osób w wieku 15-30 lat przewiduje 
realizację instrumentu aktywizacji zawodowej w zakresie pracy, staży i 
praktyk w spółdzielniach socjalnych lub innych podmiotach. . Instrument 

ma zastosowanie jeżeli na etapie analizy predyspozycji  i potrzeb uczestnika 
projektu zostanie zdiagnozowana potrzeba zastosowania tego instrumentu 

Uzasadnienie: 

.  Kryterium zostało sformułowane zgodnie z zaleceniem Instytucji 
Zarządzającej PO KL i dotyczy wszystkich wniosków o dofinansowanie 
złożonych od 2013 r. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie. 

 
PODDZIAŁANIE 7.1 .2  
 
Projekty, których realizacja jest kontynuowana 
 
 

B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM 

Nr umowy z KSI i tytuł projektu Nie dotyczy 

Beneficjent systemowy 
34 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (w tym Miasta na prawach powiatu) 
realizujące projekty w latach 2012-2014 

Okres realizacji projektu 2008-2014
1
 

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie 

w latach 2007-2012 
(w tym krajowy wkład publiczny) 

w roku 2013 
(w tym krajowy wkład publiczny) 

ogółem w projekcie 
(w tym krajowy wkład publiczny) 

                                                 
1
 W ramach Planu Działania na rok 2013 Instytucja Pośrednicząca zakłada możliwość realizacji projektów systemowych z 

okresem realizacji 2013-2014. Długość okresu realizacji projektu uzależniona jest od decyzji beneficjenta oraz jego potencjału 
organizacyjnego i finansowego . 
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143 607 232,00 
(21 541 084,80) 

30 889 064 
(4 633 360,01) 

173 771 851,46 
(26 065 777,72) 

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: 

Preferowanie 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) 

Uzasadnienie: 

Dotychczas działania aktywizacyjne skierowane wobec osób 
niepełnosprawnych w niewielkim stopniu przyczyniły się do poprawy 
sytuacji zawodowej tej grupy społecznej. Nadal wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w Polsce należy do jednego  
z najniższych w Europie, a ich udział w życiu społecznym często jest 
ograniczony z uwagi na liczne bariery o charakterze fizycznym lub 
mentalnym. W związku z powyższym uzasadnione jest preferowanie 
projektów kierujących wsparcie do tej grupy osób. Jednocześnie należy 
pamiętać, że potrzeby osób niepełnosprawnych wymagają dostosowania 
zarówno zastosowanych instrumentów wsparcia jak  
i sposobu jego realizacji (np. specjalne grupy szkoleniowe, sposoby 
komunikacji dostosowane do rodzaju niepełnosprawności itp.) 
Problem marginalizacji społecznej, długotrwałego bezrobocia i braku 
kwalifikacji zawodowych adekwatnych do potrzeb rynku pracy  
w znacznie większym stopniu dotyczy mieszkańców terenów wiejskich, 
gdzie świadomość wagi rozwoju kapitału ludzkiego jest niższa niż w 
przypadku mieszkańców miast. 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. Kryterium ma zastosowanie w przypadku 
potwierdzenia w diagnozie potrzeb uczestników projektu potrzeby 
zastosowania instrumentu aktywizacji edukacyjnej. 

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. 
Zgodnie z treścią powyższego kryterium, w ramach projektu możliwa jest 
realizacja wszystkich działań niezbędnych do uzupełnienia wykształcenia w 
formach szkolnych tj. w ramach projektu mogą być zrealizowanie i 
sfinansowane np. koszty opłat za szkołę, dojazdów, podręczników, jak 
również  korepetycji np. z matematyki czy z douczania w zakresie 
pisania/czytania, w przypadku osób dla których jest to barierą w 
rozpoczęciu czy ukończeniu szkoły. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o 
dofinansowanie. 

