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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) 

  

186 415 382,96 PLN 
(27 962 307,44 PLN) 

  
 

  

40 303 022,14 
(6 045 453,32 PLN) 

  
  

270 142 845,24 
(40 521 426,79 PLN) 

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 narzędziem, które 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 

                                                 
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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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. 

 

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 rea l izacja się rozpocznie się w 2013 r. 
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B2.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM 

Nr umowy z KSI i tytuł projektu Nie dotyczy 

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) 

  
      418 930,75 PLN 
(62 839,61 PLN) 
 

  
  917 256,76 
(137 588,51 PLN) 

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 narzędziem,  które 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 

                                                 
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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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 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 rea l izacja 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
 

                                                 
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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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) 

  

122 721 804,22 PLN 
(18 408 270,63 PLN) 

 

  

26 159 362,25 PLN 
(3 923 904,34 PLN) 

  

177 561 058,00 PLN 
(26 634 158,70 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: 

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) 

  
0.00 PLN  

(0,00 PLN) 

  
0.00 PLN  
(0,00 PLN) 

                                                 
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 2007-2014 

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) 

 
  

17 292 395,87 PLN 
(2 593 859,38 PLN) 

   
  
             4 365 965,00 PLN 
            (654 894,75 PLN)  

  
  
           23 619 841,87 PLN 
          (3 542 976,28 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. 
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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”  

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. 
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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. 

 
 
 

KARTA DZIAŁANIA 7.2 

 
 

PODDZIAŁANIE 7.2.1  
 
 
LP. 
Konkursu
:  

A.
1 

Planowany termin ogłoszenia 
konkursu 

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

Typ konkursu 
Otwarty  

 
Zamknięty x 

Planowana 
alokacja 

20 820 449,00 PLN, w tym: 
-  wyodrębniona alokacja w wysokości 6 000 000,00 PLN na realizację projektów skierowanych 
wyłącznie do osób w wieku 15-30 lat;  
- wyodrębniona alokacja w wysokości 6 000 000,00 PLN na realizację projektów przewidujących 
wyłącznie wsparcie dla tworzenia i/lub działalności podmiotów integracji społecznej (projekt 
realizuje wyłącznie typ operacji nr 1).  

Typ/typy 
projektów  
(operacji) 

przewidziane do 
realizacji w 

ramach 
konkursu 

 

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

1
: 

 

 wsparcie dla tworzenia i/lub 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) 
 

 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 prowadzące do integracji społecznej i zawodowej 
(5)  

 rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej w tym 
w powrocie na rynek pracy (7)  

 poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy (11)  

  wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowaniem 
zatrudnienia) (12) 

                                                 
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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Przewidywane 
wskaźniki 
konkursu  

 

Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w projekcie – ogółem –  
2043 
Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej – ogółem –  135 
 

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 roczne doświadczenie w 
prowadzeniu działalności w obszarze merytorycznym, którego dotyczy projekt.  
W przypadku, gdy Projektodawcą jest organizacją pozarządową działającą na podstawie zapisów 
statutowych w sferze pomocy i integracji społecznej lub innym podmiotem prowadzącym na 
podstawie zapisów statutowych działalność w sferze pomocy i integracji społecznej we wniosku 

należy wskazać, że działa on (projektodawca) na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy i 
integracji społecznej. 

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/typó
w operacji 

(nr) 

1,3,4,5,7
, 11, 12 

2. Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu 
(w przypadku j.s.t ograniczenie ilości składanych wniosków dotyczy jednostki organizacyjnej 
samorządu terytorialnego, nie zaś samej j.s.t). 

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 zostanie zweryfikowane na podstawie rejestru 
prowadzonego w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego. 

Stosuje 
się do 

typu/typó
w operacji 

(nr) 

1,3,4,5,7
, 11, 12 

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/typó
w operacji 

(nr) 

1,3,4,5,7
, 11, 12 
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4. W ramach projektu zastosowane zostaną łącznie trzy różne instrumenty wsparcia w odniesieniu 
do każdego uczestnika projektu (kompleksowość wsparcia), tj.:  
1) kursy lub szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia bądź zmiany kwalifikacji 
zawodowych, 
2) staż lub subsydiowane zatrudnienie

1
 lub zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawców przez 

okres nie krótszy niż 6 m-cy (za wyjątkiem subsydiowanego zatrudnienia pracowników 
znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy oraz pracowników 
znajdujących się w bardzo niekorzystnej sytuacji na rynku pracy), 
3) poradnictwo psychologiczne lub psychospołeczne lub zawodowe, prowadzące do integracji 
społecznej i zawodowej. 

