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1. Numer i nazwa osi priorytetowej
Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne
2. Cele szczegółowe osi priorytetowej
Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne w całości finansowana z EFS realizuje cel tematyczny 9
Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem.
Zakres interwencji obejmuje:
Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej.
Strategia Europa 2020 wskazuje na konieczność walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
Według analizy Ubóstwo w Polsce w świetle badań GUS (2013) najważniejszymi czynnikami
zwiększającymi ryzyko ubóstwa są: niski poziom wykształcenia i związany z tym niski status
zawodowy głowy gospodarstwa domowego, bezrobocie oraz niepełnosprawność. Z kolei ubóstwo ma
znaczący wpływ na wzrost poziomu wykluczenia społecznego.
Wyzwaniami w zakresie włączenia społecznego będą: podniesienie poziomu aktywności zawodowej,
w tym wzrost zatrudnienia, przeciwdziałanie ubóstwu, wspieranie rozwoju przedsiębiorstw
społecznych, a także zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych.
Efektem interwencji w obszarze włączenia społecznego będzie wzrost liczby osób, u których zostanie
przywrócona zdolność do wypełniania ról społeczno-zawodowych, wzrost liczby trwałych miejsc
świadczenia usług społecznych lub zdrowotnych, stworzenie warunków do deinstytucjonalizacji
funkcjonujących form wsparcia m.in. pomocy dziecku i rodzinie oraz rozwój przedsiębiorczości
społecznej, co w konsekwencji przyczyni się do ograniczenia zjawiska wykluczenia społecznego i
ubóstwa.

3. Fundusz
(nazwa i kwota
w EUR)
4. Instytucja
zarządzająca

EFS

Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne

162 084 441
Zarząd Województwa Łódzkiego
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OPIS DZIAŁANIA I PODDZIAŁAŃ
5. NAZWA DZIAŁANIA/ PODDZIAŁANIA
Poddziałanie IX.1.1
Aktywizacja
społeczno-zawodowa
osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
Działanie IX.1
społecznym
Aktywna integracja osób zagrożonych
Poddziałanie IX.1.2
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
Aktywizacja
społeczno-zawodowa
osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym - ZIT
6. CEL/E SZCZEGÓŁOWY/E DZIAŁANIA/ PODDZIAŁANIA
Działanie IX.1
Poddziałanie IX.1.1 Celem szczegółowym działania jest przywrócenie zdolności do zatrudnienia
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Poddziałanie IX.1.2

Interwencje będą dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, o których mowa w
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na
lata 2014-2020. Jednocześnie bardzo duży nacisk zostanie położony na
indywidualizację wsparcia, tak żeby jego zakres w jak największym stopniu był
dostosowany do potrzeb poszczególnych osób.
Planuje się realizację kompleksowych programów obejmujących instrumenty
aktywizacji społecznej, zawodowej lub edukacyjnej, przy czym projekty
realizowane przez ośrodki pomocy społecznej (OPS) i powiatowe centra
pomocy rodzinie (PCPR) mogą obejmować wyłącznie instrumenty, których
realizacja należy do OPS i PCPR na podstawie przepisów prawa krajowego.
Realizowane będzie również wsparcie na rzecz tworzenia lub funkcjonowania
podmiotów integracji społecznej tj. centrów integracji społecznej (CIS), klubów
integracji społecznej (KIS), zakładów aktywności zawodowej (ZAZ), warsztatów
terapii zajęciowej (WTZ) oraz innych podmiotów działających na rzecz
aktywizacji społeczno-zawodowej, w których będą realizowane usługi
reintegracji społeczno-zawodowej.
Zakres wsparcia oraz warunki jego realizacji będą zgodne z Wytycznymi w
zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 20142020.
Poddziałanie IX.1.2 będzie wdrażane na obszarze realizacji ZIT.

7. LISTA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO
Działanie IX.1
Poddziałanie IX.1.1 − Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
poszukujących pracy po opuszczeniu programu
Poddziałanie IX.1.2
− Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny
rachunek)
− Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które
uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu
Działanie IX. 1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
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8. LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU
Działanie IX.1
Poddziałanie IX.1.1
− Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
objętych wsparciem w programie
− Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie
Poddziałanie IX.1.2
9. TYPY PROJEKTÓW
Działanie IX.1
Poddziałanie IX.1.1 1. programy służące aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za pomocą instrumentów
aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej:
Poddziałanie IX.1.2
a) instrumenty aktywizacji społecznej ukierunkowane na przywrócenie
zdolności do prawidłowego wypełniania ról społecznych, w tym praca
socjalna
b) instrumenty aktywizacji zawodowej ukierunkowane na podniesienie
kwalifikacji zawodowych, poszerzenie wiedzy i umiejętności w celu
uzyskania lub utrzymania zatrudnienia
c) instrumenty aktywizacji edukacyjnej ukierunkowane na poszerzenie
wiedzy i umiejętności podnoszących kompetencje ogólne, wpływające
na status społeczny
2. wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie podmiotów integracji społecznej
służące realizacji usług reintegracji społeczno-zawodowej, w tym KIS, CIS,
WTZ, ZAZ.
Proces wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
oraz ich otoczenia odbywa się w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną
indywidualnie dla każdej osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów,
potencjału, predyspozycji, potrzeb, z zastrzeżeniem, że nie może ona
obejmować wyłącznie pracy socjalnej.
Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym nie mogą stanowić pierwszego
elementu wsparcia w ramach ścieżki reintegracji.
10. TYP BENEFICJENTA
Działanie IX.1
Poddziałanie IX.1.1 Podmioty specjalizujące się w aktywizowaniu osób zagrożonych ubóstwem lub
Poddziałanie IX.1.2 wykluczeniem społecznym:
− instytucje pomocy i integracji społecznej
− podmioty ekonomii społecznej
− jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki i
stowarzyszenia jst,
− organizacje pozarządowe
− kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków
wyznaniowych
− przedsiębiorcy
11. GRUPA DOCELOWA/ OSTATECZNI ODBIORCY WSPARCIA
Działanie IX.1
 Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w
Poddziałanie IX.1.1
pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osoby
Poddziałanie IX.1.2
bezrobotne dla których zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy został określony trzeci
Działanie IX. 1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
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profil pomocy (w odniesieniu do osób sprofilowanych w powiatowych
urzędach pracy).
 Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (o
ile jest ono niezbędne dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) zdefiniowane w Wytycznych w
zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 20142020.
Uczestnikami projektu mogą być osoby ze społeczności romskiej, o ile osoby
te są osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a projekt
nie ma charakteru wsparcia dedykowanego wyłącznie społeczności romskiej.
Ze wsparcia wyłączone zostały osoby odbywające karę pozbawienia wolności.
Wsparciem objęte będą w szczególności:
 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako
wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w
rozdziale 3 pkt 11 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w
obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem
środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020;
 osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością
intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi.
12. INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA
Działanie IX.1
Poddziałanie IX.1.1 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Poddziałanie IX.1.2 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny
13. INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA
Działanie IX.1
Poddziałanie IX.1.1 Nie dotyczy
Poddziałanie IX.1.2
14. KATEGORIA(E) REGIONU(ÓW) WRAZ Z PRZYPISANIEM KWOT UE (EUR)
Działanie IX.1
93 822 364
Poddziałanie IX.1.1 80 873 752
Poddziałanie IX.1.2 12 948 612
15. MECHANIZMY POWIĄZANIA INTERWENCJI Z INNYMI DZIAŁANIAMI/ PODDZIAŁANIAMI W RAMACH PO LUB Z
INNYMI PO
Działanie IX.1
Poddziałanie IX.1.1 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa: możliwość korzystania przez grupy
docelowe PO PŻ z usług aktywnej integracji (w zależności od indywidualnych
potrzeb i potencjału poszczególnych osób), a także współpraca beneficjentów
EFS, w tym ośrodków pomocy społecznej, z organizacjami partnerskimi i ich
regionalnymi oraz lokalnymi jednostkami zajmującymi się dystrybucją
żywności.
Poddziałanie IX.1.2 - Projekty w ramach ZIT
- Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa: możliwość korzystania przez
grupy docelowe PO PŻ z usług aktywnej integracji (w zależności od
Działanie IX. 1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
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indywidualnych potrzeb i potencjału poszczególnych osób), a także
współpraca beneficjentów EFS, w tym ośrodków pomocy społecznej, z
organizacjami partnerskimi i ich regionalnymi oraz lokalnymi jednostkami
zajmującymi się dystrybucją żywności.
16. INSTRUMENTY TERYTORIALNE
Działanie IX.1
Obszary wiejskie
Poddziałanie IX.1.1
Rewitalizacja
Poddziałanie IX.1.2 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Rewitalizacja
17. TRYB(Y) WYBORU PROJEKTÓW ORAZ WSKAZANIE PODMIOTU

ODPOWIEDZIALNEGO ZA NABÓR I OCENĘ

WNIOSKÓW ORAZ PRZYJMOWANIE PROTESTÓW

Działanie IX.1
Poddziałanie IX.1.1

Tryb wyboru projektów: konkursowy
Planuje się między innymi organizację wyodrębnionych konkursów
adresowanych do ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów
pomocy rodzinie w zakresie pierwszego typu projektów.

Poddziałanie IX.1.2

Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków oraz przyjmowanie
protestów: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Tryb wyboru projektów: konkursowy
Podmioty odpowiedzialne za nabór i ocenę wniosków: Wojewódzki Urząd
Pracy w Łodzi i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny,
Podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie protestów: Wojewódzki Urząd Pracy
w Łodzi

18. LIMITY I OGRANICZENIA W REALIZACJI PROJEKTÓW
Działanie IX.1
Poddziałanie IX.1.1 Nie dotyczy
Poddziałanie IX.1.2
19. WARUNKI I PLANOWANY ZAKRES STOSOWANIA CROSS-FINANCINGU (%)
Działanie IX.1
W ramach Działania IX.1 przewiduje się wykorzystanie mechanizmu crossfinancingu, gdy jego zastosowanie jest uzasadnione z punktu widzenia
Poddziałanie IX.1.1 skuteczności lub efektywności osiągania założonych celów i rezultatów.
Cross-financing może dotyczyć wyłącznie takich kategorii wydatków, bez
Poddziałanie IX.1.2 których realizacja projektu nie byłaby możliwa, w szczególności w związku z
zapewnieniem realizacji zasady równości szans, a zwłaszcza potrzeb osób
niepełnosprawnych.
Wartość cross-financingu nie może przekroczyć 10% finansowania unijnego
w ramach projektu.
20. DOPUSZCZALNA MAKSYMALNA WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH JAKO % WYDATKÓW
KWALIFIKOWALNYCH

Działanie IX.1
Cross-financing i środki trwałe stanowią łącznie nie więcej niż 10% wydatków
Poddziałanie IX.1.1
kwalifikowalnych.
Poddziałanie IX.1.2
21. WARUNKI UWZGLĘDNIANIA DOCHODU W PROJEKCIE
Działanie IX.1
Poddziałanie IX.1.1 Nie dotyczy
Poddziałanie IX.1.2
Działanie IX. 1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
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22. WARUNKI

STOSOWANIA UPROSZCZONYCH FORM ROZLICZANIA WYDATKÓW I PLANOWANY ZAKRES
SYSTEMU ZALICZEK

Działanie IX.1
Poddziałanie IX.1.1
Poddziałanie IX.1.2

1. Stawki jednostkowe
2. Kwoty ryczałtowe
z zastrzeżeniem, że w przypadku projektów, w których wartość wkładu
publicznego (środków publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN
równowartości 100.000 EUR, stosowanie jednej z ww. uproszczonych metod
rozliczania wydatków jest obligatoryjne.
3. Stawki ryczałtowe kosztów pośrednich
Finansowanie zaliczkowe - 100 % dofinansowania

23. POMOC

PUBLICZNA I POMOC DE MINIMIS (RODZAJ I PRZEZNACZENIE POMOCY, UNIJNA LUB KRAJOWA
PODSTAWA PRAWNA)

Działanie IX.1

Nie wyklucza się wystąpienia pomocy publicznej lub pomocy de minimis,
dlatego też przy udzielaniu wsparcia przestrzegane będą zasady pomocy
Poddziałanie IX.1.1
publicznej lub pomocy de minimis, wynikające z przepisów prawa polskiego (w
Poddziałanie IX.1.2 tym w szczególności z rozporządzeń Ministra Infrastruktury i Rozwoju
wydanych na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy wdrożeniowej) i unijnego.
24. MAKSYMALNY % POZIOM DOFINANSOWANIA UE WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH NA POZIOMIE
PROJEKTU

Działanie IX.1
Poddziałanie IX.1.1
Poddziałanie IX.1.2

85%
W przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis
poziom dofinansowania wynikać będzie z odrębnych przepisów prawnych.

25. MAKSYMALNY %

POZIOM DOFINANSOWANIA CAŁKOWITEGO WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH NA
POZIOMIE PROJEKTU (ŚRODKI UE + EWENTUALNE WSPÓŁFINANSOWANIE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB
INNYCH ŹRÓDEŁ PRZYZNAWANE BENEFICJENTOWI PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ)

Działanie IX.1
Poddziałanie IX.1.1
Poddziałanie IX.1.2

85% - projekty jednostek pomocy społecznej (OPS, PCPR)
95% - pozostałe projekty.

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis
poziom dofinansowania wynikać będzie z odrębnych przepisów prawnych.
26. MINIMALNY WKŁAD WŁASNY BENEFICJENTA JAKO % WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH
Działanie IX.1
15% - projekty jednostek pomocy społecznej (OPS, PCPR)
Poddziałanie IX.1.1 5% - pozostałe projekty.
Poddziałanie IX.1.2
W przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis
poziom wkładu własnego wynikać będzie z odrębnych przepisów prawnych.
27. MINIMALNA I MAKSYMALNA WARTOŚĆ PROJEKTU (PLN)
Działanie IX.1
Minimalna wartość projektu:
Poddziałanie IX.1.1
100 000
Poddziałanie IX.1.2 Nie dotyczy
28. MINIMALNA I MAKSYMALNA WARTOŚĆ WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU (PLN)
Działanie IX.1
Poddziałanie IX.1.1 Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu:
100 000
Poddziałanie IX.1.2 Nie dotyczy
29. KWOTA ALOKACJI UE NA INSTRUMENTY FINANSOWE (EUR)
Działanie IX.1
Nie dotyczy
Działanie IX. 1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
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Poddziałanie IX.1.1
Poddziałanie IX.1.2
30. MECHANIZM WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Działanie IX.1
Poddziałanie IX.1.1 Nie dotyczy
Poddziałanie IX.1.2
31. RODZAJ WSPARCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ NAJWAŻNIEJSZE WARUNKI PRZYZNAWANIA
Działanie IX.1
Poddziałanie IX.1.1 Nie dotyczy
Poddziałanie IX.1.2
32. KATALOG OSTATECZNYCH ODBIORCÓW INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Działanie IX.1
Poddziałanie IX.1.1 Nie dotyczy
Poddziałanie IX.1.2

Działanie IX. 1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
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OPIS DZIAŁANIA I PODDZIAŁAŃ
5. NAZWA DZIAŁANIA/ PODDZIAŁANIA
Działanie IX.2
Usługi na rzecz osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Poddziałanie IX.2.1
Usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałanie IX.2.2
Usługi społeczne i zdrowotne - ZIT

6. CEL/E SZCZEGÓŁOWY/E DZIAŁANIA/ PODDZIAŁANIA
Działanie IX.2
Działanie ma za zadanie realizację dwóch celów szczegółowych. Pierwszym
jest poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych
ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne.
Drugi cel to poprawa dostępu do usług zdrowotnych odpowiadających na
zdiagnozowane potrzeby w regionie.
Poddziałanie IX.2.1