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

 

5. Projekt skierowany jest do osób w wieku 15-30 lat w proporcji co najmniej takiej 
samej jak proporcja osób w wieku 15-30 lat będących klientami PCPRw stosunku do 
ogólnej liczby wszystkich klientów danego PCPR (wg stanu na dzień złożenia wniosku 
o dofinansowanie) 

Uzasadnienie: 

Zagwarantowanie wsparcia na rzecz osób w  wieku 15 -30 lat wynika z 
rekomendacji Instytucji Zarządzającej PO KL, ale jest podyktowane przede 
wszystkim tym, iż młodzież jest grupą szczególnie zagrożoną bezrobociem, 
ponieważ ma mniejsze szanse na zatrudnienie w porównaniu z 
pracownikami posiadającymi doświadczenie zawodowe. Osoby w wieku do 
25 roku życia są identyfikowane jako  grupa  znajdująca się w szczególnie 
trudnej sytuacji na rynku pracy i w związku z tym narażona na ryzyko 
wykluczenia społecznego.  
Kryterium dotyczy wszystkich wniosków o dofinansowanie złożonych od 
2013 r. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o 
dofinansowanie. 

 

6.  Projekt w odniesieniu do grupy osób w wieku 15-30 lat przewiduje realizację 
instrumentu aktywizacji zawodowej w zakresie pracy, staży i praktyk w spółdzielniach 
socjalnych lub innych podmiotach. . Instrument ma zastosowanie jeżeli na etapie analizy 

predyspozycji  i potrzeb uczestnika projektu zostanie zdiagnozowana potrzeba zastosowania 
tego instrumentu 

Uzasadnienie: 

Instrument ma zastosowanie jeżeli na etapie analizy predyspozycji  i 
potrzeb uczestnika projektu zostanie zdiagnozowana potrzeba 
zastosowania tego instrumentu.  Kryterium zostało sformułowane zgodnie z 
zaleceniem Instytucji Zarządzającej PO KL i i dotyczy wszystkich wniosków 
o dofinansowanie złożonych od 2013 r. Kryterium zostanie zweryfikowane 
na podstawie treści wniosku o dofinansowanie. 

 

 
 
Projekty, których realizacja rozpocznie się w 2013 r.  
 

B2.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM 

Nr umowy z KSI i tytuł projektu Nie dotyczy 

Beneficjent systemowy 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

Okres realizacji projektu 2008-2014
1
 

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie 

w roku 2013 
(w tym krajowy wkład publiczny) 

ogółem w projekcie 
(w tym krajowy wkład publiczny) 

1 963 450,00 
(294 517,50) 

2 687 894,54 
(403 184,18) 

                                                 
1
 W ramach Planu Działania na rok 2013 Instytucja Pośrednicząca zakłada możliwość realizacji projektów systemowych z 

okresem realizacji 2013-2014. Długość okresu realizacji projektu uzależniona jest od decyzji beneficjenta oraz jego potencjału 
organizacyjnego i finansowego . 
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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: 

Preferowanie 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) 

Uzasadnienie: 

Dotychczas działania aktywizacyjne skierowane wobec osób 
niepełnosprawnych w niewielkim stopniu przyczyniły się do poprawy 
sytuacji zawodowej tej grupy społecznej. Nadal wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w Polsce należy do jednego  
z najniższych w Europie, a ich udział w życiu społecznym często jest 
ograniczony z uwagi na liczne bariery o charakterze fizycznym lub 
mentalnym. W związku z powyższym uzasadnione jest preferowanie 
projektów kierujących wsparcie do tej grupy osób. Jednocześnie należy 
pamiętać, że potrzeby osób niepełnosprawnych wymagają dostosowania 
zarówno zastosowanych instrumentów wsparcia jak  
i sposobu jego realizacji (np. specjalne grupy szkoleniowe, sposoby 
komunikacji dostosowane do rodzaju niepełnosprawności itp.) 
Problem marginalizacji społecznej, długotrwałego bezrobocia i braku 
kwalifikacji zawodowych adekwatnych do potrzeb rynku pracy  
w znacznie większym stopniu dotyczy mieszkańców terenów wiejskich, 
gdzie świadomość wagi rozwoju kapitału ludzkiego jest niższa niż w 
przypadku mieszkańców miast. 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. Kryterium ma zastosowanie w przypadku 
potwierdzenia w diagnozie potrzeb uczestników projektu potrzeby 
zastosowania instrumentu aktywizacji edukacyjnej. 