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.  
Zastosowane minimalnego okresu odbywania stażu, w przypadku 
osób z grupy doświadczających większych trudności na rynku 
pracy, zwiększy ich szanse na kontynuowanie aktywności 
zawodowej na otwartym rynku pracy.  
W przypadku subsydiowanego zatrudnienia, zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 
grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, pracownicy znajdujący 
się w szczególnie niekorzystnej sytuacji są uprawnieni do 
nieprzerwanego zatrudnienia przez okres co najmniej 12 
miesięcy, zaś pracownicy znajdujący się w bardzo niekorzystnej 
sytuacji są uprawnieni do nieprzerwanego zatrudnienia przez 
okres co najmniej 24 miesięcy, a umowa o pracę może zostać 
rozwiązana tylko w przypadku naruszenia przez pracownika 
obowiązków pracowniczych.  
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku. 

Stosuje 
się do 

typu/typó
w operacji 

(nr) 

3,4,5, 

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.  
Aby kryterium mogło zostać uznane za spełnione, w treści wniosku muszą się znaleźć wyraźne 
zapisy świadczący o spełnieniu całości kryterium, a więc:  
- posiadania przez Beneficjenta biura projektu na terenie subregionu województwa mazowieckiego, 
- zapewnienia możliwości udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu,  
- zapewnienia uczestnikom projektu możliwości 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/typó
w operacji 

(nr) 

1,3,4,5,7
, 11, 12 

6. Realizacja projektu kończy się nie później niż 30 czerwca 2015 r., a wskaźnik efektywności 
zatrudnieniowej, dla jego uczestników, liczony na zakończenie projektu, wynosi co najmniej 20%.  

Uzasadnienie
: 

Zatrudnienie jest jedną z form usamodzielniania i integracji osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym. W związku z powyższym 
przyjęto, że projektodawca obowiązkowo musi spełnić 
przedmiotowe kryterium wyboru projektów, ponieważ  projekty 
zakładające zatrudnienie uczestników projektu zwiększają 
efektywność realizacji wsparcia i bezpośrednio przyczyniają się 
do osiągania wskaźników. Konieczność uwzględnienia kryterium 
wynika z zaleceń Komisji Europejskiej.  
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku. 

Stosuje 
się do 

typu/typó
w operacji 

(nr) 

1,3,4,5,7
, 11, 12 

                                                 
1
 Subsydiowane zatrudnienie przysługuje tylko w okresie realizacji projektu. 
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7. Projekt, przewidujący realizację kursów i szkoleń, obowiązkowo zawiera zapisy dotyczące  
działań zapewniających przeprowadzenie diagnozy potrzeb i analizy predyspozycji zawodowych 
uczestników projektu dokonanej przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe w 
tym zakresie (z zakresu doradztwa i/lub poradnictwa zawodowego). 
Aby kryterium można było uznać za spełnione w treści wniosku o dofinansowanie, musi znaleźć się 
wyraźny zapis świadczący o przeprowadzeniu diagnozy potrzeb i analizy predyspozycji 
zawodowych uczestników projektu przez uprawnioną osobę. 

Uzasadnienie
: 

Kryterium ma na celu zapewnienie wsparcia wynikającego z 
indywidualnych potrzeb uczestników projektu oraz zapewnianie 
efektywność wsparcia w zakresie kursów i szkoleń. Konieczne 
jest aby,  projekty, w których beneficjent planuje realizację szkoleń 
i kursów, zawierały również obowiązkowo zagwarantowanie 
przeprowadzenia diagnozy potrzeb oraz  analizy predyspozycji 
zawodowych uczestników projektu dokonane przez osobę 
posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe w tym zakresie.  
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku. 

Stosuje 
się do 

typu/typó
w operacji 

(nr) 

3 

8. Grupę docelową w projekcie  stanowią w 100% osoby w wieku 15-30 lat, a wsparcie w ramach 
projektu zostanie dostosowane do specyficznych potrzeb tej grupy docelowej. Kryterium ma  
zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do projektów składanych w ramach wyodrębnionej alokacji 
przeznaczonej na realizację projektów skierowanych do osób w wieku 15-30 lat. 