Wsparcie w ramach poddziałania poprawi dostęp do usług, co w konsekwencji
pozwoli na zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej w regionie, a także
przyczyni się do wzrostu jakości świadczonych usług.
Wsparcie w zakresie usług społecznych oraz warunki jego realizacji będą
zgodne z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i
EFRR na lata 2014-2020 z zastrzeżeniem, że projekty realizowane przez
ośrodki pomocy społecznej (OPS) i powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR)
mogą obejmować wyłącznie usługi, których realizacja należy do OPS i PCPR
na podstawie przepisów prawa krajowego.
Pomoc
ograniczona
będzie
głównie
do
wsparcia
form
zdeinstytucjonalizowanych i będzie realizowana zgodnie z założeniami
europejskich zasad przejścia z opieki instytucjonalnej do opieki środowiskowej.
Możliwe będzie również wsparcie samego procesu tworzenia form
zdeinstytucjonalizowanych.
W doborze usług społecznych duży nacisk położony zostanie na
indywidualizację wsparcia, tak żeby jego zakres w jak największym stopniu był
dostosowany do potrzeb poszczególnych osób.
W przypadku usług kierowanych do rodzin prowadzona będzie kompleksowa
praca z rodziną, polegająca na świadczeniu usług asystenta rodzinnego,
specjalisty pracy z rodziną, świadczenie usług poradnictwa specjalistycznego,
terapii i mediacji, organizacja grup samopomocowych i grup wsparcia.
Niezbędne będą również działania mające na celu zapewnienie czasowej
opieki dzieciom i ich wychowania w przypadkach niemożności sprawowania tej
opieki przez rodziców. Planuje się podjęcie współpracy z rodzinami
zastępczymi i udzielanie im wszechstronnej pomocy w wykonywanych przez
nie zadaniach. Dodatkowo wsparcie skierowane będzie do kandydatów na
rodziców zastępczych w celu ich przygotowania do przyjęcia dzieci.
W ramach usług społecznych planuje się również poprawę jakości pomocy
kierowanej do dzieci powyżej 3. roku życia i młodzieży wywodzących się z
rodzin patologicznych lub mających trudną sytuację materialną obejmując ich
kompleksowymi działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi, edukacyjnymi i
profilaktycznymi. Działania adresowane do tej grupy docelowej ukierunkowane
będą na rozwój placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (przede
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wszystkim w wieku szkolnym. Placówki wsparcia dziennego powinny stanowić
integralną całość z lokalnym systemem wsparcia rodziny.
Wzrost liczby ludności w wieku poprodukcyjnym oraz liczby osób przewlekle
chorych stawia wyzwania związane z zapewnieniem właściwej opieki nad
osobami
zależnymi
lub
niesamodzielnymi,
w
tym
osobami
z niepełnosprawnościami i starszymi. W ramach usług medycznoopiekuńczych, przewidziane będą działania przyczyniające się do zwiększenia
samodzielności osób zależnych lub niesamodzielnych i w następstwie
umożliwiające ich opiekunom powrót na rynek pracy. Planuje się wzrost jakości
i dostępności usług, w tym spersonalizowanych usług asystenckich, usług w
środowiskowych domach samopomocy lub innych alternatywnych placówkach
opieki, a także rozwój wszelkiego rodzaju inicjatyw oddolnych aktywizujących
społecznie osoby starsze i z niepełnosprawnościami. Wsparcie dla usług
mieszkalnictwa wspomaganego będzie dotyczyło: usług w mieszkaniach
chronionych oraz mieszkaniach treningowych o określonym czasie pobytu
(treningi nauki samodzielności, poradnictwo, praca socjalna) i mieszkaniach
wspieranych o stałym lub okresowym pobycie dla osób starszych i z
niepełnosprawnościami, niesamodzielnych i wymagających wsparcia w formie
usług opiekuńczych. Ponadto, zgodnie z założeniami Policy paper dla ochrony
zdrowia na lata 2014-2020 – Krajowe Ramy Strategiczne, zaplanowano
realizację działań związanych z rozwojem usług w ramach opieki
długoterminowej. Działania te nakierowane będą na świadczenie usług w
warunkach domowych, w środowisku naturalnym, a także przygotowanie
najbliższego środowiska społecznego do pomocy osobom zależnym lub
niesamodzielnym.
Mając na uwadze profilaktykę dzieci w zakresie wczesnego wykrywania wad
rozwojowych i ich rehabilitację zaplanowano działania prowadzące do
zwiększenia dostępności usług zdrowotnych w tym zakresie. Wsparcie
adresowane będzie w szczególności do dzieci z rodzin zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym. Niezwykle istotne jest stworzenie
kompleksowego systemu oddziaływań diagnostycznych, leczniczorehabilitacyjnych i terapeutyczno-edukacyjnych skierowanych zarówno do
dzieci jak również ich rodzin, które mogą prowadzić do całkowitego
wyrównania zaburzeń rozwojowych u niektórych dzieci lub też ograniczyć
prawdopodobieństwo ich niezdolności do samodzielnego funkcjonowania w
późniejszym życiu. Wczesne wykrycie wad rozwojowych pozwoli na uniknięcie
niepełnosprawności wśród dzieci. Opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym
jest częstym powodem zaprzestania aktywności zawodowej przez jedno z
rodziców/opiekunów, tak więc zaproponowane wsparcie przyczyni się do
poprawy sytuacji na rynku pracy osób sprawujących opiekę nad chorym
dzieckiem.
Poddziałanie IX.2.2

Wsparcie w ramach poddziałania poprawi dostęp do usług, co w konsekwencji
pozwoli na zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej, a także przyczyni
się do wzrostu jakości świadczonych usług.
Wsparcie w zakresie usług społecznych oraz warunki jego realizacji będą
zgodne z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i
EFRR na lata 2014-2020 z zastrzeżeniem, że projekty realizowane przez
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ośrodki pomocy społecznej (OPS) i powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR)
mogą obejmować wyłącznie usługi, których realizacja należy do OPS i PCPR
na podstawie przepisów prawa krajowego.
Pomoc
ograniczona
będzie
głównie
do
wsparcia
form
zdeinstytucjonalizowanych i będzie realizowana zgodnie z założeniami
europejskich zasad przejścia z opieki instytucjonalnej do opieki środowiskowej.
Możliwe będzie również wsparcie samego procesu tworzenia form
zdeinstytucjonalizowanych.
W doborze usług społecznych duży nacisk położony zostanie na
indywidualizację wsparcia, tak żeby jego zakres w jak największym stopniu był
dostosowany do potrzeb poszczególnych osób.
W ramach usług społecznych planuje się poprawę jakości pomocy kierowanej
do dzieci powyżej 3. roku życia i młodzieży wywodzących się z rodzin
patologicznych lub mających trudną sytuację materialną obejmując ich
kompleksowymi działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi, edukacyjnymi i
profilaktycznymi. Działania adresowane do tej grupy docelowej ukierunkowane
będą na rozwój placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (przede
wszystkim w wieku szkolnym). Placówki wsparcia dziennego powinny stanowić
integralną całość z lokalnym systemem wsparcia rodziny.
Wzrost liczby ludności w wieku poprodukcyjnym oraz liczby osób przewlekle
chorych stawia wyzwania związane z zapewnieniem właściwej opieki nad
osobami
zależnymi
lub
niesamodzielnymi,
w
tym
osobami
z niepełnosprawnościami i starszymi. W ramach usług medycznoopiekuńczych, przewidziane będą działania przyczyniające się do zwiększenia
samodzielności osób zależnych lub niesamodzielnych i w następstwie
umożliwiające ich opiekunom powrót na rynek pracy. Planuje się wzrost jakości
i dostępności usług, w tym spersonalizowanych usług asystenckich, usług w
środowiskowych domach samopomocy lub innych alternatywnych placówkach
opieki a także rozwój wszelkiego rodzaju inicjatyw oddolnych aktywizujących
społecznie osoby starsze i z niepełnosprawnościami. Wsparcie dla usług
mieszkalnictwa wspomaganego będzie dotyczyło: usług w mieszkaniach
chronionych oraz mieszkaniach treningowych o określonym czasie pobytu
(treningi nauki samodzielności, poradnictwo, praca socjalna) i w mieszkaniach
wspieranych o stałym lub okresowym pobycie dla osób starszych i z
niepełnosprawnościami, niesamodzielnych i wymagających wsparcia w formie
usług opiekuńczych. Ponadto zgodnie z założeniami Policy paper dla ochrony
zdrowia na lata 2014-2020 – Krajowe Ramy Strategiczne zaplanowano
realizację działań związanych z rozwojem usług w ramach opieki
długoterminowej. Działania te nakierowane będą na świadczenie usług w
warunkach domowych, w środowisku naturalnym, a także przygotowanie
najbliższego środowiska społecznego do pomocy osobom zależnym lub
niesamodzielnym.
Łączne wydatki na usługi społeczne nie mogą przekroczyć 40% alokacji na
Poddziałanie IX.2.2.
Poddziałanie będzie wdrażane na obszarze realizacji ZIT.
7. LISTA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO
Działanie IX.2
Działanie IX. 2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
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Poddziałanie IX.2.1
Poddziałanie IX.2.2

− Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych
istniejących po zakończeniu projektu
− Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych
istniejących po zakończeniu projektu
− Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu,
zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi
działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu

8. LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU
Działanie IX.2
Poddziałanie IX.2.1 − Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w
programie
− Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
objętych usługami zdrowotnymi w programie
− Liczba dzieci objętych programami zdrowotnymi w programie
Poddziałanie IX.2.2 − Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w
programie
− Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
objętych usługami zdrowotnymi w programie
9. TYPY PROJEKTÓW
Działanie IX.2
Poddziałanie IX.2.1 1. rozwój usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej służących
pomocy w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych
2. rozwój usług placówek wsparcia dziennego oraz innych alternatywnych
form opieki dla dzieci (powyżej 3. roku życia) i młodzieży służących
integracji społecznej oraz zapobieganiu patologiom.
3. rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób zależnych lub
niesamodzielnych, w tym osób starszych lub z niepełnosprawnościami
służących zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z
niesamodzielności1.
4. rozwój usług świadczonych w ramach wczesnego wykrywania wad
rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i z
niepełnosprawnościami – wdrożenie programów zdrowotnych.
Poddziałanie IX.2.2 1. rozwój usług placówek wsparcia dziennego oraz innych alternatywnych
form opieki dla dzieci powyżej 3. roku życia) i młodzieży służących
integracji społecznej oraz zapobieganiu patologiom
2. rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób zależnych lub
niesamodzielnych, w tym osób starszych lub z niepełnosprawnościami
służących zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z
niesamodzielności2.
10. TYP BENEFICJENTA
w przypadku usług społecznych wsparcie będzie realizowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć
w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020, w
przypadku usług zdrowotnych - zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji programów zdrowotnych i programów polityki
zdrowotnej oraz wsparcia deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi finansowanych z EFS w perspektywie
finansowej 2014-2020.
2
jw.
1
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Działanie IX.2
Poddziałanie IX.2.1

W przypadku typu projektu 1:
 powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne – powiatowe centra
pomocy rodzinie
 gminne samorządowe jednostki organizacyjne – ośrodki pomocy
społecznej

W przypadku typu projektu 2, 3, 4:
 instytucje pomocy i integracji społecznej
 jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki i
stowarzyszenia jst
 organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej, statutowo
świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie, statutowo świadczące
usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 podmioty lecznicze rozumiane, jako podmioty wskazane w art. 4 bądź
podmioty wykonujące działalność leczniczą zgodnie z art.5 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Poddziałanie IX.2.2 − instytucje pomocy i integracji społecznej
− jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki i
stowarzyszenia jst
− organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej, statutowo
świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
− podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, statutowo świadczące
usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
− podmioty lecznicze rozumiane, jako podmioty wskazane w art. 4 bądź
podmioty wykonujące działalność leczniczą zgodnie z art. 5 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
11. GRUPA DOCELOWA/ OSTATECZNI ODBIORCY WSPARCIA
Działanie IX.2
Poddziałanie IX.2.1 − osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
oraz ich otoczenie, o ile jest ono niezbędne dla skutecznego wsparcia osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – w przypadku
wszystkich typów projektów
Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich
otoczenie zostały zdefiniowane w Wytycznych w zakresie realizacji
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z
wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020
− osoby będące kandydatami do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej
oraz osoby będące kandydatami do przysposobienia dziecka – w
przypadku typu projektu 1
− podmioty świadczące usługi na rzecz osób zależnych lub
niesamodzielnych – w przypadku typu projektu 3
− dzieci w zakresie wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji
oraz ich otoczenie zgodnie z założeniami Policy paper dla ochrony zdrowia
na lata 2014-2020 Krajowe ramy strategiczne. W szczególności dzieci z
rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – w
przypadku typu projektu 4
Działanie IX. 2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
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Uczestnikami projektu mogą być osoby ze społeczności romskiej, o ile osoby
te są osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a projekt
nie ma charakteru wsparcia dedykowanego wyłącznie społeczności romskiej.
Ze wsparcia wyłączone zostały osoby odbywające karę pozbawienia wolności.
Poddziałanie IX.2.2

− osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich
otoczenie, o ile jest ono niezbędne dla skutecznego wsparcia osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - w przypadku typu
projektu 1 i 2
Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich
otoczenie zostały zdefiniowane w Wytycznych w zakresie realizacji
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z
wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020
− podmioty świadczące usługi na rzecz osób zależnych lub
niesamodzielnych - w przypadku typu projektu 2
Uczestnikami projektu mogą być osoby ze społeczności romskiej, o ile osoby
te są osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a projekt
nie ma charakteru wsparcia dedykowanego wyłącznie społeczności romskiej.

Ze wsparcia wyłączone zostały osoby odbywające karę pozbawienia wolności.
12. INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA
Działanie IX.2
Poddziałanie IX.2.1 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Poddziałanie IX.2.2 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny
13. INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA
Działanie IX.2
Poddziałanie IX.2.1 Nie dotyczy
Poddziałanie IX.2.2
14. KATEGORIA(E) REGIONU(ÓW) WRAZ Z PRZYPISANIEM KWOT UE (EUR)
Działanie IX.2
53 349 247
Poddziałanie IX.2.1 42 649 247
Poddziałanie IX.2.2 10 700 000
15. MECHANIZMY POWIĄZANIA INTERWENCJI Z INNYMI DZIAŁANIAMI/ PODDZIAŁANIAMI W RAMACH PO LUB Z
INNYMI PO
Działanie IX.2
Poddziałanie IX.2.1 − Komitet Sterujący ds. Koordynacji Interwencji EFSI w Sektorze Zdrowia.
Przyjęcie przez Komitet Sterujący Planu działań w sektorze zdrowia – w
przypadku usług zdrowotnych
− Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa: możliwość korzystania przez
grupy docelowe PO PŻ z usług (w zależności od indywidualnych potrzeb i
potencjału poszczególnych osób), a także współpraca beneficjentów EFS,
w tym ośrodków pomocy społecznej, z organizacjami partnerskimi i ich
regionalnymi oraz lokalnymi jednostkami zajmującymi się dystrybucją
żywności
Poddziałanie IX.2.2 − Projekty w ramach ZIT
− Komitet Sterujący ds. Koordynacji Interwencji EFSI w Sektorze Zdrowia.
Przyjęcie przez Komitet Sterujący Planu działań w sektorze zdrowia – w
Działanie IX. 2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Strona 15

przypadku usług zdrowotnych
− Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa: możliwość korzystania przez
grupy docelowe PO PŻ z usług (w zależności od indywidualnych potrzeb i
potencjału poszczególnych osób), a także współpraca beneficjentów EFS,
w tym ośrodków pomocy społecznej, z organizacjami partnerskimi i ich
regionalnymi oraz lokalnymi jednostkami zajmującymi się dystrybucją
żywności
16. INSTRUMENTY TERYTORIALNE
Działanie IX.2
Poddziałanie IX.2.1 Nie dotyczy
Poddziałanie IX.2.2 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
17. TRYB(Y) WYBORU PROJEKTÓW ORAZ WSKAZANIE PODMIOTU

ODPOWIEDZIALNEGO ZA NABÓR I OCENĘ

WNIOSKÓW ORAZ PRZYJMOWANIE PROTESTÓW

Działanie IX.2
Poddziałanie IX.2.1
Poddziałanie IX.2.2

Tryb wyboru projektów: konkursowy
Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków oraz przyjmowanie
protestów: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Tryb wyboru projektów: konkursowy
Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków: Wojewódzki Urząd Pracy
w Łodzi i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny
Podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie protestów: Wojewódzki Urząd Pracy
w Łodzi

18. LIMITY I OGRANICZENIA W REALIZACJI PROJEKTÓW
Działanie IX.2
Poddziałanie IX.2.1
Nie dotyczy
Poddziałanie IX.2.2
19. WARUNKI I PLANOWANY ZAKRES STOSOWANIA CROSS-FINANCINGU (%)
Działanie IX.2
W ramach Działania IX.2 przewiduje się wykorzystanie mechanizmu crossfinancingu, gdy jego zastosowanie jest uzasadnione z punktu widzenia
Poddziałanie IX.2.1 skuteczności lub efektywności osiągania założonych celów i rezultatów.
Cross-financing może dotyczyć wyłącznie takich kategorii wydatków, bez
Poddziałanie IX.2.2 których realizacja projektu nie byłaby możliwa, w szczególności w związku z
zapewnieniem realizacji zasady równości szans, a zwłaszcza potrzeb osób
niepełnosprawnych.
Wartość cross-financingu nie może przekroczyć 10% finansowania unijnego w
ramach projektu.
20. DOPUSZCZALNA MAKSYMALNA WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH JAKO % WYDATKÓW
KWALIFIKOWALNYCH

Działanie IX.2
Cross-financing i środki trwałe stanowią łącznie nie więcej niż 10% wydatków
Poddziałanie IX.2.1
kwalifikowalnych
Poddziałanie IX.2.2
21. WARUNKI UWZGLĘDNIANIA DOCHODU W PROJEKCIE
Działanie IX.2
Poddziałanie IX.2.1 Nie dotyczy
Poddziałanie IX.2.2
22. WARUNKI STOSOWANIA UPROSZCZONYCH FORM ROZLICZANIA WYDATKÓW I PLANOWANY ZAKRES
SYSTEMU ZALICZEK

Działanie IX.2
Poddziałanie IX.2.1

1. Stawki jednostkowe
2. Kwoty ryczałtowe

Działanie IX. 2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
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Poddziałanie IX.2.2

z zastrzeżeniem, że w przypadku projektów, w których wartość wkładu
publicznego (środków publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN
równowartości 100.000 EUR, stosowanie jednej z ww. uproszczonych metod
rozliczania wydatków jest obligatoryjne.
3. Stawki ryczałtowe kosztów pośrednich
Finansowanie zaliczkowe - 100% dofinansowania.