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. 
Zgodnie z treścią powyższego kryterium, w ramach projektu możliwa jest 
realizacja wszystkich działań niezbędnych do uzupełnienia wykształcenia w 
formach szkolnych tj. w ramach projektu mogą być zrealizowanie i 
sfinansowane np. koszty opłat za szkołę, dojazdów, podręczników, jak 
również  korepetycji np. z matematyki czy z douczania w zakresie 
pisania/czytania, w przypadku osób dla których jest to barierą w 
rozpoczęciu czy ukończeniu szkoły. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o 
dofinansowanie. 

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

 

5. Projekt skierowany jest do osób w wieku 15-30 lat w proporcji co najmniej takiej 
samej jak proporcja osób w wieku 15-30 lat będących klientami OPS w stosunku do 
ogólnej liczby wszystkich klientów danego OPS (wg stanu na dzień złożenia wniosku o 
dofinansowanie) 

Uzasadnienie: 

Kryterium zostało sformułowane zgodnie z zaleceniem Instytucji 
Zarządzającej PO KL i dotyczy wszystkich wniosków o dofinansowanie 
złożonych od 2013 r. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie. 

 

6.  Projekt w odniesieniu do grupy osób w wieku 15-30 lat przewiduje realizację 
instrumentu aktywizacji zawodowej w zakresie pracy, staży i praktyk w spółdzielniach 
socjalnych lub innych podmiotach. . Instrument ma zastosowanie jeżeli na etapie analizy 

predyspozycji  i potrzeb uczestnika projektu zostanie zdiagnozowana potrzeba zastosowania 
tego instrumentu 

Uzasadnienie: 

Instrument ma zastosowanie jeżeli na etapie analizy 

predyspozycji  i potrzeb uczestnika projektu zostanie 

zdiagnozowana potrzeba zastosowania tego instrumentu.  
Kryterium zostało sformułowane zgodnie z zaleceniem Instytucji 
Zarządzającej PO KL i i dotyczy wszystkich wniosków o dofinansowanie 
złożonych od 2013 r. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie. 

 
 
Poddziałanie  7.1.3 
Projekty, których realizacja jest kontynuowana  
 

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, 
działających na terenie regionu, powiązane bezpośrednio z potrzebami oraz ze 
specyfiką realizowanych zadań, w szczególności dotyczące realizacji działań w 
zakresie aktywnej integracji i rozwoju pracy socjalnej (1) 

- organizowanie akcji i kampanii promocyjno – informacyjnych o zasięgu i charakterze 
regionalnym z zakresu stosowania aktywnych form integracji społecznej, 
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz z zakresu integracji społecznej i 
zawodowej osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem 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, wdrożenie (w zakresie możliwym do finansowania z PO KL) i 
monitoring wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i 
upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii 
społecznej i jej otoczenia w regionie (6) 
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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 latach 2007-2012 
(w tym krajowy wkład 

publiczny) 

w roku 2013 
(w tym krajowy wkład publiczny) 

ogółem w projekcie 
(w tym krajowy wkład publiczny) 

 
18 504 289,16 PLN 
(2 775 653,37 PLN) 

4 449 700,00 PLN 
(667 445,00 PLN) 

22 953 989,16 PLN 
(3 443 098,37 PLN) 

Szczegółowe kryteria 
wyboru projektów 

KRYTERIA DOSTĘPU 

1. 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. 

2. 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. 

3. Projekt zakłada obligatoryjnie realizację wspólnych szkoleń dla 
pracowników PUP, OPS i PCPR.  

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. 

4.  

Projekt zakłada, że  w ramach projektu prowadzone będą 
działania na rzecz tworzenia partnerstw i współpracy  w celu 
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.  