Uzasadnienie
: 

Osoby w wieku 15–30 lata to grupa docelowa znajdująca się w 
szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. W związku z tym 
narażona jest na ryzyko wykluczenia. Grupę tą charakteryzuje 
często niski poziom kwalifikacji  zawodowych oraz niski poziom 
lub brak doświadczenia zawodowego, brak umiejętności 
poruszania się po rynku pracy (brak wiadomości na temat 
sposobów i metod poszukiwania pracy). Dlatego działania 
adresowane do tej grupy powinny koncentrować się przede 
wszystkim na zapobieganiu ich marginalizacji i bezrobociu, przy 
równoczesnym tworzeniu warunków dla wprowadzenia i 
utrzymania tej grupy na rynku pracy. Wsparcie w ramach projektu 
powinno zapewniać takie działania, które pomogą się 
usamodzielnić w poruszaniu po rynku pracy oraz zdobywaniu jak 
najszerszego doświadczenia zawodowego. 
Kryterium ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do 
projektów składanych w ramach wyodrębnionej alokacji 
przeznaczonej na realizację projektów skierowanych do osób 
w wieku 15-30 lat.  

Zastosowanie powyższego kryterium wynika z rekomendacji 
Instytucji Zarządzającej PO KL.  
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o 
dofinansowanie 

Stosuje 
się do 

typu/typó
w operacji 

(nr) 

3,4,5,7, 
11, 12 

9. Projekt jest realizowany w partnerstwie lokalnym na tych obszarach Mazowsza, na których od 
roku 2007 nie są realizowane projekty systemowe Ośrodków Pomocy Społecznej bądź realizacja 
projektów systemowych została przerwana/zawieszona i/lub w 2012 r. projekt systemowy nie był 
realizowany. 

 

W województwie mazowieckim co roku około 30% jednostek 
uprawnionych do realizacji projektów systemowych w ramach 
Poddziałania 7.1.1 nie podejmowało się ich realizacji. W związku 
z tym osoby zagrożone wykluczeniem społecznym zamieszkujące 
na terenach gmin, w których nie był lub nie jest realizowany 
projekt systemowy mają znaczenie uboższą ofertę pomocy ze 
strony instytucji pomocy i integracji społecznej w przezwyciężeniu 
trudnej sytuacji życiowej. Zastosowane kryterium ma na celu 
przede wszystkim zaktywizowanie i zaangażowanie różnych 
instytucji i organizacji (publicznych i niepublicznych) działających 
lokalnie na rzecz rozwiązywania problemów społecznych w 
społeczności lokalnej. Lista gmin, na terenie których nie był w 
ogóle realizowany projekt systemowy lub jego realizacja 
została zawieszona i/lub w 2012 r. projekt nie był 
kontynuowany zostanie opublikowana wraz z dokumentacją 
konkursową.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Stosuje 
się do 

typu/typó
w operacji 

(nr) 

3,4,5,7, 
11, 12 

Kryteria strategiczne 

1. Grupę docelową w projekcie stanowią w co najmniej 30 % osoby w wieku 
powyżej 50 roku życia a wsparcie w ramach projektu zostało 
dostosowane do specyficznych potrzeb tej grupy docelowej. 

WAGA 10 pkt. 
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Uzasadnienie
: 

Osoby powyżej 50 roku życia  charakteryzuje bardzo niski poziom 
aktywności zawodowej, przy stosunkowo wysokim 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. 
Zgodnie z danymi statystycznymi dla województwa 
mazowieckiego 
(http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/warsz/ASSETS_komunikat_05_2013.

pdf ) na koniec maja 2013 r. osoby bezrobotne w wieku powyżej 
50 lat stanowiły 24,6 % ogółu zarejestrowanych bezrobotnych.  
Zastosowanie przedmiotowego kryterium przyczyni się do objęcia 
wsparciem większej liczby osób znajdującej się w szczególnie 
trudnej sytuacji  na rynku pracy, a zastosowane formy wsparcia w 
ramach projektu zwiększą szanse tych osób na podjęcie 
zatrudnienia.  
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku. 