23. POMOC

PUBLICZNA I POMOC DE MINIMIS (RODZAJ I PRZEZNACZENIE POMOCY, UNIJNA LUB KRAJOWA
PODSTAWA PRAWNA)

Działanie IX.2
Poddziałanie IX.2.1

Nie wyklucza się wystąpienia pomocy publicznej lub pomocy de minimis,
dlatego też przy udzielaniu wsparcia przestrzegane będą zasady pomocy
Poddziałanie IX.2.2 publicznej lub pomocy de minimis, wynikające z przepisów prawa polskiego (w
tym w szczególności z rozporządzeń Ministra Infrastruktury i Rozwoju
wydanych na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy wdrożeniowej) i unijnego.
24. MAKSYMALNY % POZIOM DOFINANSOWANIA UE WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH NA POZIOMIE
PROJEKTU

Działanie IX.2
Poddziałanie IX.2.1
Poddziałanie IX.2.2

85%
W przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis
poziom dofinansowania wynikać będzie z odrębnych przepisów prawnych.

25. MAKSYMALNY %

POZIOM DOFINANSOWANIA CAŁKOWITEGO WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH NA
POZIOMIE PROJEKTU (ŚRODKI UE + EWENTUALNE WSPÓŁFINANSOWANIE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB
INNYCH ŹRÓDEŁ PRZYZNAWANE BENEFICJENTOWI PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ)

Działanie IX.2
Poddziałanie IX.2.1

Poddziałanie IX.2.2

85% - w przypadku typu projektu 1
95% - w przypadku typu projektu 2
90% - w przypadku typu projektu 3
95% - w przypadku typu projektu 4
W przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis
poziom dofinansowania wynikać będzie z odrębnych przepisów prawnych.
95% - w przypadku typu projektu 1
90% - w przypadku typu projektu 2

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis
poziom dofinansowania wynikać będzie z odrębnych przepisów prawnych.
26. MINIMALNY WKŁAD WŁASNY BENEFICJENTA JAKO % WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH
Działanie IX.2
Poddziałanie IX.2.1 15% - w przypadku typu projektu 1
5% - w przypadku typu projektu 2
10% - w przypadku typu projektu 3
5% - w przypadku typu projektu 4

Poddziałanie IX.2.2

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis
poziom wkładu własnego wynikać będzie z odrębnych przepisów prawnych.
5% - w przypadku typu projektu 1
10% - w przypadku typu projektu 2

Działanie IX. 2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
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W przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis
poziom wkładu własnego wynikać będzie z odrębnych przepisów prawnych.
27. MINIMALNA I MAKSYMALNA WARTOŚĆ PROJEKTU (PLN)
Działanie IX.2
Poddziałanie IX.2.1 Minimalna wartość projektu:
100 000 – w przypadku typu projektu 1
nie dotyczy – w przypadku typów projektu 2, 3 i 4
Poddziałanie IX.2.2 Nie dotyczy
28. MINIMALNA I MAKSYMALNA WARTOŚĆ WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU (PLN)
Działanie IX.2
Poddziałanie IX.2.1 Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu:
100 000 – w przypadku typu projektu 1
nie dotyczy – w przypadku typów projektu 2, 3 i 4
Poddziałanie IX.2.2 Nie dotyczy
29. KWOTA ALOKACJI UE NA INSTRUMENTY FINANSOWE (EUR)
Działanie IX.2
Poddziałanie IX.2.1 Nie dotyczy
Poddziałanie IX.2.2
30. MECHANIZM WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Działanie IX.2
Poddziałanie IX.2.1 Nie dotyczy
Poddziałanie IX.2.2
31. RODZAJ WSPARCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ NAJWAŻNIEJSZE WARUNKI PRZYZNAWANIA
Działanie IX.2
Poddziałanie IX.2.1 Nie dotyczy
Poddziałanie IX.2.2
32. KATALOG OSTATECZNYCH ODBIORCÓW INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Działanie IX.2
Poddziałanie IX.2.1 Nie dotyczy
Poddziałanie IX.2.2

Działanie IX. 2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
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OPIS DZIAŁANIA I PODDZIAŁAŃ
5. NAZWA DZIAŁANIA/ PODDZIAŁANIA
Działanie IX.3
Rozwój ekonomii społecznej

Poddziałanie IX.3.1
Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej
Poddziałanie IX.3.2
Koordynacja ekonomii społecznej

6. CEL/E SZCZEGÓŁOWY/E DZIAŁANIA/ PODDZIAŁANIA
Działanie IX.3
Celem szczegółowym działania jest powstanie nowych i trwałych miejsc pracy
w sektorze ekonomii społecznej.
Poddziałanie IX.3.1 Wsparcie w ramach Poddziałania IX.3.1 skupi się na zwiększeniu dostępu do
bezzwrotnych dotacji na tworzenie miejsc pracy w podmiotach ekonomii
społecznej. Możliwe też będzie korzystanie z usług opiekuna lub mentora oraz
szkoleń zawodowych, co na podstawie doświadczeń z realizacji projektów w
perspektywie finansowej 2007-2013 uznano za istotny element wsparcia.
Realizowane będzie kompleksowe przygotowanie uczestników wsparcia do
prowadzenia działalności gospodarczej, głównie poprzez zapewnienie wysokiej
jakości szkoleń i doradztwa dostosowanych do indywidualnych potrzeb oraz
zapewnienie dostępu do usług animacyjnych i inkubacyjnych, co przełoży się w
końcowym efekcie na trwałość wsparcia.
Realizowane będą również zintegrowane usługi mające na celu wzmocnienie
potencjału istniejących przedsiębiorstw społecznych. Wsparcie skupi się na
doradztwie prawnym i biznesowym, które jest niezbędne do rozwoju ich
działalności. Ponadto przewiduje się wsparcie na rzecz podnoszenia
kwalifikacji i doświadczenia zawodowego pracowników PES, co wspomoże
procesy podejmowania inwestycji rozwojowych. Wsparcie w tym zakresie
będzie prowadzone w oparciu o przygotowaną dla PES indywidualną diagnozę
potrzeb.
Zakres wsparcia oraz warunki jego realizacji będą zgodne z Wytycznymi w
zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 20142020.
Poddziałanie IX.3.2

W ramach działań koordynacyjnych tworzone będą regionalne sieci współpracy
OWES, regionalne sieci podmiotów ekonomii społecznej oraz sieci kooperacji
podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym. Inicjowana
będzie współpraca między podmiotami ekonomii społecznej a ich otoczeniem.
Organizowane będą przedsięwzięcia służące zwiększeniu widoczności
podmiotów ekonomii społecznej jako dostawców produktów i usług.
Realizowana będzie współpraca w zakresie tworzenia lokalnych planów
rozwoju ekonomii społecznej, stosowania klauzul społecznych, zlecania zadań
podmiotom ekonomii społecznej.
Dodatkowo wyznaczane będą kierunki rozwoju ekonomii społecznej.
Zakres wsparcia będzie zgodny z Wytycznymi w zakresie realizacji
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z
wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.

7. LISTA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO
Działanie IX.3
Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej
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Poddziałanie IX.3.1

Poddziałanie IX.3.2

− Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny
rachunek)
− Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych
− Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych dla
osób z niepełnosprawnościami
− Liczba podmiotów, które otrzymały do wykorzystania regionalny raport o
rozwoju ekonomii społecznej

8. LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU
Działanie IX.3
− Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
Poddziałanie IX.3.1
objętych wsparciem w programie
− Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem
Poddziałanie IX.3.2 − Liczba regionalnych raportów o rozwoju ekonomii społecznej
9. TYPY PROJEKTÓW
Działanie IX.3
Poddziałanie IX.3.1 1. świadczenie usług zmierzających do inicjowania tworzenia podmiotów
ekonomii społecznej (usługi animacyjne i usługi inkubacyjne):
a) działania animacyjne
b) szkolenia, doradztwo indywidualne i grupowe w zakresie inicjowania
tworzenia nowych podmiotów ekonomii społecznej
c) działania inkubacyjne
2. udzielanie wsparcia finansowego i doradczo-szkoleniowego na tworzenie
miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej obejmujące:
a) bezzwrotne dotacje na utworzenie miejsca pracy
b) finansowe wsparcie pomostowe służące pokryciu bieżących wydatków
c) wsparcie szkoleniowo-doradcze:
i. szkolenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
ii. pomoc w przygotowaniu biznesplanu
iii. doradztwo w sprawie bieżących zagadnień związanych z
prowadzeniem przedsiębiorstwa
iv. pomoc w nawiązywaniu kontaktów biznesowych
v. mentoring na etapie zakładania i w pierwszych miesiącach
działania przedsiębiorstwa
vi. szkolenia zawodowe
3. świadczenie usług dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej,
służące wzmocnieniu ich potencjału (usługi biznesowe):
a) doradztwo prawne, biznesowe, finansowe, w tym przygotowanie do
korzystania PES z mikropożyczek
b) podnoszenie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kadry
zarządzającej, pracowników i wolontariuszy PES (np. szkolenia, staże,
praktyki, wizyty studyjne)
c) doradztwo w zakresie rozwijania kompetencji społecznych
pracowników PES, dotyczące budowania powiązań kooperacyjnych
Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja działań na rzecz sektora ekonomii społecznej w regionie w
zakresie zgodnym z krajowymi horyzontalnymi wytycznymi określonymi przez
ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.
10. TYP BENEFICJENTA
Działanie IX.3
Poddziałanie IX.3.1 Instytucje wsparcia lub rozwoju ekonomii społecznej – akredytowane ośrodki
Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej
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wsparcia ekonomii społecznej
Poddziałanie IX.3.2 Wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna – Regionalne Centrum
Polityki Społecznej w Łodzi
11. GRUPA DOCELOWA/ OSTATECZNI ODBIORCY WSPARCIA
Działanie IX.3
Poddziałanie IX.3.1 − podmioty ekonomii społecznej, organizacje pozarządowe planujące
ekonomizację
− osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w
pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osoby
bezrobotne, które zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajdą się w trzeciej grupie osób –
tzw. oddalonych od rynku pracy (w odniesieniu do osób sprofilowanych
przez powiatowe urzędy pracy)
Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zostały
zdefiniowane w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w
obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem
środków EFS i EFRR na lata 2014-2020
− osoby fizyczne i osoby prawne, które planują założyć podmiot ekonomii
społecznej
− otoczenie podmiotów ekonomii społecznej
Uczestnikami projektu mogą być osoby ze społeczności romskiej, o ile osoby
te są osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a projekt
nie ma charakteru wsparcia dedykowanego wyłącznie społeczności romskiej.
Poddziałanie IX.3.2

Ze wsparcia wyłączone zostały osoby odbywające karę pozbawienia wolności.
− podmioty ekonomii społecznej, organizacje pozarządowe
− otoczenie podmiotów ekonomii społecznej

12. INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA
Działanie IX.3
Poddziałanie IX.3.1 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Poddziałanie IX.3.2
13. INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA
Działanie IX.3
Poddziałanie IX.3.1 Nie dotyczy
Poddziałanie IX.3.2
14. KATEGORIA(E) REGIONU(ÓW) WRAZ Z PRZYPISANIEM KWOT UE (EUR)
Działanie IX.3
14 912 830
Poddziałanie IX.3.1 13 272 419
Poddziałanie IX.3.2 1 640 411
15. MECHANIZMY POWIĄZANIA INTERWENCJI Z INNYMI DZIAŁANIAMI/ PODDZIAŁANIAMI W RAMACH PO LUB Z
INNYMI PO
Działanie IX.3
Poddziałanie IX.3.1 Nie dotyczy
Poddziałanie IX.3.2
16. INSTRUMENTY TERYTORIALNE
Działanie IX.3
Poddziałanie IX.3.1 Rewitalizacja
Poddziałanie IX.3.2 Nie dotyczy
17. TRYB(Y) WYBORU PROJEKTÓW ORAZ WSKAZANIE PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ZA NABÓR I OCENĘ
Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej
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WNIOSKÓW ORAZ PRZYJMOWANIE PROTESTÓW

Działanie IX.3
Poddziałanie IX.3.1
Poddziałanie IX.3.2

Tryb wyboru projektów: konkursowy
Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków oraz przyjmowanie
protestów: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Tryb wyboru projektów: pozakonkursowy
Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków: Wojewódzki Urząd Pracy
w Łodzi

18. LIMITY I OGRANICZENIA W REALIZACJI PROJEKTÓW
Działanie IX.3
Poddziałanie IX.3.1 Nie dotyczy
Poddziałanie IX.3.2 Łączny budżet na działania koordynacyjne w obszarze ekonomii społecznej nie
może przekroczyć kwoty 5 040 000 zł, przy czym średnioroczne wydatki na
działania koordynacyjne nie mogą być wyższe niż kwota 720 000 zł.
19. WARUNKI I PLANOWANY ZAKRES STOSOWANIA CROSS-FINANCINGU (%)
W ramach Działania IX.3 przewiduje się wykorzystanie mechanizmu crossDziałanie IX.3
financingu, gdy jego zastosowanie jest uzasadnione z punktu widzenia
Poddziałanie IX.3.1 skuteczności lub efektywności osiągania założonych celów i rezultatów.
Cross-financing może dotyczyć wyłącznie takich kategorii wydatków, bez
Poddziałanie IX.3.2 których realizacja projektu nie byłaby możliwa, w szczególności w związku z
zapewnieniem realizacji zasady równości szans, a zwłaszcza potrzeb osób
niepełnosprawnych.
Wartość cross-financingu nie może przekroczyć 10% finansowania unijnego w
ramach projektu.
20. DOPUSZCZALNA MAKSYMALNA WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH JAKO % WYDATKÓW
KWALIFIKOWALNYCH

Działanie IX.3
Cross-financing i środki trwałe stanowią łącznie nie więcej niż 10% wydatków
Poddziałanie IX.3.1
kwalifikowalnych.
Poddziałanie IX.3.2
21. WARUNKI UWZGLĘDNIANIA DOCHODU W PROJEKCIE
Działanie IX.3
Poddziałanie IX.3.1 Nie dotyczy
Poddziałanie IX.3.2
22. WARUNKI STOSOWANIA UPROSZCZONYCH FORM ROZLICZANIA WYDATKÓW I PLANOWANY ZAKRES
SYSTEMU ZALICZEK

Działanie IX.3
Poddziałanie IX.3.1

Poddziałanie IX.3.2

1. Stawki jednostkowe
2. Kwoty ryczałtowe
z zastrzeżeniem, że w przypadku projektów, w których wartość wkładu
publicznego (środków publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN
równowartości 100.000 EUR, stosowanie jednej z ww. uproszczonych metod
rozliczania wydatków jest obligatoryjne.
3. Stawki ryczałtowe kosztów pośrednich
Finansowanie zaliczkowe – 100% dofinansowania

23. POMOC

PUBLICZNA I POMOC DE MINIMIS (RODZAJ I PRZEZNACZENIE POMOCY, UNIJNA LUB KRAJOWA
PODSTAWA PRAWNA)

Działanie IX.3
Poddziałanie IX.3.1

Nie wyklucza się wystąpienia pomocy publicznej lub pomocy de minimis,

Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej
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Poddziałanie IX.3.2

24. MAKSYMALNY

dlatego też przy udzielaniu wsparcia przestrzegane będą zasady pomocy
publicznej lub pomocy de minimis, wynikające z przepisów prawa polskiego (w
tym w szczególności z rozporządzeń Ministra Infrastruktury i Rozwoju
wydanych na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy wdrożeniowej) i unijnego.
% POZIOM DOFINANSOWANIA UE WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH NA POZIOMIE

PROJEKTU

Działanie IX.3
Poddziałanie IX.3.1
Poddziałanie IX.3.2

85%
W przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis
poziom dofinansowania wynikać będzie z odrębnych przepisów prawnych.