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. 

 
 
Projekty, których realizacja rozpocznie się w 2013 r.  

 

B2.1 PROJEKT PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM 

Planowany tytuł projektu 
„Przygotowanie pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej do awansu 
zawodowego”  
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Nr i nazwa celu 
szczegółowego, w który 
wpisuje się dany projekt 

 

 

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

T
A
K 

x 
Jeżeli NIE – 

należy 
uzasadnić 

 

N
I
E 

 

Okres realizacji projektu  marzec 2013 - czerwiec 2015 

Kwota planowanych wydatków w projekcie 

w roku 2013 ogółem w projekcie 

3 000 0000,00 PLN 
(450 000 PLN) 

 

9  000 000PLN 
(1 350 000 PLN 

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

w roku 2013 ogółem w projekcie 

 
 
 

 liczba pracowników IPiIS, którzy podniosą 
swoje kwalifikacje w systemie studiów 
podyplomowych, kursów zawodowych, 
specjalizacji I i II – 0 

 

 
 
 

 liczba pracowników IPiIS, którzy podniosą swoje 
kwalifikacje w systemie studiów podyplomowych, kursów 
zawodowych, specjalizacji I i II – 1000 

     (75% kosztów projektu do osiągnięcia tego rezultatu) 
 
 
 

Szczegółowe kryteria wyboru projektów KRYTERIA DOSTĘPU 

1. 1. Projekt zakłada podnoszenie kwalifikacji kadr instytucji pomocy 

i integracji społecznej poprzez kształcenie zmierzające do 
podniesienia potencjału w zakresie działań aktywizacyjnych 
poprzez studia podyplomowe, kursy zawodowe w tym: I i II 
stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny. 

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. 
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KARTA DZIAŁANIA 7.2 

 
Poddziałanie  7.2.1 
Projekty, których realizacja jest kontynuowana  
 

D.3.1  PROJEKT INNOWACYJNY TESTUJĄCY  REALIZOWANY 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” 
 

Beneficjent systemowy 

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej – Lider, Szkoła Główna Handlowa  
w Warszawie – Partner 1, Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” – 
Partner 2 
 

Okres realizacji projektu 08.2012- 12.2014 

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie 

w latach 2007-2012 
(w tym krajowy wkład publiczny) 

w roku 2013 
(w tym krajowy wkład publiczny) 

ogółem w projekcie 
(w tym krajowy wkład publiczny) 

 1 677 390 PLN 
 (251 608,50 PLN) 

3 920 000 PLN  
(588 000 PLN) 

10 000 000 PLN 
(1 500 000 PLN) 
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INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA PRIORYTETU VII 

 
 

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 2013 r.

Wartość 

docelowa 

wskaźnika

Planowany stopień 

realizacji 

wskaźnika

Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej integracji 33 100 63 947 51,76%

  - w tym osoby z terenów wiejskich 12 200 20 388 59,84%

Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów 32 500 41 684 77,97%

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

w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje*
2 500 2 099 119,10%

Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w projektach 14 000 17 230 81,25%

Liczba osób niepełnosprawnych, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu** 310 1 297 23,90%

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 17,00% 10,00% n/d

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

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

Inne wskaźniki rezultatu określone przez Instytucję Pośredniczącą brak brak brak

Komentarz:

* Dane obejmują wyłącznie pracowników socjalnych zatrudnionych w OPS i PCPR. 

W Sprawozdaniu za I półrocze 2012 r. wykazano wszystkich pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej 

bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy podnieśli swoje kwalifikacje.

** Niski poziom wykonania wskaźnika  „Liczba osób niepełnosprawnych, które zakończyły udział w projektach realizowanych 

w ramach Priorytetu” na koniec 2013 roku spowodowany jest bardzo wysoką wartością wsparcia przypadającą na jednego 

uczestnika, która jest wynikiem kryterium dostępu obligującego do zastosowania kompleksowego wsparcia na rzecz grupy 

docelowej. (średnio ok. 34 tys. zł wyliczone na podstawie losowo wybranych projektów ocenionych pozytywnie po ocenie 

formalnej).