Stosuje 
się do 

typu/typó
w operacji 

(nr) 

1,3,4,5,7
, 11, 12 

2. Wnioskodawca i/lub Partner wnosi wkład własny pochodzący ze środków 
publicznych w wysokości  co najmniej 10% wartości projektu. 

WAGA 20 pkt. 

Uzasadnienie
: 

Premiowanie projektów, w ramach których wnoszony będzie 
wkład własny wynika z konieczności zapewnienia wkładu 
krajowego w ramach wdrażanych Działań. Wkład własny ze 
środków publicznych wynosi co najmniej 10% ale nie może być 
wyższy niż poziom współfinansowania krajowego w Programie, tj. 
15%. W przypadku gdy poziom wkładu własnego ze środków 
publicznych przekroczy 15% wydatków kwalifikowalnych, 
odpowiednia wysokość wkładu własnego finansowanego ze 
środków publicznych będzie uznana za niekwalifikowalną. Wkład 
własny wyliczany jest na etapie wnioskowania o dofinansowanie i 
jako konkretna kwota wraz z podaniem źródeł finansowania (w 
przypadku, gdy wkład pochodzi z kilku źródeł), określony jest w 
umowie o dofinansowanie i jest wiążący dla Beneficjenta. Wkład 
własny może być wniesiony w dowolnej formie wskazanej w 
Zasadach finansowania PO KL, w ramach każdego zadania.  
Źródła finansowania wkładu własnego wynikają ze statusu 
prawnego Wnioskodawcy lub Partnera (wkład własny 
finansowany jest ze środków, którymi dysponuje Wnioskodawca 
lub Partner). Wniesienie wkładu własnego ze środków własnych 
Wnioskodawcy przyczyni się do zwiększenia jego 
odpowiedzialności za realizację projektu. Wnioskodawca jako 
Lider partnerstwa odpowiada w jego imieniu przed Instytucja 
Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia) i to on jest 
gwarantem wniesienia wkładu własnego niezależnie od źródeł 
jego finansowania. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku. 
 

Stosuje 
się do 

typu/typó
w operacji 

(nr) 

1,3,4,5,7
, 11, 12 

3. W ramach projektu utworzony zostanie nowy podmiot integracji 
społecznej (CIS, KIS lub ZAZ) na terenie gminy lub powiatu, na którym 
takie podmioty nie funkcjonują, a istnieje potrzeba ich powołania.    

WAGA 10 

 

Podmioty integracji społecznej (CIS, KIS, ZAZ) dysponujące 
zróżnicowaną i komplementarną ofertą wsparcia dla osób 
wykluczonych społecznie, są sprawdzonymi w działaniu 
podmiotami zapewniającymi wszechstronne oddziaływanie na 
osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji społeczno-
zawodowej.  
Kryterium wynika z rekomendacji Instytucji Zarządzającej POKL. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku. 

Stosuje 
się do 

typu/typó
w operacji 

(nr) 

1 

 
 
 
 

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/warsz/ASSETS_komunikat_05_2013.pdf
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/warsz/ASSETS_komunikat_05_2013.pdf
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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) 

 
 
 
 

KARTA DZIAŁANIA 7.4 

 
Działanie 7.4  
 
 

LP. 
Konkursu:  

A.1 Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw.  II kw.  
III 

kw. 
 

IV 
kw. 

X 

Typ konkursu 
Otwarty  

 
Zamknięty x 

Planowana 
alokacja 

19 357 363,00 PLN, w tym: 
- wyodrębniona alokacja w wysokości  5 000 000,00 PLN na realizację projektów skierowanych 
wyłącznie do osób w wieku 15-30 lat; 
- wyodrębniona alokacja w wysokości  5 000 000,00 PLN na realizację projektów skierowanych 
wyłącznie do osób zamieszkujących na obszarach gmin wiejskich, wiejsko-miejskich oraz w 
miastach do 25 tysięcy mieszkańców.  