25. MAKSYMALNY %

POZIOM DOFINANSOWANIA CAŁKOWITEGO WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH NA
POZIOMIE PROJEKTU (ŚRODKI UE + EWENTUALNE WSPÓŁFINANSOWANIE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB
INNYCH ŹRÓDEŁ PRZYZNAWANE BENEFICJENTOWI PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ)

Działanie IX.3
Poddziałanie IX.3.1 95% – bez uwzględnienia środków na dotacje i finansowe wsparcie
pomostowe, które są dofinansowane w 100%

Poddziałanie IX.3.2

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis
poziom dofinansowania wynikać będzie z odrębnych przepisów prawnych.
85%

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis
poziom dofinansowania wynikać będzie z odrębnych przepisów prawnych.
26. MINIMALNY WKŁAD WŁASNY BENEFICJENTA JAKO % WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH
Działanie IX.3
5% – bez uwzględnienia środków na dotacje i finansowe wsparcie pomostowe
Poddziałanie IX.3.1
Poddziałanie IX.3.2

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis
poziom wkładu własnego wynikać będzie z odrębnych przepisów prawnych.
15%

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis
poziom wkładu własnego wynikać będzie z odrębnych przepisów prawnych.
27. MINIMALNA I MAKSYMALNA WARTOŚĆ PROJEKTU (PLN)
Działanie IX.3
Poddziałanie IX.3.1 Nie dotyczy
Poddziałanie IX.3.2
28. MINIMALNA I MAKSYMALNA WARTOŚĆ WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU (PLN)
Działanie IX.3
Poddziałanie IX.3.1 Nie dotyczy
Poddziałanie IX.3.2
29. KWOTA ALOKACJI UE NA INSTRUMENTY FINANSOWE (EUR)
Działanie IX.3
Poddziałanie IX.3.1 Nie dotyczy
Poddziałanie IX.3.2
30. MECHANIZM WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Działanie IX.3
Poddziałanie IX.3.1 Nie dotyczy
Poddziałanie IX.3.2
Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej
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31. RODZAJ WSPARCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ NAJWAŻNIEJSZE WARUNKI PRZYZNAWANIA
Działanie IX.3
Poddziałanie IX.3.1 Nie dotyczy
Poddziałanie IX.3.2
32. KATALOG OSTATECZNYCH ODBIORCÓW INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Działanie IX.3
Poddziałanie IX.3.1 Nie dotyczy
Poddziałanie IX.3.2

Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej

Strona 24

1. Numer i nazwa osi priorytetowej
Oś priorytetowa X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie
2. Cele szczegółowe osi priorytetowej
Oś priorytetowa X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie realizowana jest w
ramach celu tematycznego 8 Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników.
Zakres interwencji obejmuje:
Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.
Działanie X.2 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw.
Działanie X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia.
Planowana interwencja w ramach Osi X ma posłużyć zwiększeniu adaptacyjności do zmian i
wzrostowi konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Powyższe
zostanie osiągnięte dzięki kompleksowym działaniom skierowanym do przedsiębiorstw i ich
pracowników, które koncentrować będą się na kilku kluczowych obszarach mających wpływ na
kondycję regionalnej gospodarki i zasobów pracy.
Zwiększone zostaną szanse na podjęcie oraz utrzymanie zatrudnienia przez osoby pełniące funkcje
rodzicielskie poprzez tworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i działania aktywizacyjne.
Wzrośnie poziom konkurencyjności przedsiębiorstw dzięki realizacji ich celów rozwojowych w
powiązaniu ze wzrostem kwalifikacji pracowników. Planowane wsparcie umożliwi także
przedsiębiorcom reagowanie na przemiany zachodzące w gospodarce i zapobieganie sytuacjom
kryzysowym, a w przypadku pracowników dotkniętych negatywnymi skutkami zmian gospodarczych
pozwoli na szybki powrót na rynek pracy i zapobiegnie dezaktywizacji zawodowej.
Dzięki działaniom profilaktycznym i rehabilitacyjnym poprawi się stan zdrowia regionalnej
społeczności, co umożliwi utrzymanie i przedłużenie aktywności zawodowej pracowników.
3. Fundusz
(nazwa i
kwota w EUR)
4. Instytucja
zarządzająca

EFS

115 023 713
Zarząd Województwa Łódzkiego

Oś priorytetowa X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie
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OPIS DZIAŁANIA I PODDZIAŁAŃ
5. NAZWA DZIAŁANIA/ PODDZIAŁANIA
Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3
6. CEL/E SZCZEGÓŁOWY/E DZIAŁANIA/ PODDZIAŁANIA
Działanie X.1
Celem szczegółowym działania jest wzrost poziomu aktywności zawodowej oraz
zdolności do zatrudnienia osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku
do lat 3.
Realizacja działania przyczyni się do wdrożenia rozwiązań umożliwiających
łączenie życia prywatnego i zawodowego. Brak wsparcia w tym obszarze stanowi
zdiagnozowany problem i przyczynia się do dezaktywizacji zawodowej osób
sprawujących funkcje opiekuńcze. Planowane typy wsparcia mają na celu
ułatwienie powrotu na rynek pracy poprzez zastosowanie kompleksowych
narzędzi w postaci zapewnienia opieki na dziećmi w wieku do lat 3 w formach
instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych, w szczególności na terenach o
zdiagnozowanym deficycie w tym zakresie oraz aktywizacji zawodowej w
przypadku zidentyfikowanej potrzeby.
Realizacja projektów będzie zgodna z Wytycznymi w zakresie realizacji
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.
7. LISTA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO
Działanie X.1
− Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z
urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu
− Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują
pracy po opuszczeniu programu
8. LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU
Działanie X.1
− Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w
programie
− Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
9. TYPY PROJEKTÓW
Działanie X.1
Wsparcie działań ułatwiających powrót na rynek pracy osobom sprawującym
opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez:
1. tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie
instytucjonalnej:
a) żłobków
b) klubów dziecięcych
c) opiekuna dziennego
i pozainstytucjonalnej:
d) niani.
2. aktywizację zawodową osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do
lat 3 m.in. w formie:
a) doradztwa zawodowego
b) doradztwa indywidualnego
c) pośrednictwa pracy
d) szkoleń.
W ramach jednego projektu zakłada się obligatoryjne wykorzystanie pierwszego
instrumentu w postaci utworzenia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz
fakultatywne wykorzystanie drugiego instrumentu w postaci aktywizacji
zawodowej w przypadku, gdy wynika to ze zdiagnozowanych potrzeb osób
pozostających bez zatrudnienia.
Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3

Strona 26

10. TYP BENEFICJENTA
Działanie X.1
Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób
prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów
odrębnych)
11. GRUPA DOCELOWA/ OSTATECZNI ODBIORCY WSPARCIA
Działanie X.1
− Osoby pracujące opiekujące się dzieckiem w wieku do lat 3
− Osoby pozostające bez pracy, w tym bezrobotne i bierne zawodowo, dla
których opieka nad dzieckiem do lat 3 stanowi barierę w wejściu na rynek
pracy
12. INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA (JEŚLI DOTYCZY)
Działanie X.1
Nie dotyczy
13. INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA (JEŚLI DOTYCZY)
Działanie X.1
Nie dotyczy
14. KATEGORIA(E) REGIONU(ÓW) WRAZ Z PRZYPISANIEM KWOT UE (EUR)
Działanie X.1
30 206 110
15. MECHANIZMY POWIĄZANIA INTERWENCJI Z INNYMI DZIAŁANIAMI/ PODDZIAŁANIAMI W RAMACH PO LUB Z
INNYMI PO
Działanie X.1
Przewidywane mechanizmy powiązania interwencji obejmują: stosowanie
kryteriów preferujących projekty komplementarne, w szczególności dotyczących
komplementarności pomiędzy EFS i EFRR. Kryteria preferujące odnoszą się do
typu wsparcia dotyczącego tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w
formie instytucjonalnej i komplementarności tych działań ze wsparciem
udzielanym z EFRR w ramach osi priorytetowej VII.
16. INSTRUMENTY TERYTORIALNE
Działanie X.1
Nie dotyczy
17. TRYB(Y) WYBORU PROJEKTÓW ORAZ WSKAZANIE PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ZA NABÓR I OCENĘ
WNIOSKÓW ORAZ PRZYJMOWANIE PROTESTÓW

Działanie X.1

Tryb wyboru projektów: konkursowy
Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków oraz przyjmowanie
protestów: Instytucja Zarządzająca

18. LIMITY I OGRANICZENIA W REALIZACJI PROJEKTÓW
Działanie X.1
Nie dotyczy
19. WARUNKI I PLANOWANY ZAKRES STOSOWANIA CROSS-FINANCINGU (%)
Działanie X.1
W ramach Działania X.1 przewiduje się wykorzystanie mechanizmu crossfinancingu, gdy jego zastosowanie jest uzasadnione z punktu widzenia
skuteczności lub efektywności osiągania założonych celów i rezultatów.
Cross-financing może dotyczyć wyłącznie takich kategorii wydatków, bez których
realizacja projektu nie byłaby możliwa, w szczególności w związku z
zapewnieniem realizacji zasady równości szans, a zwłaszcza potrzeb osób
niepełnosprawnych.
Wartość cross-financingu nie może przekroczyć 10% finansowania unijnego w
ramach projektu.
20. DOPUSZCZALNA MAKSYMALNA WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH JAKO % WYDATKÓW
KWALIFIKOWALNYCH

Działanie X.1

Cross-financing i środki trwałe stanowią łącznie nie więcej niż 10% wydatków
kwalifikowalnych

21. WARUNKI UWZGLĘDNIANIA DOCHODU W PROJEKCIE
Działanie X.1
Nie dotyczy
22. WARUNKI STOSOWANIA UPROSZCZONYCH FORM

ROZLICZANIA WYDATKÓW I PLANOWANY ZAKRES

Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3
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SYSTEMU ZALICZEK

Działanie X.1

1. Stawki jednostkowe
2. Kwoty ryczałtowe
z zastrzeżeniem, że w przypadku projektów, w których wartość wkładu
publicznego (środków publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN
równowartości 100.000 EUR, stosowanie jednej z ww. uproszczonych metod
rozliczania wydatków jest obligatoryjne.
3. Stawki ryczałtowe kosztów pośrednich

Finansowanie zaliczkowe – 100% dofinansowania.
23. POMOC PUBLICZNA I POMOC DE MINIMIS (RODZAJ I PRZEZNACZENIE POMOCY, UNIJNA LUB KRAJOWA
PODSTAWA PRAWNA)
Działanie X.1
Nie wyklucza się wystąpienia pomocy publicznej lub pomocy de minimis, dlatego
też przy udzielaniu wsparcia przestrzegane będą zasady pomocy publicznej lub
pomocy de minimis, wynikające z przepisów prawa polskiego (w tym w
szczególności z rozporządzeń Ministra Infrastruktury i Rozwoju wydanych na
podstawie art. 27 ust. 4 ustawy wdrożeniowej) i unijnego.
24. MAKSYMALNY % POZIOM DOFINANSOWANIA UE WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH NA POZIOMIE PROJEKTU
Działanie X.1
85%
W przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis
poziom dofinansowania wynikać będzie z odrębnych przepisów prawnych.
25. MAKSYMALNY % POZIOM DOFINANSOWANIA CAŁKOWITEGO WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH NA POZIOMIE
PROJEKTU (ŚRODKI UE + EWENTUALNE WSPÓŁFINANSOWANIE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB INNYCH ŹRÓDEŁ
PRZYZNAWANE BENEFICJENTOWI PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ)
Działanie X.1
91%
W przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis
poziom dofinansowania wynikać będzie z odrębnych przepisów prawnych.
26. MINIMALNY WKŁAD WŁASNY BENEFICJENTA JAKO % WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH
9%
Działanie I.1

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis
poziom wkładu własnego wynikać będzie z odrębnych przepisów prawnych.
27. MINIMALNA I MAKSYMALNA WARTOŚĆ PROJEKTU (PLN)
Działanie X.1
Minimalna wartość projektu: 50 000 PLN
Maksymalna wartość projektu może zostać określona przez IZ w regulaminie
konkursu.
28. MINIMALNA I MAKSYMALNA WARTOŚĆ WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU (PLN)
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 50 000 PLN
Działanie X.1
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu może zostać określona
przez IZ w regulaminie konkursu
29. KWOTA ALOKACJI UE NA INSTRUMENTY FINANSOWE (EUR)
Działanie X.1
Nie dotyczy
30. MECHANIZM WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Działanie X.1
Nie dotyczy
31. DZIAŁANIE X.1
Działanie X.1
Nie dotyczy
32. KATALOG OSTATECZNYCH ODBIORCÓW INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3
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Działanie X.1

Nie dotyczy

Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3
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OPIS DZIAŁANIA I PODDZIAŁAŃ
5. NAZWA DZIAŁANIA/ PODDZIAŁANIA
Działanie X.2
Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Poddziałanie X.2.1
Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich
pracowników
Poddziałanie X.2.2
Wdrożenie programów typu outplacement

6. CEL/E SZCZEGÓŁOWY/E DZIAŁANIA/ PODDZIAŁANIA
Działanie X.2
Poddziałanie X.2.1 Celem szczegółowym poddziałania jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji
przedsiębiorców sektora MŚP i ich pracowników, w tym MŚP przechodzących
procesy adaptacyjne, restrukturyzacyjne i modernizacyjne.
W ramach Poddziałania przewiduje się wsparcie przyczyniające się do
poprawy adaptacyjności przedsiębiorstw i pracowników, co stanowi jeden z
kluczowych czynników decydujących o konkurencyjności gospodarki w
regionie w obliczu globalnych wyzwań, przed którymi stają MŚP. Będzie się
ono skupiało na dwóch obszarach: wsparciu w zakresie wzrostu kompetencji
przedsiębiorców i ich pracowników oraz pomocy przedsiębiorstwom, które
znalazły się w sytuacji kryzysowej. Pierwszy z wymienionych obszarów odnosi
się do popytowej strony rynku pracy, szczególnie do mikroprzedsiębiorstw,
które często samodzielnie nie korzystają ze wsparcia szkoleniowego i
doradczego. Przewidziane wsparcie będzie dopasowane do rzeczywistych,
zgłaszanych przez MŚP potrzeb. Przedsiębiorca będzie samodzielnie
decydował o zakresie udzielanego wsparcia, które będzie się koncentrowało
na najbardziej skutecznych z punktu widzenia MŚP usługach doradczych i
szkoleniowych.
W ramach drugiego obszaru, podjęte zostaną działania mające na celu
poprawę jakości zarządzania przedsiębiorstwami sektora MŚP oraz wsparcie
w sytuacjach kryzysowych. W tym celu przewidziano działania skierowane do
przedsiębiorców w zakresie zarządzania strategicznego, w tym zarządzania
zasobami ludzkimi oraz doradztwo, które wspomagać ma procesy
restrukturyzacyjne bądź zapobiegać wystąpieniu sytuacji kryzysowej. Pozwoli
to MŚP dostosować się do zmieniających warunków gospodarczych i
realizować strategię zarządzania w sytuacjach kryzysowych.
Realizacja przedmiotowego Poddziałania będzie odbywała się w trybie
pozakonkursowym poprzez realizację projektu o charakterze systemowym w
ramach Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF) z wykorzystaniem
Rejestru Usług Rozwojowych (RUR). Istotą podejścia popytowego jest
założenie, że centralnym podmiotem wsparcia jest przedsiębiorstwo i jego
potrzeby. System zakłada realizację usług rozwojowych w oparciu o bony.
Realizacja projektów będzie zgodna z Wytycznymi w zakresie realizacji
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata
2014-2020.
Poddziałanie X.2.2

Celem szczegółowym poddziałania jest poprawa zdolności adaptacyjnych
pracowników do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań
outplacementowych.

Działanie X.2 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw
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W ramach Poddziałania przewiduje się wsparcie mające na celu adaptację do
zmieniających się warunków na rynku pracy. Konieczność realizacji działań w
tym zakresie wiąże się ze zmieniającą się sytuacją gospodarczą, która
wymusza
na
przedsiębiorstwach
przeprowadzanie
procesów
restrukturyzacyjnych, często powiązanych ze zwolnieniami pracowników. Tego
typu sytuacje wymagają szybkiej interwencji, która ma pomóc w utrzymaniu
zatrudnienia i zapobiec dezaktywizacji zawodowej. Adaptacja pracowników do
nowej sytuacji będzie odbywać się w ramach kompleksowych i
zindywidualizowanych działań outplacementowych, obejmujących szeroki
katalog możliwych do wykorzystania narzędzi.
Realizacja projektów będzie zgodna z Wytycznymi w zakresie realizacji
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata
2014-2020.
7. LISTA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO
Działanie X.2
Poddziałanie X.2.1 − Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, które
zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie
− Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po
opuszczeniu programu
− Liczba osób pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek) w
wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po
opuszczeniu programu
− Liczba osób pracujących o niskich kwalifikacjach, które uzyskały
kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu
− Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw
przechodzących procesy restrukturyzacyjne, które opracowały i wdrożyły
plan rozwoju działalności lub plan restrukturyzacji
Poddziałanie X.2.2 − Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub
kontynuowały zatrudnienie
8. LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU
Działanie X.2
Poddziałanie X.2.1 − Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw
objętych usługami rozwojowymi w programie.
− Liczba osób pracujących objętych wsparciem w programie (łącznie z
pracującymi na własny rachunek) (CO05).
− Liczba osób pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek) w
wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie.
− Liczba osób pracujących o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w
programie.
− Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw
przechodzących procesy restrukturyzacyjne objętych wsparciem w
programie.
Poddziałanie X.2.2 − Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób
zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych wsparciem w
programie
9. TYPY PROJEKTÓW
Działanie X.2
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Poddziałanie X.2.1