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 2013 r.

Wartość 

docelowa 

wskaźnika

Planowany stopień 

realizacji 

wskaźnika

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

ekonomię społeczną
450 905 49,72%

Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej 8 000 2 832 282,49%

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 12 3 400,00%

Inne wskaźniki rezultatu określone przez Instytucję Pośredniczącą brak brak brak

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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wynikająca z 

PD na 2012

wynikająca z PD 

na 2013

Ogółem 

publiczne 

Budżet 

państwa
Budżet JST 

Fundusz 

Pracy
PFRON

1. 2. 3. 4. 5 6=7+8+9+10 7 8. 9. 10. 11. 12.

Działanie 7.1 13 494 128,00 21 003 537,00 5 301 907,00 476 806 610,00 86 989 364,00 78 637 700,00 8 351 664,00 0,00 0,00 97 692 035,00 106 904 000,00

Poddziałanie 7.1.1 8 190 998,00 5 590 387,00 4 577 462,00 268 392 874,00 46 687 150,00 41 785 000,00 4 902 150,00 0,00 0,00 52 250 000,00 60 250 000,00

Poddziałanie 7.1.2 5 303 130,00 1 963 450,00 724 445,00 176 459 746,00 32 852 514,00 29 403 000,00 3 449 514,00 0,00 0,00 38 138 000,00 39 403 000,00

Poddziałanie 7.1.3 0,00 13 449 700,00 0,00 31 953 990,00 7 449 700,00 7 449 700,00 0,00 0,00 0,00 7 304 035,00 7 251 000,00

Działanie 7.2 50 121 789,00 0,00 0,00 268 620 152,00 48 866 300,00 48 866 300,00 0,00 0,00 0,00 71 477 000,00 76 065 000,00

Poddziałanie 7.2.1 50 121 789,00 0,00 0,00 188 891 876,00 32 123 300,00 32 123 300,00 0,00 0,00 0,00 59 031 000,00 44 822 000,00

Poddziałanie 7.2.2 0,00 0,00 0,00 79 728 276,00 16 743 000,00 16 743 000,00 0,00 0,00 0,00 12 446 000,00 31 243 000,00

Działanie 7.3 0,00 0,00 0,00 35 393 122,00 7 648 000,00 7 648 000,00 0,00 0,00 0,00 974 000,00 12 648 000,00

Działanie 7.4 24 182 447,00 0,00 0,00 24 182 447,00 5 822 000,00 5 822 000,00 0,00 0,00 0,00 8 275 450,00 10 925 770,00

RAZEM PRIORYTET VII 87 798 364,00 21 003 537,00 5 301 907,00 805 002 331,00 149 325 664,00 140 974 000,00 8 351 664,00 0,00 0,00 178 418 485,00 206 542 770,00

w tym projekty innowacyjne 0,00 0,00 0,00 26 907 892,00 12 689 955,00 12 689 955,00 7 536 917,00 12 689 955,00

w tym projekty współpracy 

ponadnarodowej 
6 000 000,00 0,00 0,00 7 958 764,00 4 197 169,00 4 197 169,00 3 000 000,00 4 197 171,00

Wartość 

wydatków w 

zatwierdzony

ch wnioskach 

o płatność w 

2013 r.

I. KONTRAKTACJA I WYDATKI W PODZIALE NA DZIAŁANIA I PODDZIAŁANIA

(wyłącznie kwoty środków publicznych)

Kontraktacja 2013 r.

Kontraktacja 

2014 r. 

wynikajca z 

PD 2013

Kontraktacja 

narastająco 

(w  tym 

wynikająca z 

PD 2013)*

Wydatki 2013 r. Wydatki 2014-

2015 

wynikające z 

kontraktacji 

narastająco

2013 r.
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PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE PLANU DZIAŁANIA 

Miejscowość, data  
Pieczęć i 

podpis osoby 
upoważnionej 

 

 

 

 