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
1
 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 obejmujące wsparcie osoby niepełnosprawnej przez trenera 

                                                 
1
 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. 
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pracy/asystenta zawodowego u pracodawcy,  

 Staże i praktyki zawodowe
1
,  

 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,  

 Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowaniem 
zatrudnienia),   

 Specjalistyczne (wynikające z danej niepełnosprawności i indywidualnych potrzeb) wyposażenie lub 
doposażenie stanowiska pracy dla zatrudnionej

2
 osoby niepełnosprawnej, 

  Jednorazowy dodatek relokacyjny w wysokości 5 000 zł brutto dla osoby, która uzyskała 
zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca stałego zamieszkania w rozumieniu przepisów 
Kodeksu  Cywilnego, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu i/lub zakwaterowania w 
początkowym okresie zatrudnienia.   

 - 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). 

Przewidywane 
wskaźniki 
konkursu  

 

Liczba osób niepełnosprawnych, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach 
Działania – ogółem – 645 
 

Szczegółowe 
kryteria wyboru 

projektów 

Kryteria dostępu 

1. Projektodawca lub Partner na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada co najmniej 
roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze merytorycznym, którego dotyczy 
projekt. Doświadczenie, którym legitymuje się projektodawca lub partner, musi pochodzić z 
okresu maksymalnie 3 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.  
Projektodawca we wniosku o dofinansowanie musi zawrzeć zapisy informujące, że on lub jego 
Partner posiada co najmniej roczne doświadczenie w obszarze merytorycznym, którego dotyczy 
projekt, wraz z wykazaniem, że doświadczenie projektodawcy i/lub partnera, pochodzi z okresu 
maksymalnie 3 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Uzasadnienie 

Realizatorem projektu może być podmiot posiadający co 
najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w 
obszarze merytorycznym, którego dotyczy projekt.  
Projektodawca zobowiązany jest zawrzeć we wniosku zapisy 
wskazujące:  
1) ilu letnie doświadczenie posiada projektodawca i/lub partner, 
wraz z wykazaniem że  doświadczenie projektodawcy i/lub 
partnera, pochodzi z okresu maksymalnie 3 lat przed dniem 
złożenia wniosku o dofinansowanie;  
2) zakres/obszar prowadzonej działalności w obszarze 
merytorycznym.  
Praca z osobami niepełnosprawnymi jest procesem złożonym, 
obejmującym oddziaływanie w różnych sferach funkcjonowania 
człowieka i wymagającym trwałego, zintegrowanego podejścia w 
sferze aktywizacji. Takie wsparcie grupy docelowej określonej dla 
Działania 7.4, dające gwarancję efektywnego, celowego i 
gospodarnego wykorzystania środków, mogą zapewnić tylko 
podmioty posiadające  wiedzę i doświadczenie w rozwiązywaniu 
problemów osób niepełnosprawnych.  
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku. 

Stosuje się 
do 
typu/typów 
operacji 
(nr) 

1, 2 

2. Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego 
konkursu (w przypadku j.s.t ograniczenie ilości składanych wniosków dotyczy jednostki 
organizacyjnej samorządu terytorialnego, nie zaś samej j.s.t.  

                                                 
1
 Osobom uczestniczącym w stażu lub odbywającym praktyki zawodowe przysługuje miesięczne stypendium w wysokości nie większej niż 

kwota minimalnego wynagrodzenia (właściwa IP/IP2 określi szczegółowe warunki odbywania stażu oraz praktyki zawodowej, biorąc pod 
uwagę zapewnienie właściwych warunków nabywania umiejętności przez uczestników projektu). 
2
 Osoba jest zatrudniona na warunkach określonych dla mierzenia wskaźnika efektywności zatrudnieniowej w Zasadach systemu 

sprawozdawczości PO KL 
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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 zostanie zweryfikowane na podstawie rejestru 
prowadzonego w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 

Stosuje się 
do 
typu/typów 
operacji 
(nr) 

1, 2 

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) 

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 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).  
Aby kryterium mogło zostać uznane za spełnione, w treści wniosku muszą się znaleźć wyraźne 
zapisy świadczący o spełnieniu całości kryterium, a więc:  
- posiadania przez Beneficjenta biura projektu na terenie subregionu województwa mazowieckiego, 
- zapewnienia możliwości udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu,  
- zapewnienia uczestnikom projektu możliwości 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. Projektodawca oferuje w ramach projektu każdemu uczestnikowi projektu wsparcie w postaci 
stażu lub praktyki zawodowej lub subsydiowanego zatrudnienia

1
. 