Poddziałanie X.2.2

1. wspieranie
rozwoju
kompetencji
pracowników
zgodnie
ze
zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw poprzez realizację usług
rozwojowych
2. dostarczanie kompleksowych usług (doradczych, diagnostycznych)
odpowiadających na potrzeby przedsiębiorstw
3. wdrażanie zarządzania strategicznego (w tym zarządzania zasobami
ludzkimi) i nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem, z
uwzględnieniem zarządzania rozwojem przedsiębiorstwa (w tym w
sytuacjach kryzysowych)
4. wsparcie doradcze na rzecz zapobiegania sytuacjom kryzysowym
przedsiębiorstw, które odczuwają negatywne skutki zmiany gospodarczej
5. zapewnianie przedsiębiorcy, który znalazł się w sytuacji kryzysowej,
wsparcia doradczego w zakresie opracowania i wdrożenia planu rozwoju
działalności lub planu restrukturyzacji3
 wsparcie outplacementowe obejmujące m.in.:
a) szkolenia zawodowe4
b) doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego
Planu Działania jako obowiązkowy element wsparcia
c) poradnictwo psychologiczne
d) pośrednictwo pracy
e) staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w
nowym zawodzie5
f) subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego
pracodawcy
g) studia podyplomowe
h) bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność
gospodarczą6 poprzez zastosowanie następujących instrumentów:7
i. doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające
uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i

Przez opracowanie i wdrożenie planu rozwoju działalności lub planu restrukturyzacji uznaje się opracowanie ww.
dokumentu, a także rozpoczęcie działań w nim założonych (w przypadku planów wieloletnich).
4 W przypadku szkoleń stanowiących element projektu outplacementowego uczestnikom projektu będących pracownikami
może być przyznany dodatek szkoleniowy w wysokości nieprzekraczającej 4,00 PLN brutto za godzinę uczestnictwa w
szkoleniu. Osobom pozostającym bez zatrudnienia 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 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.
5 Osobom uczestniczącym w stażu lub odbywającym praktyki zawodowe przysługuje miesięczne stypendium w wysokości
nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia (szczegółowe warunki odbywania stażu oraz praktyki zawodowej, biorąc
pod uwagę zapewnienie właściwych warunków nabywania umiejętności przez uczestników projektu zostaną określone w
regulaminie konkursu).
6 Beneficjent, w okresie realizacji projektu, ma obowiązek monitorowania prawidłowości wydatkowania środków finansowych
na rozwój przedsiębiorczości przyznanych uczestnikowi projektu w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania działalności
gospodarczej. Uczestnik projektu, który otrzymał środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości ma obowiązek dokonania
zwrotu otrzymanych środków wraz z należnymi odsetkami, jeżeli prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż
12 miesięcy, albo naruszone zostały inne warunki umowy, w tym zwłaszcza dotyczące przeznaczenia tych środków.
7 Uczestnik projektu ubiegający się o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości zobowiązany jest do
złożenia oświadczenia o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu
Pracy, PFRON oraz środków przyznawanych w ramach EFS i EFRR, przeznaczonych na pokrycie tych samych wydatków
związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej. Z otrzymania wsparcia tego rodzaju są wyłączone
osoby zarejestrowane w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzące działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in.
działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.
3
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prowadzenia działalności gospodarczej
ii. wsparcie bezzwrotne, którego maksymalna kwota wsparcia nie
przekracza 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę w
gospodarce narodowejobowiązującego w dniu przyznania wsparcia
iii. wsparcie pomostowe udzielane w okresie pierwszych 12 miesięcy
prowadzenia działalności gospodarczej, (pomoc w efektywnym
wykorzystaniu wsparcia finansowego wspomagająca rozwój
działalności gospodarczej)
10. TYP BENEFICJENTA
Działanie X.2
Poddziałanie X.2.1

Instytucja Zarządzająca

Poddziałanie X.2.2

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób
prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie
przepisów odrębnych)
11. GRUPA DOCELOWA/ OSTATECZNI ODBIORCY WSPARCIA
Działanie X.2
Poddziałanie X.2.1 − mikro, mali i średni przedsiębiorcy i ich pracownicy (premiowani będą
pracownicy po 50. roku życia oraz o niskich kwalifikacjach) – w przypadku
typu projektu 1, 2, 3
− mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa przechodzące procesy
restrukturyzacyjne i ich pracownicy – w przypadku typu projektu 3, 4, 5
−
osoby, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie
Poddziałanie X.2.2
nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu
− osoby przewidziane do zwolnienia8 lub zagrożone zwolnieniem z pracy9 z
przyczyn dotyczących zakładu pracy
W przypadku osoby ubiegającej się o wsparcie bezzwrotne musi spełniać ona
co najmniej jeden z poniższych warunków: jest osobą z niepełnosprawnością,
jest osobą powyżej 50. roku życia, jest kobietą, jest pracownikiem o niskich
kwalifikacjach, jest osobą poniżej 30. roku życia.
12. INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA
Działanie X.2
Poddziałanie X.2.1 Nie dotyczy
Poddziałanie X.2.2
13. INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA
Działanie X.2
Poddziałanie X.2.1 Nie dotyczy
Poddziałanie X.2.2
14. KATEGORIA(E) REGIONU(ÓW) WRAZ Z PRZYPISANIEM KWOT UE (EUR)
Pracownik przewidziany do zwolnienia-pracownik, który znajduje się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy , lub
stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub który został poinformowany przez pracodawcę o zamiarze
nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego.
9 Pracownik zagrożony zwolnieniem – pracownik zatrudniony u pracodawcy, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających
przystąpienie tego pracownika do projektu dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn
niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach
rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników lub zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn
u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników albo dokonał likwidacji stanowisk pracy z przyczyn ekonomicznych,
organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych.
8
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Działanie X.2
65 558 247
Poddziałanie X.2.1 49 168 685
Poddziałanie X.2.2 16 389 562
15. MECHANIZMY POWIĄZANIA INTERWENCJI Z INNYMI DZIAŁANIAMI/ PODDZIAŁANIAMI W RAMACH PO LUB Z
INNYMI PO
Działanie X.2
Poddziałanie X.2.1 Nie dotyczy
Poddziałanie X.2.2
16. INSTRUMENTY TERYTORIALNE
Działanie X.2
Poddziałanie X.2.1 Nie dotyczy
Poddziałanie X.2.2
17. TRYB(Y) WYBORU PROJEKTÓW ORAZ WSKAZANIE PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ZA NABÓR I OCENĘ
WNIOSKÓW ORAZ PRZYJMOWANIE PROTESTÓW

Działanie X.2
Poddziałanie X.2.1
Poddziałanie X.2.2

Tryb wyboru projektów: pozakonkursowy
Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków: Instytucja Zarządzająca.
Tryb wyboru projektów: konkursowy
Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków oraz przyjmowanie
protestów: Instytucja Zarządzająca

18. LIMITY I OGRANICZENIA W REALIZACJI PROJEKTÓW
Działanie X.2
Poddziałanie X.2.1 W ramach projektu PSF nie jest możliwe kwalifikowanie kosztów usługi
rozwojowej, która:
a) polega na opracowaniu analizy potrzeb rozwojowych lub planu rozwoju
przedsiębiorcy lub grupy przedsiębiorców – w przypadku przedsiębiorców,
którzy otrzymali tego typu wsparcie w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 8v
PO WER;
b) dotyczy funkcjonowania na rynku zamówień publicznych lub wdrażania
strategii wejścia na zagraniczne rynki zamówień publicznych;
c) dotyczy zasad realizacji przedsięwzięć w formule PPP oraz przygotowania
oferty do przedsięwzięcia realizowanego w formule PPP lub procesu
negocjacji;
d) jest świadczona przez podmiot, z którym przedsiębiorca jest powiązany
kapitałowo lub osobowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub
osobowe rozumie się w szczególności:
i. udział w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
ii. posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki,
iii. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta lub pełnomocnika,
iv. pozostawanie w stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze podmiotu
świadczącego usługę rozwojową, w szczególności pozostawanie w
związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
e) obejmuje koszty niezwiązane bezpośrednio z usługą rozwojową, w
szczególności koszty środków trwałych przekazywanych przedsiębiorcom
lub ich pracownikom, koszty dojazdu i zakwaterowania, z wyłączeniem
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kosztów niezbędnych do zakwaterowania osób z niepełnosprawnościami
wydelegowanych przez przedsiębiorcę do udziału w usłudze rozwojowej,
adekwatnych do faktycznych potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
f) dotyczy kosztów usługi rozwojowej, której obowiązek przeprowadzenia na
zajmowanym stanowisku pracy wynika z odrębnych przepisów prawa (np.
wstępne i okresowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
szkolenia okresowe potwierdzające kwalifikacje na zajmowanym
stanowisku pracy).
Poddziałanie X.2.2 Nie dotyczy
19. WARUNKI I PLANOWANY ZAKRES STOSOWANIA CROSS-FINANCINGU (%)
Działanie X.1
Poddziałanie X.2.1
Poddziałanie X.2.2

20. DOPUSZCZALNA

Nie dotyczy
W ramach Poddziałania X.2.2 przewiduje się wykorzystanie mechanizmu
cross-financingu, gdy jego zastosowanie jest uzasadnione z punktu widzenia
skuteczności lub efektywności osiągania założonych celów i rezultatów.
Cross-financing może dotyczyć wyłącznie takich kategorii wydatków, bez
których realizacja projektu nie byłaby możliwa, w szczególności w związku z
zapewnieniem realizacji zasady równości szans, a zwłaszcza potrzeb osób
niepełnosprawnych.
Wartość cross-financingu nie może przekroczyć 10% finansowania unijnego w
ramach projektu.
MAKSYMALNA WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH JAKO % WYDATKÓW

KWALIFIKOWALNYCH

Działanie X.2
Poddziałanie X.2.1
Poddziałanie X.2.2

Brak możliwości rozliczania środków trwałych w ramach projektu
pozakonkursowego realizowanego przez IZ
Cross-financing i środki trwałe stanowią łącznie nie więcej niż 10% wydatków
kwalifikowalnych

21. WARUNKI UWZGLĘDNIANIA DOCHODU W PROJEKCIE
Działanie X.2
Poddziałanie X.2.1 Nie dotyczy
Poddziałanie X.2.2
22. WARUNKI STOSOWANIA UPROSZCZONYCH FORM

ROZLICZANIA WYDATKÓW I PLANOWANY ZAKRES

SYSTEMU ZALICZEK

Działanie X.2
Poddziałanie X.2.1

1. Planowane wdrożenie systemu bonowego jako mechanizmu dystrybucji
środków EFS w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania, z
określeniem stawek jednostkowych dla poszczególnych kategorii usług
rozwojowych zgodnie z metodologią wyliczenia wydatków podlegających
rozliczeniu na podstawie uproszczonych metod rozliczania.
2. Stawki ryczałtowe kosztów pośrednich.
Finansowanie zaliczkowe – 100% dofinansowania.

Poddziałanie X.2.2

1. Stawki jednostkowe
2. Kwoty ryczałtowe
z zastrzeżeniem, że w przypadku projektów, w których wartość wkładu
publicznego (środków publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN
równowartości 100.000 EUR, stosowanie jednej z ww. uproszczonych metod
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rozliczania wydatków jest obligatoryjne.
3. Stawki ryczałtowe kosztów pośrednich.
Finansowanie zaliczkowe – 100% dofinansowania.
23. POMOC PUBLICZNA I POMOC DE MINIMIS (RODZAJ I PRZEZNACZENIE POMOCY,
PODSTAWA PRAWNA)
Działanie X.2

UNIJNA LUB KRAJOWA

Poddziałanie X.2.1

Nie wyklucza się wystąpienia pomocy publicznej lub pomocy de minimis,
dlatego też przy udzielaniu wsparcia przestrzegane będą zasady pomocy
Poddziałanie X.2.2 publicznej lub pomocy de minimis, wynikające z przepisów prawa polskiego (w
tym w szczególności z rozporządzeń Ministra Infrastruktury i Rozwoju
wydanych na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy wdrożeniowej) i unijnego.
24. MAKSYMALNY % POZIOM DOFINANSOWANIA UE WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH NA POZIOMIE
PROJEKTU

Działanie X.2
Poddziałanie X.2.1
Poddziałanie X.2.2

85%
W przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis
poziom dofinansowania wynikać będzie z odrębnych przepisów prawnych

25. MAKSYMALNY %

POZIOM DOFINANSOWANIA CAŁKOWITEGO WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH NA
POZIOMIE PROJEKTU (ŚRODKI UE + EWENTUALNE WSPÓŁFINANSOWANIE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB
INNYCH ŹRÓDEŁ PRZYZNAWANE BENEFICJENTOWI PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ)

Działanie X.2
85%
Poddziałanie X.2.1
Poddziałanie X.1.2

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis
poziom dofinansowania wynikać będzie z odrębnych przepisów prawnych.
91%

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis
poziom dofinansowania wynikać będzie z odrębnych przepisów prawnych.
26. MINIMALNY WKŁAD WŁASNY BENEFICJENTA JAKO % WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH
Działanie X.2
15%
Poddziałanie X.2.1
Poddziałanie X.2.2

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis
poziom wkładu własnego wynikać będzie z odrębnych przepisów prawnych.
9%

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis
poziom wkładu własnego wynikać będzie z odrębnych przepisów prawnych.
27. MINIMALNA I MAKSYMALNA WARTOŚĆ PROJEKTU (PLN)
Działanie X.2
Poddziałanie X.2.1 Nie dotyczy
Poddziałanie X.2.2 Minimalna wartość projektu: 50 000 PLN
Maksymalna wartość projektu może zostać określona przez IZ w regulaminie
konkursu
28. MINIMALNA I MAKSYMALNA WARTOŚĆ WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU (PLN)
Działanie X.2
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 50 000 PLN
Poddziałanie X.2.1 Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu może zostać
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Poddziałanie X.2.2 określona przez IZ w regulaminie konkursu
29. KWOTA ALOKACJI UE NA INSTRUMENTY FINANSOWE (EUR)
Działanie X.2
Poddziałanie X.2.1 Nie dotyczy
Poddziałanie X.2.2
30. MECHANIZM WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Działanie X.2
Poddziałanie X.2.1 Nie dotyczy
Poddziałanie X.2.2
31. RODZAJ WSPARCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ NAJWAŻNIEJSZE WARUNKI PRZYZNAWANIA
Działanie X.2
Poddziałanie X.2.1 Nie dotyczy
Poddziałanie X.2.2
32. KATALOG OSTATECZNYCH ODBIORCÓW INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Działanie X.2
Poddziałanie X.2.1 Nie dotyczy
Poddziałanie X.2.2
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OPIS DZIAŁANIA I PODDZIAŁAŃ
5. NAZWA DZIAŁANIA/ PODDZIAŁANIA

Działanie X.3
Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia

Poddziałanie X.3.1
Programy z uwzględnieniem rehabilitacji
leczniczej ułatwiające powroty do pracy oraz
umożliwiające
wydłużenie
aktywności
zawodowej
Poddziałanie X.3.2
Programy profilaktyczne dotyczące chorób
będących istotnym problemem zdrowotnym
regionu
Poddziałanie X.3.3
Działania uzupełniające populacyjne programy
profilaktyczne w kierunku wczesnego
wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i
szyjki macicy

6. CEL/E SZCZEGÓŁOWY/E DZIAŁANIA/ PODDZIAŁANIA
Działanie X.3
Celem szczegółowym działania jest wdrożenie programów zdrowotnych
mających wpływ na utrzymanie i przedłużenie aktywności zawodowej
mieszkańców regionu, w tym szczególnie osób powyżej 50. roku życia.
Poddziałanie X.3.1 Planowane działania będą przyczyniać się do osiągnięcia możliwie wysokiej
sprawności psychofizjologicznej osób chorych. Wsparcie w zakresie wdrożenia
programów rehabilitacji leczniczej ułatwiających powroty do pracy oraz
umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej będzie skupione przede
wszystkim na schorzeniach, które stanowią główne przyczyny dezaktywizacji
zawodowej (choroby układu krążenia, choroby nowotworowe, choroby i
zaburzenia psychiczne, choroby układu kostno-stawowego i mięśniowego,
choroby układu oddechowego). Programy z uwzględnieniem rehabilitacji
leczniczej powinny być ukierunkowane na grupy docelowe najbardziej bliskie
powrotowi na rynek pracy w wyniku świadczeń z zakresu rehabilitacji. Zależnie
od schorzenia program rehabilitacji może obejmować kilka etapów. Pierwszy
jest prowadzony w warunkach szpitalnych i trwa do momentu umożliwiającego
opuszczenie szpitala przez pacjenta. Drugi jest prowadzony w stacjonarnych
ośrodkach rehabilitacji np. oddziałach rehabilitacyjnych lub w warunkach
domowych. Trzeci tzw. późna rehabilitacja powinien trwać przez całe życie,
stanowiąc element prozdrowotnego trybu życia.
Świadczenia w zakresie rehabilitacji w ramach projektów finansowanych ze
środków EFS w niniejszym Poddziałaniu powinny być realizowane zgodnie z
przepisami wydanymi na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych, w szczególności Zarządzenia Nr 80/2013/DSOZ Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie określenia
warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza.
Realizacja projektów służących wdrożeniu opracowanych na poziomie regionu
programów zdrowotnych musi być zgodna z „Wytycznymi w zakresie realizacji
programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej oraz wsparcia
deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi finansowanych ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 2014-2020”.
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Poddziałanie X.3.2

Planowane działania będą przyczyniać się do zwiększenia uczestnictwa
mieszkańców regionu w badaniach profilaktycznych. Obejmują realizację
programów profilaktycznych, które dotyczą problemów zdrowotnych
specyficznych dla danego regionu lub programów profilaktycznych w zakresie
obszarów uznanych za priorytetowe i pozwalających przeciwdziałać
negatywnym skutkom zmian epidemiologicznych w danym regionie. Wsparcie
będzie dotyczyć obszarów, w stosunku do których zdefiniowano istotne
deficyty wymagające wzmacniania poprzez działania o charakterze
regionalnym, dla których nie funkcjonują ogólnopolskie programy
zdrowotne/polityki zdrowotnej, bądź dla których trwają pilotaże działań
profilaktycznych finansowane ze środków PO WER. Interwencja dotyczy w
szczególności pięciu głównych grup chorób stanowiących istotny problem
zdrowotny na poziomie całego kraju (choroby układu krążenia, choroby
nowotworowe, choroby i zaburzenia psychiczne, choroby układu kostnostawowego i mięśniowego, choroby układu oddechowego), które są również
identyfikowane jako istotne dla województwa łódzkiego. Realizowane działania
pozwolą na wcześniejsze wykrywanie jednostek chorobowych specyficznych i
istotnych dla regionu i tym samym ograniczenie zachorowalności
oraz identyfikację we wcześniejszym stadium chorób wśród mieszkańców, co
pośrednio sprzyjać ma utrzymaniu ich aktywności zawodowej. Programy
zdrowotne powinny być ukierunkowane na grupy docelowe najbardziej
narażone na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych.
Wsparcie może uwzględniać edukację i promocję zdrowia o charakterze
regionalnym, w tym edukację prozdrowotną, mając na uwadze, że do słabych
stron ochrony zdrowia w regionie, podobnie jak w kraju, obok niskiej
zgłaszalności na badania profilaktyczne, należy niska świadomość zdrowotna
społeczeństwa. Dotyczy to również zdrowego trybu życia, ograniczającego
czynniki ryzyka głównych chorób regionu (np. związane z paleniem tytoniu,
niedostateczną aktywnością fizyczną, nadwagą lub otyłością, nieprawidłowym
odżywianiem, nadużywaniem alkoholu, narażeniem na długotrwały lub silny
stres).
Realizacja projektów służących wdrożeniu opracowanych na poziomie regionu
programów zdrowotnych musi być zgodna z „Wytycznymi w zakresie realizacji
programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej oraz wsparcia
deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi finansowanych ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 2014-2020”.

Poddziałanie X.3.3

Planowane działania będą przyczyniać się do zwiększenia uczestnictwa
mieszkańców regionu w badaniach profilaktycznych. Choroby nowotworowe są
jednym z głównych wyzwań, jakie stoją przed polskim systemem opieki
zdrowotnej. Wiąże się to w szczególności z wykrywaniem choroby w
zaawansowanym stadium, co utrudnia lub uniemożliwia jej wyleczenie.
Nowotwory piersi i szyjki macicy należą do najczęściej występujących u kobiet.
Rak jelita grubego jest drugim, zarówno u kobiet jak i mężczyzn, najczęstszym
nowotworem złośliwym. Podejmowane będą działania rozwojowe rozumiane
jako zespół działań wspierających Populacyjny program wczesnego
wykrywania raka piersi, Populacyjny program profilaktyki i wczesnego
wykrywania raka szyjki macicy, Program badań przesiewowych dla wczesnego
wykrywania raka jelita grubego bądź wykraczających poza założenia ww.
programów, które przyczyniają się do wzrostu liczby osób uczestniczących w
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programach
profilaktycznych.
Realizowane
przedsięwzięcia
będą
koncentrować się na eliminowaniu najistotniejszych barier w dostępie do badań
profilaktycznych. Powinny polegać na kierowaniu wsparcia do osób, które
należą do grup ryzyka identyfikowanych dla ww. programów.
Realizowane projekty będą służyć:
1) Zwiększeniu zainteresowania badaniami poprzez dotarcie do grup
defaworyzowanych, które nigdy nie wykonywały badań cytologicznych i
mammograficznych (w przypadku raka szyjki macicy i raka piersi);
2) Zwiększeniu liczby wykonywanych badań kolonoskopowych, poprzez
rozwój sieci podmiotów świadczących badania w ramach programu (w
przypadku raka jelita grubego) oraz poprzez poszerzenie
dotychczasowego zakresu usług – ilościowego i jakościowego, co w
konsekwencji ma doprowadzić do wzrostu liczby osób objętych badaniami
profilaktycznymi.
Realizacja projektów musi być zgodna z „Wytycznymi w zakresie działań
finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
perspektywie finansowej 2014-2020 służących rozwojowi profilaktyki
nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita grubego, szyjki macicy i raka
piersi”.
7. LISTA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO
Działanie X.3
Poddziałanie X.3.1 − Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub
kontynuowały zatrudnienie.
− Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które po opuszczeniu programu
podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie
Poddziałanie X.3.2  Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie
Poddziałanie X.3.3
profilaktyczne
8. LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU
Działanie X.3
Poddziałanie X.3.1 − Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS
Poddziałanie X.3.2 − Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie
− Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia
potrzeb zdrowotnych regionu, w tym pracodawców
Poddziałanie X.3.3 − Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS
− Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie
9. TYPY PROJEKTÓW
Działanie X.3
Poddziałanie X.3.1 Wdrożenie programów zdrowotnych z uwzględnieniem rehabilitacji leczniczej,
ułatwiających powroty do pracy oraz umożliwiających wydłużenie aktywności
zawodowej – w szczególności dotyczących rehabilitacji kardiologicznej,
neurologicznej, psychiatrycznej, onkologicznej, pulmonologicznej, rehabilitacji
narządów ruchu. Projekty mogą obejmować w szczególności:
1. Niezbędne usługi zdrowotne
2. Turnusy rehabilitacyjne
3. Działania informacyjno-edukacyjne w tym edukacja prozdrowotna
skierowane do osób objętych wsparciem oraz osób z ich otoczenia
4. Działania szkoleniowe skierowane w szczególności do podmiotów
świadczących usługi rehabilitacyjne i kadr POZ
Opracowanie programu w projekcie nie będzie możliwe.
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Poddziałanie X.3.2

Poddziałanie X.3.3

Wdrożenie projektów profilaktycznych dotyczących chorób będących istotnym
problemem zdrowotnym regionu, w tym działania zwiększające zgłaszalność
na badania profilaktyczne – w szczególności (choroby układu krążenia,
choroby nowotworowe, choroby i zaburzenia psychiczne, choroby układu
kostno-stawowego i mięśniowego, choroby układu oddechowego), Projekty
mogą obejmować w szczególności:
1. Niezbędne usługi zdrowotne
2. Działania informacyjno-edukacyjne, w tym edukację prozdrowotną
3. Działania informacyjno-szkoleniowe skierowane do lekarzy i pielęgniarek
POZ,
Opracowanie programu w projekcie nie będzie możliwe.
Realizacja populacyjnych programów profilaktycznych w kierunku wczesnego
wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy, w tym działania
zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne. Projekty mogą
obejmować w szczególności:
1. Niezbędne usługi zdrowotne
2. Przeprowadzenie badań osób, spełniających wszystkie kryteria
dostępu do programu i które nigdy nie wykonywały badań w danym
obszarze
3. Działania informacyjno-edukacyjne o charakterze lokalnym polegające
na zachęcaniu osób do badań profilaktycznych, w tym edukację
prozdrowotną.
Nie będzie możliwe uwzględnienie w projektach usług zdrowotnych w zakresie
badań mammograficznych i cytologicznych, które są finansowane ze środków
NFZ.

10. TYP BENEFICJENTA
Działanie X.3
Poddziałanie X.3.1 Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób
Poddziałanie X.3.2 prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie
przepisów odrębnych), w szczególności:
 jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz
utworzone przez nie podmioty,
 podmioty lecznicze wskazane w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
działalności leczniczej,
 instytucje naukowe,
 jednostki badawczo-rozwojowe,
 organizacje pozarządowe,
 podmioty ekonomii społecznej
legitymujące się doświadczeniem w świadczeniu usług stanowiących zakres
projektu.
Ponadto Instytucja Zarządzająca będzie stosować ograniczenia wynikające z
„Wytycznych w zakresie realizacji programów zdrowotnych i programów
polityki zdrowotnej oraz wsparcia deinstytucjonalizacji opieki nad osobami
zależnymi finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w perspektywie finansowej 2014-2020”, jak również może ograniczyć katalog
beneficjentów w ramach poszczególnych programów kierując się ich specyfiką.
Poddziałanie X.3.3 Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób
prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie
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przepisów odrębnych), w szczególności:
 jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz
utworzone przez nie podmioty,
 podmioty lecznicze wskazane w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
działalności leczniczej,
 instytucje naukowe,
 jednostki badawczo-rozwojowe,
 organizacje pozarządowe,
 podmioty ekonomii społecznej
legitymujące się doświadczeniem w świadczeniu usług stanowiących zakres
projektu.
Ponadto Instytucja Zarządzająca będzie stosować ograniczenia wynikające z
„Wytycznych w zakresie działań finansowanych ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 2014-2020 służących
rozwojowi profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita
grubego, szyjki macicy i raka piersi”.
11. GRUPA DOCELOWA/ OSTATECZNI ODBIORCY WSPARCIA
Działanie X.3
Poddziałanie X.3.1 Mieszkańcy województwa łódzkiego w wieku aktywności zawodowej,
Poddziałanie X.3.2 w szczególności osoby powyżej 50 roku życia, kwalifikujący się do objęcia
Poddziałanie X.3.3 programami rehabilitacyjnymi i programami profilaktycznymi.
Ponadto Instytucja Zarządzająca będzie stosować preferencje związane
z określonymi grupami docelowymi zgodne odpowiednio z: „Wytycznymi w
zakresie realizacji programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej
oraz wsparcia deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi
finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
perspektywie finansowej 2014-2020”, „Wytycznymi w zakresie działań
finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
perspektywie finansowej 2014-2020 służących rozwojowi profilaktyki
nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita grubego, szyjki macicy i raka
piersi”, służącymi koordynacji wsparcia funduszy strukturalnych w obszarze
zdrowia.
12. INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA
Działanie X.3
Poddziałanie X.3.1
Nie dotyczy
Poddziałanie X.3.2
Poddziałanie X.3.3
13. INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA
Działanie X.3
Poddziałanie X.3.1
Nie dotyczy
Poddziałanie X.3.2
Poddziałanie X.3.3
14. KATEGORIA(E) REGIONU(ÓW) WRAZ Z PRZYPISANIEM KWOT UE (EUR)
Działanie X.3
19 259 356
Poddziałanie X.3.1 8 711 175
Poddziałanie X.3.2
4 000 000
Poddziałanie X.3.3
6 548 181
15. MECHANIZMY POWIĄZANIA INTERWENCJI Z INNYMI DZIAŁANIAMI/ PODDZIAŁANIAMI W RAMACH PO LUB Z
INNYMI PO
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Działanie X.3
Poddziałanie X.3.1
Poddziałanie X.3.2
Poddziałanie X.3.3

Przewidywane główne mechanizmy powiązania interwencji:
− Komitet Sterujący ds. Koordynacji Interwencji EFSI w Sektorze Zdrowia.
Przyjęcie przez Komitet Sterujący Planu działań w sektorze zdrowia.
− stosowanie kryteriów preferujących projekty komplementarne,
w szczególności dotyczące komplementarności pomiędzy EFS i EFRR.
Kryteria preferujące odnoszą się w szczególności do komplementarności
realizowanych działań ze wsparciem RPO WŁ na lata 2014-2020
udzielanym z EFRR w ramach Osi priorytetowej VII w zakresie
infrastruktury ochrony zdrowia, wsparciem EFS, udzielanym w ramach Osi
priorytetowej IX RPO WŁ na lata 2014-2020 w zakresie rehabilitacji
społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, w zakresie rozwoju usług
medyczno-opiekuńczych dla osób zależnych bądź niesamodzielnych, w
tym osób starszych lub niepełnosprawnych służących zaspokojeniu
rosnących potrzeb wynikających z niesamodzielności, a także ze
wsparciem udzielanym w ramach Osi priorytetowej V PO WER dotyczącym
projektów pilotażowych i testujących w zakresie programów
profilaktycznych dotyczących chorób negatywnie wpływających na zasoby
pracy dedykowanych osobom w wieku aktywności zawodowej.

16. INSTRUMENTY TERYTORIALNE
Działanie X.3
Poddziałanie X.3.1
Nie dotyczy
Poddziałanie X.3.2
Poddziałanie X.3.3
17. TRYB(Y) WYBORU PROJEKTÓW

ORAZ WSKAZANIE PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ZA NABÓR I OCENĘ
WNIOSKÓW ORAZ PRZYJMOWANIE PROTESTÓW

Działanie X.3
Poddziałanie X.3.1 Tryb wyboru projektów: konkursowy
Poddziałanie X.3.2 Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków oraz przyjmowanie
Poddziałanie X.3.3 protestów: Instytucja Zarządzająca
18. LIMITY I OGRANICZENIA W REALIZACJI PROJEKTÓW
Działanie X.3
Poddziałanie X.3.1
Nie dotyczy
Poddziałanie X.3.2
Poddziałanie X.3.3
19. WARUNKI I PLANOWANY ZAKRES STOSOWANIA CROSS-FINANCINGU (%)
Działanie X.3
W ramach Działania X.3 przewiduje się wykorzystanie mechanizmu crossPoddziałanie X.3.1 financingu, gdy jego zastosowanie jest uzasadnione z punktu widzenia
Poddziałanie X.3.2 skuteczności lub efektywności osiągania założonych celów i rezultatów.
Poddziałanie X.3.3 Cross-financing może dotyczyć wyłącznie takich kategorii wydatków, bez
których realizacja projektu nie byłaby możliwa, w szczególności w związku z
zapewnieniem realizacji zasady równości szans, a zwłaszcza potrzeb osób
niepełnosprawnych.
Wartość cross-financingu nie może przekroczyć 10% finansowania unijnego w
ramach projektu.
20. DOPUSZCZALNA MAKSYMALNA WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH JAKO % WYDATKÓW
KWALIFIKOWALNYCH

Działanie X.3
Poddziałanie X.3.1
Poddziałanie X.3.2

Cross-financing i środki trwałe stanowią łącznie nie więcej niż 10% wydatków
kwalifikowalnych
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Poddziałanie X.3.3
21. WARUNKI UWZGLĘDNIANIA DOCHODU W PROJEKCIE
Działanie X.3
Poddziałanie X.3.1
Nie dotyczy
Poddziałanie X.3.2
Poddziałanie X.3.3
22. WARUNKI STOSOWANIA UPROSZCZONYCH FORM

ROZLICZANIA WYDATKÓW I PLANOWANY ZAKRES

SYSTEMU ZALICZEK

Działanie X.3
Poddziałanie X.3.1
Poddziałanie X.3.2
Poddziałanie X.3.3

1. Stawki jednostkowe
2. Kwoty ryczałtowe
z zastrzeżeniem, że w przypadku projektów, w których wartość wkładu
publicznego (środków publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN
równowartości 100.000 EUR), stosowanie jednej z ww. uproszczonych
metod rozliczania wydatków jest obligatoryjne
3. Stawki ryczałtowe kosztów pośrednich

Finansowanie zaliczkowe – 100% dofinansowania
23. POMOC PUBLICZNA I POMOC DE MINIMIS (RODZAJ I PRZEZNACZENIE POMOCY, UNIJNA LUB KRAJOWA
PODSTAWA PRAWNA)
Działanie X.3
Nie wyklucza się wystąpienia pomocy publicznej lub pomocy de minimis,
Poddziałanie X.3.1 dlatego też przy udzielaniu wsparcia przestrzegane będą zasady pomocy
Poddziałanie X.3.2 publicznej lub pomocy de minimis, wynikające z przepisów prawa polskiego (w
Poddziałanie X.3.3 tym w szczególności z rozporządzeń Ministra Infrastruktury i Rozwoju
wydanych na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy wdrożeniowej) i unijnego.
24. MAKSYMALNY % POZIOM DOFINANSOWANIA UE WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH NA POZIOMIE
PROJEKTU