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 

6. Grupę docelową w projekcie  stanowią w 100% osoby w wieku 15-30 lat, a wsparcie w ramach 
projektu zostanie dostosowane do specyficznych potrzeb tej grupy docelowej. Kryterium ma  
zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do projektów składanych w ramach wyodrębnionej alokacji 
przeznaczonej na realizację projektów skierowanych do osób w wieku 15-30 lat.  

                                                 
1
 Subsydiowane zatrudnienie przysługuje tylko w okresie realizacji projektu 
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Uzasadnienie 

 
Osoby niepełnosprawne pozostają w zdecydowanej większości 
poza rynkiem pracy. Dane statystyczne pokazują, że aż 80% 
osób dotkniętych niepełnosprawnością nie poszukuje i nie 
posiada zatrudnienia (Źródło: 
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/niepelnosprawnosc-w-
liczbach-/rynek-pracy/informacje-i-dane-dotyczace-rynk/). Liczba 
osób niepełnosprawnych w 2011 roku w Polsce (wg. danych z 
Narodowego Spisu Powszechnego) wynosiła ogółem około 4,7 
mln. Liczba osób niepełnosprawnych w wieku 15–29 lat wynosiła 
w Polsce w 2011 r. 228 tys. (Źródło: 

http://www.stat.gov.pl/gus/5840_2189_PLK_HTML.htm)  
Jest to grupa docelowa znajdująca się w szczególnie trudnej 
sytuacji na rynku pracy i w związku z tym narażona jest na 
ryzyko wykluczenia. Młode osoby niepełnosprawne bez 
doświadczenia zawodowego są w wyjątkowo trudnej sytuacji i 
rzadko odnajdują się na rynku pracy i potrafią znaleźć dla siebie 
na nim miejsce. Niskie kwalifikacje oraz ograniczone 
kompetencje społeczne dodatkowo utrudniają skuteczne wejście 
na rynek pracy. Dlatego działania adresowane do tej grupy 
powinny koncentrować się przede wszystkim na zapobieganiu 
ich marginalizacji i bezrobociu, przy równoczesnym tworzeniu 
warunków dla wprowadzenia i utrzymania tej grupy na rynku 
pracy. Wsparcie w ramach projektu powinno zapewniać takie 
działania, które pomogą się usamodzielnić w poruszaniu po 
rynku pracy oraz zdobywaniu jak najszerszego doświadczenia 
zawodowego. 
Kryterium ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do 
projektów składanych w ramach wyodrębnionej alokacji 
przeznaczonej na realizację projektów skierowanych do osób w 
wieku 15-30 lat.  
Zastosowanie powyższego kryterium wynika z rekomendacji 
Instytucji Zarządzającej PO KL.   
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o 
dofinansowanie.  
 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji 

(nr) 

1, 2 

7. Grupę docelową w projekcie  stanowią w 100% osoby zamieszkujące na obszarach gmin 
wiejskich, wiejsko-miejskich oraz w miastach do 25 tysięcy mieszkańców Kryterium ma  
zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do projektów składanych w ramach wyodrębnionej alokacji 
przeznaczonej na realizację projektów skierowanych do osób zamieszkujących na obszarach gmin 
wiejskich, wiejsko-miejskich oraz w miastach do 25 tysięcy mieszkańców 

Uzasadnienie: 

Osoby niepełnosprawne pozostają w zdecydowanej większości 
poza rynkiem pracy. Dane statystyczne pokazują, że aż 80% osób 
dotkniętych niepełnosprawnością nie poszukuje i nie posiada 
zatrudnienia (Źródło: 
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/niepelnosprawnosc-w-liczbach-
/rynek-pracy/informacje-i-dane-dotyczace-rynk/). Osoby 
niepełnosprawne zamieszkujące na obszarach wiejskich, wiejsko-
miejskich i w małych miastach często podlegają dodatkowej 
marginalizacji z powodu  niedostatków infrastruktury (dróg, 
transportu publicznego, środków nowoczesnej komunikacji), która 
utrudnia podniesienie kwalifikacji zawodowych czy podjęcie 
zatrudnienia.  
Zastosowanie powyższego kryterium wynika z rekomendacji 
Instytucji Zarządzającej PO KL 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o 
dofinansowanie 

Stosuje się 
do 
typu/typów 
operacji 
(nr) 

1,2 

8. Okres realizacji projektu wynosi co najmniej 12 miesięcy i kończy się nie później niż 30 czerwca 
2015 r. (dot. typu projektu nr 1 i 2), a wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla jego uczestników, 
liczony na zakończenie projektu, wynosi co najmniej 20% (dot. typu projektu 1).   

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/niepelnosprawnosc-w-liczbach-/rynek-pracy/informacje-i-dane-dotyczace-rynk/
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/niepelnosprawnosc-w-liczbach-/rynek-pracy/informacje-i-dane-dotyczace-rynk/
http://www.stat.gov.pl/gus/5840_2189_PLK_HTML.htm
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/niepelnosprawnosc-w-liczbach-/rynek-pracy/informacje-i-dane-dotyczace-rynk/
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/niepelnosprawnosc-w-liczbach-/rynek-pracy/informacje-i-dane-dotyczace-rynk/
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Uzasadnienie: 

Zatrudnienie jest jedną z form usamodzielniania i integracji osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym. W związku z 
powyższym przyjęto, że projektodawca obowiązkowo musi 
spełnić przedmiotowe kryterium wyboru projektów, ponieważ  
projekty zakładające zatrudnienie uczestników projektu 
zwiększają efektywność realizacji wsparcia i bezpośrednio 
przyczyniają 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. Grupę docelową w projekcie w co najmniej 50% stanowią osoby z 
orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności.  

WAGA 10 pkt. 

Uzasadnienie 

Zastosowanie powyższego kryterium wynika z rekomendacji 
Instytucji Zarządzającej PO KL. 
Osoby niepełnosprawne maja szczególne trudności w postaci 
ograniczeń w wyborze zawodu, trudności w znalezieniu pracy i 
utrzymaniu się w niej. Stopień niepełnosprawności wpływa 
znacząco na aktywność zawodową. W 2011 roku w Polsce w 
zatrudnieniu pozostawało: 30,4% osób w wieku produkcyjnym z 
orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności (w 2010 r. – 
29,9%), 22,2% - z umiarkowanym (w 2010 – 21%) 8,1% - ze 
znacznym (w 2010 r. – 7,9%).  
  (Źródło: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/niepelnosprawnosc-
w-liczbach-/rynek-pracy/informacje-i-dane-dotyczace-rynk/);  
Zastosowanie przedmiotowego kryterium przyczyni się do 
objęcia wsparciem większej liczby osób znajdującej się w 
szczególnie trudnej sytuacji  na rynku pracy, a zastosowane 
formy wsparcia w ramach projektu zwiększą szanse tych osób na 
podjęcie zatrudnienia.  
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji 

(nr) 

1 

2.Wnioskodawca i/lub Partner wnosi wkład własny pochodzący ze środków 
publicznych w wysokości co najmniej 10% wartości projektu.  

WAGA 
20 
 pkt. 

Uzasadnienie: 

Premiowanie projektów, w ramach których wnoszony będzie 
wkład własny wynika z konieczności zapewnienia wkładu 
krajowego w ramach wdrażanych Działań. Wkład własny ze 
środków publicznych wynosi co najmniej 10% ale nie może być 
wyższy niż poziom współfinansowania krajowego w Programie, 
tj. 15%. W przypadku gdy poziom wkładu własnego ze środków 
publicznych przekroczy 15% wydatków kwalifikowalnych, 
odpowiednia wysokość wkładu własnego finansowanego ze 
środków publicznych będzie uznana za niekwalifikowalną. Wkład 
własny wyliczany jest na etapie wnioskowania o dofinansowanie i 
jako konkretna kwota wraz z podaniem źródeł finansowania (w 
przypadku, gdy wkład pochodzi z kilku źródeł), określony jest w 
umowie o dofinansowanie i jest wiążący dla Beneficjenta. Wkład 
własny może być wniesiony w dowolnej formie wskazanej w 
Zasadach finansowania PO KL, w ramach każdego zadania.  
Źródła finansowania wkładu własnego wynikają ze statusu 
prawnego Wnioskodawcy lub Partnera (wkład własny 
finansowany jest ze środków, którymi dysponuje Wnioskodawca 
lub Partner). Wniesienie wkładu własnego ze środków własnych 
Wnioskodawcy przyczyni się do zwiększenia jego 
odpowiedzialności za realizację projektu. Wnioskodawca jako 
Lider partnerstwa odpowiada w jego imieniu przed Instytucja 
Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia) i to on jest 
gwarantem wniesienia wkładu własnego niezależnie od źródeł 
jego finansowania. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji 

(nr) 

1,2 

3. Projekt jest realizowany w partnerstwie z instytucjami zajmującymi się 
pomocą społeczną, integracją społeczną, aktywizacją społeczną i 
zawodową, instytucjami rynku pracy lub przedsiębiorstwami.  