Działanie X.3
85%
Poddziałanie X.3.1
Poddziałanie X.3.2 W przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis
Poddziałanie X.3.3 poziom dofinansowania wynikać będzie z odrębnych przepisów prawnych.
25. MAKSYMALNY % POZIOM DOFINANSOWANIA CAŁKOWITEGO WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH NA
POZIOMIE PROJEKTU (ŚRODKI UE + EWENTUALNE WSPÓŁFINANSOWANIE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB
INNYCH ŹRÓDEŁ PRZYZNAWANE BENEFICJENTOWI PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ)
Działanie X.3
91%
Poddziałanie X.3.1
Poddziałanie X.3.2 W przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis
Poddziałanie X.3.3 poziom dofinansowania wynikać będzie z odrębnych przepisów prawnych.
26. MINIMALNY WKŁAD WŁASNY BENEFICJENTA JAKO % WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH
Działanie X.3
9%
Poddziałanie X.3.1
Poddziałanie X.3.2 W przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis
Poddziałanie X.3.3 poziom wkładu własnego wynikać będzie z odrębnych przepisów prawnych.
27. MINIMALNA I MAKSYMALNA WARTOŚĆ PROJEKTU (PLN)
Działanie X.3
Poddziałanie X.3.1 Minimalna wartość projektu: 50 000 PLN
Poddziałanie X.3.2 Maksymalna wartość projektu może zostać określona przez IZ w regulaminie
Poddziałanie X.3.3 konkursu
28. MINIMALNA I MAKSYMALNA WARTOŚĆ WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU (PLN)
Działanie X.3
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 50 000 PLN
Działanie X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia
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Poddziałanie X.3.1 Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu może zostać
Poddziałanie X.3.2 określona przez IZ w regulaminie konkursu
Poddziałanie X.3.3
29. KWOTA ALOKACJI UE NA INSTRUMENTY FINANSOWE (EUR)
Działanie X.3
Poddziałanie X.3.1
Nie dotyczy
Poddziałanie X.3.2
Poddziałanie X.3.3
30. MECHANIZM WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Działanie X.3
Poddziałanie X.3.1
Nie dotyczy
Poddziałanie X.3.2
Poddziałanie X.3.3
31. RODZAJ WSPARCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ NAJWAŻNIEJSZE WARUNKI PRZYZNAWANIA
Działanie X.3
Poddziałanie X.3.1
Nie dotyczy
Poddziałanie X.3.2
Poddziałanie X.3.3
32. KATALOG OSTATECZNYCH ODBIORCÓW INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Działanie X.3
Poddziałanie X.3.1
Nie dotyczy
Poddziałanie X.3.2
Poddziałanie X.3.3

Działanie X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia
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1. Numer i nazwa osi priorytetowej

Oś priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności
2. Cele szczegółowe osi priorytetowej

Oś priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności obejmuje zakres interwencji CT 10
Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie.
Zakres interwencji obejmuje:
Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji.
Działanie XI.2 Kształcenie osób dorosłych.
Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe.
W ramach działania XI.1 realizowane będą kompleksowe projekty skierowane na tworzenie warunków
powszechnego dostępu do wysokiej jakości edukacji od najwcześniejszych lat życia.
Planuje się działania służące generowaniu nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w
szczególności na obszarach o najniższym stopniu upowszechnienia wychowania przedszkolnego i
obszarach słabiej rozwiniętych. Zaplanowane działania wspierać mają tworzenie nowych placówek, a
także istniejące przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego.
Wsparcie kształcenia ogólnego skoncentrowane zostanie na rozwijaniu kompetencji kluczowych
istotnych dla przyszłej zatrudnialności. Częścią interwencji będzie także tworzenie sprawnych systemów
doskonalenia nauczycieli, prowadzących do poprawy jakości pracy szkół. Dla wzmocnienia efektów
kształcenia realizowane będą projekty przyczyniające się do poprawy warunków dydaktycznych w
szkołach np. poprzez doposażenie szkolnych laboratoriów/pracowni przedmiotowych. Kolejnym z
działań będzie inwestowanie w kompetencje i umiejętności uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania
nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz upowszechnienie edukacji cyfrowej i
medialnej na wszystkich poziomach kształcenia. Planowane jest zwiększenie stopnia wykorzystania
technik cyfrowych w procesie edukacji poprzez doposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne
oraz wsparcie metodyczne nauczycieli.
Interwencja w ramach działania XI.2 zwiększać będzie uczestnictwo osób dorosłych w procesie uczenia
się przez całe życie, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub
podwyższeniem kompetencji w zakresie TIK i języków obcych.
Wsparcie w ramach działania XI.3 skierowane będzie do szkół i placówek prowadzących kształcenie
zawodowe, w zakresie wdrażania kompleksowych programów rozwoju szkół.
Ponadto działania zostaną ukierunkowane na współpracę szkół i placówek edukacyjnych z ich
otoczeniem społeczno-gospodarczym (szkoły, pracodawcy, uczelnie), w szczególności służącą
rozwojowi tzw. partnerstw wiedzy.
Planuje się również organizację tradycyjnych, pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego oraz
organizację innych kursów umożliwiających uzyskanie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych
bądź nabycie uprawnień zawodowych.
Uzupełniające działania będą skierowane na rozwój oferty ukierunkowanych branżowo centrów
kształcenia zawodowego i ustawicznego w zakresie kształcenia dla potrzeb regionalnego i lokalnego
rynku pracy.
Efektem interwencji w obszarze edukacji, kwalifikacji i umiejętności będzie: poprawa dostępu do
placówek oświaty, wzrost poziomu nauczania na wszystkich poziomach kształcenia, zapewnienie
Oś priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności
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warunków dla prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży, doposażenie bazy
dydaktyczno-naukowej, zwiększenie adaptacyjności na rynku pracy i przedłużenie aktywności
zawodowej mieszkańców.

3.

Fundusz
(nazwa i
kwota w EUR)

4. Instytucja

zarządzająca

EFS

130 018 967
Zarząd Województwa Łódzkiego
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OPIS DZIAŁANIA I PODDZIAŁAŃ
5. NAZWA DZIAŁANIA/ PODDZIAŁANIA
Działanie XI.1
Wysoka jakość edukacji

Poddziałanie XI.1.1
Edukacja przedszkolna
Poddziałanie XI.1.2
Kształcenie ogólne

6. CEL/E SZCZEGÓŁOWY/E DZIAŁANIA/ PODDZIAŁANIA
Działanie XI.1
Poddziałanie XI.1.1 Celem poddziałania jest zwiększenie uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości
edukacji przedszkolnej.
Zaplanowane działania przyczynią się do wygenerowania dodatkowych miejsc
przedszkolnych, wpływających na wzrost całkowitej liczby miejsc w przedszkolach i
innych formach wychowania przedszkolnego. Pozwoli to na tworzenie warunków
równych szans edukacyjnych dzieci oraz ograniczenia barier i dysproporcji w
dostępie do usług edukacji przedszkolnej, co w efekcie wpłynie na
upowszechnienie uczestnictwa dzieci w wieku przedszkolnym w różnych formach
wczesnej edukacji, dostosowanych jakościowo i przestrzennie do lokalnych i
regionalnych potrzeb. Interwencja przyczyni się również do poprawy jakości
kształcenia zwłaszcza poprzez lepsze przygotowanie nauczycieli oraz poprawę
warunków wczesnej opieki i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym z terenu
województwa łódzkiego.
Realizacja wsparcia musi być zgodna z Wytycznymi w zakresie realizacji
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
obszarze edukacji na lata 2014-2020.
Poddziałanie XI.1.2

Celem poddziałania jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz
właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie
indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.
Efektem interwencji stanie się wzmocnienie jakości oferty edukacyjnej instytucji
systemu oświaty, realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego w
formach szkolnych. Ukierunkowane ono będzie na rozwój kompetencji kluczowych
uczniów, takich jak: porozumiewania się w językach obcych, kompetencji
matematycznych i podstawowych naukowo-technicznych, informatycznych oraz
umiejętności i postaw niezbędnych na rynku pracy, takich jak: innowacyjność,
kreatywność, praca zespołowa. Ponadto działania wpłyną na stworzenie
sprzyjających warunków do uczenia i nauczania eksperymentalnego oraz
korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Planuje się kierować wsparcie do szkół, w których zdiagnozowane zostaną
największe deficyty potwierdzone niskimi wynikami egzaminów zewnętrznych, czy
niską wartością wskaźników EWD.
Działania w zakresie wyposażenia lub doposażenia szkół w nowoczesny sprzęt i
materiały dydaktyczne będą uzależnione od diagnozy zapotrzebowania odbiorców
wsparcia na tego typu działania.
Realizacja wsparcia musi być zgodna z Wytycznymi w zakresie realizacji
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w obszarze edukacji na lata 2014-2020.
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7. LISTA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO
Działanie XI.1
Poddziałanie XI.1.1 − Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po
opuszczeniu programu (Poddziałanie XI.1.1 i Poddziałanie XI.1.2)
Poddziałanie XI.1.2 − Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu
− Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do
prowadzenia zajęć edukacyjnych
− Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do
prowadzenia zajęć edukacyjnych
− Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po
opuszczeniu programu (Poddziałanie XI.1.1 i Poddziałanie XI.1.2)
8. LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU
Działanie XI.1
Poddziałanie XI.1.1 − Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie
− Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami
zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej
− Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie (Poddziałanie XI.1.1 i
Poddziałanie XI.1.2)
Poddziałanie XI.1.2 − Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji
kluczowych w programie
− Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie
− Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w
sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych
− Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie
− Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie (Poddziałanie XI.1.1 i
Poddziałanie XI.1.2)
9. TYPY PROJEKTÓW
Działanie XI.1
Poddziałanie XI.1.1 1. upowszechnianie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej świadczonej w
ośrodkach wychowania przedszkolnego10 (w tym również w innych
funkcjonujących formach wychowania przedszkolnego11), w szczególności w
przedszkolach specjalnych12 i integracyjnych13, obejmujące:
a) wsparcie istniejących placówek wychowania przedszkolnego w zakresie
generowania i funkcjonowania nowych miejsc przedszkolnych oraz
poprawy jakości i oferty zajęć edukacyjnych - na obszarach o
zdiagnozowanych deficytach w zakresie dostępności miejsc wychowania
przedszkolnego
b) tworzenie placówek wychowania przedszkolnego na bazie istniejącej
infrastruktury lub adaptacja infrastruktury przedszkolnej w celu
dostosowania do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym - na
terenach o najwyższym zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej
Ośrodek wychowania przedszkolnego – publiczny lub niepubliczny podmiot wymieniony w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty, z uwzględnieniem art. 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie
oświaty oraz niektórych innych ustaw, w którym jest prowadzone wychowanie przedszkolne;
11 Inne funkcjonujące formy wychowania przedszkolnego - ośrodek wychowania przedszkolnego w rozumieniu
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania
przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania
12 Przedszkole specjalne - placówka o której mowa w art. 3 pkt 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
13 Przedszkole integracyjne - placówka, w której wszystkie oddziały są oddziałami integracyjnymi, zgodnie z art. 3 pkt 2a
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
10
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Poddziałanie XI.1.2

c) rozszerzanie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o organizację i
prowadzenie dodatkowych zajęć wspierających na rzecz wyrównywania
szans edukacyjnych dzieci, w szczególności o specjalnych potrzebach
edukacyjnych. Realizacja zajęć dodatkowych musi stanowić uzupełnienie
działań wymienionych w punkcie 1 a) lub 1b14
d) doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w ośrodkach
wychowania przedszkolnego, w zakresie umiejętności i kompetencji
niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Działania w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli muszą
stanowić uzupełnienie działań wymienionych w punkcie 1 a) lub 1 b.
1. wsparcie szkół i placówek realizujących podstawę programową kształcenia
ogólnego (w tym szkół specjalnych) w zakresie przygotowania uczniów do
zatrudnienia lub kontynuacji nauki obejmujące:
a) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w
zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających
kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych
na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności
b) kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych
na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności.
2. tworzenie w szkołach i placówkach realizujących podstawę programową
kształcenia ogólnego warunków dla nauczania opartego na metodzie
eksperymentu obejmujące:
a) wyposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania przedmiotów
przyrodniczych
b) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, w tym
nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, niezbędnych do prowadzenia
procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu
c) kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów
przyrodniczych, z wykorzystaniem zakupionego wyposażenia lub wiedzy
przeszkolonych nauczycieli.
Realizowane projekty obejmują co najmniej 2 elementy spośród wymienionych
powyżej. Beneficjent jest zwolniony ze stosowania powyższego wymogu pod
warunkiem, że zapewni realizację jednego z tych działań poza projektem.
3. korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych obejmujących:
a) wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w nowoczesne pomoce
dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów
nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym
zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej
b) podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli wszystkich
przedmiotów w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół
lub placówek systemu oświaty, w tym włączenie narzędzi TIK do nauczania
przedmiotowego

Powyższy warunek nie ma zastosowania w przypadku realizacji dodatkowych zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami,
co oznacza że realizacja dodatkowych zajęć dla tej grupy dzieci nie musi być działaniem dodatkowym w stosunku do działań
ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc przedszkolnych
14
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c) kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów
d) programy rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów poprzez naukę
programowania15.
Ze wsparcia, o którym mowa w pkt 3 lit. a, mogą korzystać szkoły lub placówki
systemu oświaty, w których w wyniku diagnozy przeprowadzonej przez szkołę do
realizacji działań wymienionych w pkt 3 lit. b lub c stwierdzono zasadność podjęcia
działań, o których mowa w pkt 3 lit. a. Beneficjent jest zwolniony ze stosowania
powyższego wymogu pod warunkiem, że zapewni realizację pozostałych działań z
katalogu wskazanego w pkt 3 lit. b lub c poza projektem.
4. indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz
wsparcie ucznia młodszego obejmująca:16
a) doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne
oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych,
edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i
prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a
także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb
uczniów z niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem,
pomocy, sprzętu narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego
projektowania
b) przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy
z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia
ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i
możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy
dydaktycznych w pracy
c) wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym
uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub
placówki systemu oświaty
10. TYP BENEFICJENTA
Działanie XI.1
Poddziałanie XI.1.1 Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób
prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów
odrębnych)
Poddziałanie XI.1.2 Organy prowadzące17 szkół i placówek systemu oświaty realizujących podstawę
programową kształcenia ogólnego18 (w tym szkół specjalnych) z wyłączeniem szkół
dla dorosłych19 i policealnych20
Programy, o których mowa w pkt 3 lit. d, są realizowane wyłącznie w szkołach lub placówkach systemu oświaty, które
spełniają jeden z poniższych warunków:
a) w latach 2012-2013 wzięły udział w programie Cyfrowa szkoła lub innych analogicznych programach;
b) realizują projekty w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 w zakresie wskazanym w podrozdziale 3.4;
c) osiągnęły albo mają dostęp do funkcjonalności opisanych w pkt 8;
d) dysponują zapleczem technicznym do realizacji działań z zakresu programowania;
e) realizują projekt w partnerstwie ze szkołą lub placówką systemu oświaty, która uczestniczyła w analogicznych
przedsięwzięciach;
f) realizują projekt we współpracy z podmiotami dysponującymi potencjałem do prowadzenia działań projektowych;
g) nauczyciele zatrudnieni w szkołach lub placówkach systemu oświaty zostali przygotowani do realizacji zajęć z zakresu
programowania.
16
Działania w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z
wyłączeniem wsparcia udzielanego na rzecz ucznia młodszego lub ucznia niepełnosprawnego, obejmą II etap
edukacyjny (klasy IV-VI szkoły podstawowej) oraz III etap edukacyjny (gimnazjum).
1515

organ prowadzący – jednostka samorządu terytorialnego, inna osoba prawna lub fizyczna odpowiedzialna za działalność
ośrodka wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki systemu oświaty
17
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11. GRUPA DOCELOWA/ OSTATECZNI ODBIORCY WSPARCIA
Działanie XI.1
Poddziałanie XI.1.1 − dzieci w wieku przedszkolnym określonym w art. 14 pkt. 1-3 Ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty
− nauczyciele i pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w ośrodkach wychowania
przedszkolnego, w tym w przedszkolach specjalnych i integracyjnych
− ośrodki wychowania przedszkolnego określone w Ustawie z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty i ich organy prowadzące, w tym również
funkcjonujące inne formy wychowania przedszkolnego w rozumieniu
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w
sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków
tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.
Poddziałanie XI.1.2 − uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, w tym
szkół specjalnych (samodzielnych i funkcjonujących w placówkach)
realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego w rozumieniu art. 2
pkt 3, 5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (z wyłączeniem
uczniów szkół dla dorosłych i policealnych)
− nauczyciele, szkół i placówek systemu oświaty realizujących podstawę
programową kształcenia ogólnego w rozumieniu art. 2 pkt 3, 5 i 7 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (z wyłączeniem nauczycieli szkół dla
dorosłych i policealnych)
− szkoły i placówki systemu oświaty realizujące podstawę programową
kształcenia ogólnego w rozumieniu art. 2 pkt 3, 5 i 7 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (z wyłączeniem szkół dla dorosłych i policealnych) i
ich organy prowadzące
12. INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA
Działanie XI.1
Poddziałanie XI.1.1 Nie dotyczy
Poddziałanie XI.1.2
13. INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA
Działanie XI.1
Poddziałanie XI.1.1 Nie dotyczy
Poddziałanie XI.1.2
14. KATEGORIA(E) REGIONU(ÓW) WRAZ Z PRZYPISANIEM KWOT UE (EUR)
Działanie XI.1
49 562 693
Poddziałanie XI.1.1 17 046 420
Poddziałanie XI.1.2 32 516 273
15. MECHANIZMY POWIĄZANIA INTERWENCJI Z INNYMI DZIAŁANIAMI/ PODDZIAŁANIAMI W RAMACH PO LUB Z
INNYMI PO
Działanie XI.1
Poddziałanie XI.1.1 Wsparcie w ramach Działania VII.4 przedsięwzięć uzupełniających projekty
współfinansowane z EFS.
Poddziałanie XI.1.2 Wsparcie w ramach Działania VII.4 przedsięwzięć uzupełniających projekty
współfinansowane z EFS.
placówka systemu oświaty prowadząca kształcenie ogólne - placówka w rozumieniu art. 2 pkt 3, 5 i 7 ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty
19 szkoła dla dorosłych – szkoła, w której stosuje się odrębną organizację kształcenia i do której są przyjmowane osoby
mające 18 lat, a także kończące 18 lat w roku kalendarzowym, w którym są przyjmowane do szkoły, zgodnie z art. 9 ust. 1
pkt 1, 2 i 3 lit. b i d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
20 szkoła policealna – szkoła, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
18
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16. INSTRUMENTY TERYTORIALNE
Działanie XI.1
Poddziałanie XI.1.1 Nie dotyczy
Poddziałanie XI.1.2
17. TRYB(Y) WYBORU PROJEKTÓW