WAGA 10 pkt. 

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/niepelnosprawnosc-w-liczbach-/rynek-pracy/informacje-i-dane-dotyczace-rynk/
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/niepelnosprawnosc-w-liczbach-/rynek-pracy/informacje-i-dane-dotyczace-rynk/
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Uzasadnienie: 

Współdziałanie instytucji działających w obszarze pomocy i 
integracji społecznej oraz rynku pracy stanowi jeden z 
najistotniejszych elementów aktywnej polityki społecznej, 
umożliwiając angażowanie jak największej liczby podmiotów 
działających na rzecz osób wykluczonych społecznie – na 
zasadach pełnego partnerstwa w zakresie zarówno 
programowania jak i realizacji projektów. Partnerstwo z 
podmiotami sektora prywatnego da gwarancję odpowiedniego 
przygotowania uczestników projektu do wejścia na rynek pracy. 
Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić w treści wniosku 
spełnianie kryterium 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji 

(nr) 

1,2 

 
 

 
 
 
 

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 4 750 294,00 12 034 106,00 0,00 481 241 002,00 86 905 628,00 78 553 964,00 8 351 664,00 0,00 0,00 117 684 471,00 37 259 412,00

Poddziałanie 7.1.1 2 769 601,00 5 072 625,00 0,00 271 060 102,00 46 687 150,00 41 785 000,00 4 902 150,00 0,00 0,00 63 617 198,00 20 391 488,00

Poddziałanie 7.1.2 1 980 693,00 5 000 000,00 0,00 177 561 058,00 32 852 514,00 29 403 000,00 3 449 514,00 0,00 0,00 43 959 945,00 12 041 062,00

Poddziałanie 7.1.3 0,00 1 961 481,00 0,00 32 619 842,00 7 365 964,00 7 365 964,00 0,00 0,00 0,00 10 107 328,00 4 826 862,00

Działanie 7.2 9 282 079,00 0,00 20 820 449,00 278 908 501,00 48 950 036,00 48 950 036,00 0,00 0,00 0,00 94 008 332,00 28 853 527,00

Poddziałanie 7.2.1 6 111 417,00 0,00 20 820 449,00 197 899 101,00 32 207 036,00 32 207 036,00 0,00 0,00 0,00 78 399 417,00 12 110 527,00

Poddziałanie 7.2.2 3 170 662,00 0,00 0,00 81 009 400,00 16 743 000,00 16 743 000,00 0,00 0,00 0,00 15 608 915,00 16 743 000,00

Działanie 7.3 0,00 0,00 0,00 35 067 894,00 7 648 000,00 7 648 000,00 0,00 0,00 0,00 1 858 709,00 6 851 555,00

Działanie 7.4 0,00 0,00 19 357 363,00 35 199 097,00 5 822 000,00 5 822 000,00 0,00 0,00 0,00 29 373 327,00 5 349 134,00

RAZEM PRIORYTET VII 14 032 373,00 12 034 106,00 40 177 812,00 830 416 494,00 149 325 664,00 140 974 000,00 8 351 664,00 0,00 0,00 242 924 839,00 78 313 628,00

w tym projekty innowacyjne 7 536 917,00 12 689 955,00 7 536 917,00 12 689 955,00 12 689 955,00 12 689 955,00 7 536 917,00 12 689 955,00

w tym projekty współpracy 

ponadnarodowej 
3 000 000,00 4 197 171,00 3 000 000,00 4 197 171,00 4 197 169,00 4 197 169,00 3 000 000,00 4 197 171,00

2013 r.

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

Wartość wydatków w 

zatwierdzonych 

wnioskach o płatność 

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

Miejscowość, data  
Pieczęć i 

podpis osoby 
upoważnionej 

 

 

 

 