ORAZ WSKAZANIE PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ZA NABÓR I OCENĘ
WNIOSKÓW ORAZ PRZYJMOWANIE PROTESTÓW

Działanie XI.1
Tryb wyboru projektów: konkursowy
Poddziałanie XI.1.1 Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków oraz przyjmowanie protestów:
Poddziałanie XI.1.2 Instytucja Zarządzająca
18. LIMITY I OGRANICZENIA W REALIZACJI PROJEKTÓW
Działanie XI.1
Poddziałanie XI.1.1 Działania świadomościowe (między innymi kampanie informacyjne i działania
Poddziałanie XI.1.2 upowszechniające) nie mogą stanowić głównej formy wsparcia w projektach
współfinansowanych z EFS. Przedsięwzięcia świadomościowe będą mogły być
finansowane z EFS jedynie, gdy będą niezbędne do realizacji działań
wdrożeniowych w danym projekcie, rozumianych jako konkretne rozwiązania, które
zostaną zastosowane w odpowiedzi na problemy określonych w projekcie grup
beneficjentów.
19. WARUNKI I PLANOWANY ZAKRES STOSOWANIA CROSS-FINANCINGU (%)
Działanie XI.1
Poddziałanie XI.1.1 W ramach Poddziałania XI.1.1 przewiduje się wykorzystanie mechanizmu crossfinancingu, gdy jego zastosowanie jest uzasadnione z punktu widzenia
skuteczności lub efektywności osiągania założonych celów i rezultatów.
Cross-financing może dotyczyć wyłącznie takich kategorii wydatków, bez których
realizacja projektu nie byłaby możliwa, w szczególności w związku z zapewnieniem
realizacji zasady równości szans, a zwłaszcza potrzeb osób niepełnosprawnych.
Wartość cross-financingu nie może przekroczyć 10% finansowania unijnego w
ramach projektu.
Poddziałanie XI.1.2 W ramach Poddziałania XI.1.2 przewiduje się wykorzystanie mechanizmu crossfinancingu, gdy jego zastosowanie jest uzasadnione z punktu widzenia
skuteczności lub efektywności osiągania założonych celów i rezultatów.
Cross-financing może dotyczyć wyłącznie takich kategorii wydatków, bez których
realizacja projektu nie byłaby możliwa, w szczególności w związku z zapewnieniem
realizacji zasady równości szans, a zwłaszcza potrzeb osób niepełnosprawnych.
Wartość cross-financingu nie może przekroczyć 15% finansowania unijnego w
ramach projektu.
20. DOPUSZCZALNA MAKSYMALNA WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH JAKO % WYDATKÓW
KWALIFIKOWALNYCH

Działanie XI.1
Poddziałanie XI.1.1
Poddziałanie XI.1.2

Cross-financing i środki trwałe stanowią łącznie nie więcej niż 10% wydatków
kwalifikowalnych
Cross-financing i środki trwałe stanowią łącznie nie więcej niż 30% wydatków
kwalifikowalnych projektu, w tym cross-financing stanowi nie więcej niż 15%
finansowania unijnego w ramach projektu

21. WARUNKI UWZGLĘDNIANIA DOCHODU W PROJEKCIE
Działanie XI.1
Poddziałanie XI.1.1 Nie dotyczy
Poddziałanie XI.1.2
22. WARUNKI STOSOWANIA UPROSZCZONYCH FORM ROZLICZANIA WYDATKÓW I PLANOWANY ZAKRES SYSTEMU
Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji
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ZALICZEK

Działanie XI.1
Poddziałanie XI.1.1

Poddziałanie XI.1.2

23. POMOC

1. Stawki jednostkowe
2. Kwoty ryczałtowe
z zastrzeżeniem, że w przypadku projektów, w których wartość wkładu
publicznego (środków publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN
równowartości 100.000 EUR, stosowanie jednej z ww. uproszczonych metod
rozliczania wydatków jest obligatoryjne
3. Stawki ryczałtowe kosztów pośrednich
Finansowanie zaliczkowe – 100% dofinansowania.
1. Stawki jednostkowe
2. Kwoty ryczałtowe
z zastrzeżeniem, że w przypadku projektów, w których wartość wkładu
publicznego (środków publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN
równowartości 100.000 EUR, stosowanie jednej z ww. uproszczonych metod
rozliczania wydatków jest obligatoryjne
3. Stawki ryczałtowe kosztów pośrednich
Finansowanie zaliczkowe – 100% dofinansowania.
(RODZAJ I PRZEZNACZENIE

PUBLICZNA I POMOC DE MINIMIS
PODSTAWA PRAWNA)

POMOCY, UNIJNA LUB KRAJOWA

Działanie XI.1
Poddziałanie XI.1.1 Nie dotyczy
Poddziałanie XI.1.2
24. MAKSYMALNY % POZIOM DOFINANSOWANIA UE WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH NA POZIOMIE PROJEKTU
Działanie XI.1
Poddziałanie XI.1.1 85%
Poddziałanie XI.1.2
25. MAKSYMALNY % POZIOM DOFINANSOWANIA CAŁKOWITEGO WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH NA POZIOMIE
PROJEKTU (ŚRODKI UE + EWENTUALNE WSPÓŁFINANSOWANIE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB INNYCH ŹRÓDEŁ
PRZYZNAWANE BENEFICJENTOWI PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ)
Działanie XI.1
Poddziałanie XI.1.1 85%
Poddziałanie XI.1.2 93%
26. MINIMALNY WKŁAD WŁASNY BENEFICJENTA JAKO % WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH
Działanie XI.1
Poddziałanie XI.1.1 15%
Poddziałanie XI.1.2 7%
27. MINIMALNA I MAKSYMALNA WARTOŚĆ PROJEKTU (PLN)
Działanie XI.1
Poddziałanie XI.1.1 Minimalna wartość projektu: 50 000 PLN
Poddziałanie XI.1.2 Maksymalna wartość projektu może zostać określona przez IZ w regulaminie
konkursu
28. MINIMALNA I MAKSYMALNA WARTOŚĆ WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU (PLN)
Działanie XI.1
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 50 000 PLN
Poddziałanie XI.1.1 Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu może zostać określona
Poddziałanie XI.1.2 przez IZ w regulaminie konkursu
29. KWOTA ALOKACJI UE NA INSTRUMENTY FINANSOWE (EUR)
Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji
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Działanie XI.1
Poddziałanie XI.1.1 Nie dotyczy
Poddziałanie XI.1.2
30. MECHANIZM WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Działanie XI.1
Poddziałanie XI.1.1 Nie dotyczy
Poddziałanie XI.1.2
31. RODZAJ WSPARCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ NAJWAŻNIEJSZE WARUNKI PRZYZNAWANIA
Działanie XI.1
Poddziałanie XI.1.1 Nie dotyczy
Poddziałanie XI.1.2
32. KATALOG OSTATECZNYCH ODBIORCÓW INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Działanie XI.1
Poddziałanie XI.1.1 Nie dotyczy
Poddziałanie XI.1.2
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OPIS DZIAŁANIA I PODDZIAŁAŃ
5. NAZWA DZIAŁANIA/ PODDZIAŁANIA
Działanie XI.2 Kształcenie osób dorosłych
6. CEL/E SZCZEGÓŁOWY/E DZIAŁANIA/ PODDZIAŁANIA
Działanie XI.2
Celem działania jest podniesienie kompetencji kluczowych osób dorosłych
znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, w obszarze
TIK i języków obcych.
Realizacja zaplanowanych działań przyczyni się do podniesienia kompetencji osób
dorosłych w obszarze TIK i języków obcych, identyfikowanych jako kluczowe dla
możliwości podjęcia zatrudnienia i zwiększenia uczestnictwa osób dorosłych w
uczeniu się przez całe życie. Spodziewanym efektem podjętych działań stanie się
dostosowanie kwalifikacji osób dorosłych znajdujących się w szczególnie
niekorzystnej sytuacji na rynku pracy – z uwagi na niski poziom wykształcenia lub
wiek – do potrzeb gospodarki regionu, poprawa ich sytuacji na rynku pracy oraz
możliwość dalszej samorealizacji i rozwoju osobistego regionalnych zasobów
ludzkich.
Interwencja realizowana w ramach przedmiotowego działania musi być zgodna z
Wytycznymi w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.
7. LISTA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO
Działanie XI.2
− Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły
kompetencje po opuszczeniu programu
− Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły
kompetencje po opuszczeniu programu
− Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły
kompetencje po opuszczeniu programu
8. LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU
Działanie XI.2
− Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie
− Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie
− Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie
9. TYPY PROJEKTÓW
Działanie XI.2
Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są
zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz
kompetencji cyfrowych i językowych
10. TYP BENEFICJENTA
Działanie XI.2
Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób
prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów
odrębnych)
11. GRUPA DOCELOWA/ OSTATECZNI ODBIORCY WSPARCIA
Działanie XI.2
Osoby dorosłe (w szczególności w wieku 25 lat i więcej) z własnej inicjatywy
uczestniczące w szkoleniach i kursach, w szczególności osoby o niskich
kwalifikacjach21, osoby powyżej 50 roku życia
12. INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA
Działanie XI.2
Nie dotyczy
13. INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA
21

Osoby o niskich kwalifikacjach - osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 (zgodnie z ISCED 2011 (UNESCO) włącznie
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Działanie XI.2
Nie dotyczy
14. KATEGORIA(E) REGIONU(ÓW) WRAZ Z PRZYPISANIEM KWOT UE (EUR)
Działanie XI.2
6 698 764
15. MECHANIZMY POWIĄZANIA INTERWENCJI Z INNYMI DZIAŁANIAMI/ PODDZIAŁANIAMI W RAMACH PO LUB Z INNYMI
PO
Działanie XI.2
Nie dotyczy
16. INSTRUMENTY TERYTORIALNE
Działanie XI.2
Nie dotyczy
17. TRYB(Y) WYBORU PROJEKTÓW ORAZ WSKAZANIE PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ZA NABÓR I OCENĘ
WNIOSKÓW ORAZ PRZYJMOWANIE PROTESTÓW

Działanie XI.2

Tryb wyboru projektów: konkursowy
Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków oraz przyjmowanie protestów:
Instytucja Zarządzająca

18. LIMITY I OGRANICZENIA W REALIZACJI PROJEKTÓW
Działanie XI.2
Działania świadomościowe (między innymi kampanie informacyjne i działania
upowszechniające) nie mogą stanowić głównej formy wsparcia w projektach
współfinansowanych z EFS. Przedsięwzięcia świadomościowe będą mogły być
finansowane z EFS jedynie, gdy będą niezbędne do realizacji działań wdrożeniowych
w danym projekcie, rozumianych jako konkretne rozwiązania, które zostaną
zastosowane w odpowiedzi na problemy określonych w projekcie grup beneficjentów.
19. WARUNKI I PLANOWANY ZAKRES STOSOWANIA CROSS-FINANCINGU (%)
Działanie XI.2
Nie dotyczy
20. DOPUSZCZALNA MAKSYMALNA WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH JAKO % WYDATKÓW
KWALIFIKOWALNYCH

Działanie XI.2
Nie dotyczy
21. WARUNKI UWZGLĘDNIANIA DOCHODU W PROJEKCIE
Działanie XI.2
Nie dotyczy
22. WARUNKI STOSOWANIA UPROSZCZONYCH FORM ROZLICZANIA

WYDATKÓW I PLANOWANY ZAKRES SYSTEMU

ZALICZEK

Działanie XI.2

1. Stawki jednostkowe
2. Kwoty ryczałtowe

z zastrzeżeniem, że w przypadku projektów, w których wartość wkładu
publicznego (środków publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN
równowartości 100.000 EUR, stosowanie jednej z ww. uproszczonych metod
rozliczania wydatków jest obligatoryjne
3. Stawki ryczałtowe kosztów pośrednich
Finansowanie zaliczkowe – 100% dofinansowania
23. POMOC PUBLICZNA I POMOC DE MINIMIS (RODZAJ I PRZEZNACZENIE POMOCY, UNIJNA LUB KRAJOWA
PODSTAWA PRAWNA)
Działanie XI.2
Nie dotyczy
24. MAKSYMALNY % POZIOM DOFINANSOWANIA UE WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH NA POZIOMIE PROJEKTU
Działanie XI.2
85%
25. MAKSYMALNY % POZIOM DOFINANSOWANIA CAŁKOWITEGO WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH NA POZIOMIE
PROJEKTU (ŚRODKI UE + EWENTUALNE WSPÓŁFINANSOWANIE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB INNYCH ŹRÓDEŁ
PRZYZNAWANE BENEFICJENTOWI PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ)
Działanie XI.2
89%
26. MINIMALNY WKŁAD WŁASNY BENEFICJENTA JAKO % WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH
Działanie XI.2
11%
Działanie XI.2 Kształcenie osób dorosłych
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27. MINIMALNA I MAKSYMALNA WARTOŚĆ PROJEKTU (PLN)
Działanie XI.2
Minimalna wartość projektu: 50 000 PLN
Maksymalna wartość projektu może zostać określona przez IZ w regulaminie
konkursu
28. MINIMALNA I MAKSYMALNA WARTOŚĆ WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU (PLN)
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 50 000 PLN
Działanie XI.2
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu może zostać określona
przez IZ w regulaminie konkursu
29. KWOTA ALOKACJI UE NA INSTRUMENTY FINANSOWE (EUR)
Działanie XI.2
Nie dotyczy
30. MECHANIZM WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Działanie XI.2
Nie dotyczy
31. RODZAJ WSPARCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ NAJWAŻNIEJSZE WARUNKI PRZYZNAWANIA
Działanie XI.2
Nie dotyczy
32. KATALOG OSTATECZNYCH ODBIORCÓW INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Działanie XI.2
Nie dotyczy
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OPIS DZIAŁANIA I PODDZIAŁAŃ
5. NAZWA DZIAŁANIA/ PODDZIAŁANIA
Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe
6. CEL/E SZCZEGÓŁOWY/E DZIAŁANIA/ PODDZIAŁANIA
Działanie XI.3
Celem działania jest poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i
szkolenia zawodowego oraz dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia
zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społecznogospodarczym.
Zaplanowane działania pozwolą na osiągnięcie lepszych efektów kształcenia, czyli
lepsze przygotowanie absolwentów szkół i placówek kształcenia zawodowego jako
pracowników do funkcjonowania na rynku pracy. Tym samym rezultatem interwencji
stanie się zwiększenie szans absolwentów na zatrudnienie, wzrost aktywności
zawodowej osób młodych oraz zmniejszenie bezrobocia.
Spodziewanym efektem podjętych działań będzie także lepsze dostosowanie
kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy dzięki modernizacji i wysokiej
jakości kształcenia zawodowego w regionie oraz podniesienie kwalifikacji kadr
gospodarki regionu. Interwencja przyczyni się do tworzenia warunków kształcenia
zawodowego zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy. Zapewni to wysoką
jakość kształcenia dzięki doposażeniu warsztatów i pracowni w nowoczesny sprzęt i
materiały dydaktyczne oraz doskonalenie zawodowe i podnoszenie kwalifikacji kadry
dydaktycznej szkolnictwa zawodowego. Efektem działań będzie poprawa
efektywności kształcenia zawodowego oraz dostosowanie systemu edukacji
zawodowej do potrzeb rynku pracy województwa łódzkiego.
Możliwość realizacji zaprojektowanych w obszarze kształcenia zawodowego działań
wynikać musi z indywidualnych potrzeb szkół lub placówek oświatowych, w tym
przede wszystkim uwzględniać będzie również obszar specjalizacji regionalnych oraz
potrzeby regionalnego/lokalnego rynku pracy.
Interwencja realizowana w ramach przedmiotowego działania musi być zgodna z
Wytycznymi w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.
7. LISTA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO
Działanie XI.3
− Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form
kształcenia
− Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie
zakupione dzięki EFS
− Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki
zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu
programu
8. LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU
Działanie XI.3
− Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w
stażach i praktykach u pracodawcy
− Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie
− Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w
sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego
− Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki
zawodu objętych wsparciem w programie
− Liczba podmiotów realizujących zadania centrum kształcenia zawodowego i
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ustawicznego objętych wsparciem w programie
− Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem w zakresie
doradztwa edukacyjno-zawodowego
9. TYPY PROJEKTÓW
Działanie XI.3
1. wsparcie szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie
zawodowe z wyłączeniem szkół dla dorosłych oraz szkół policealnych w zakresie
realizacji programów kształcenia zawodowego w trybie formalnym i
pozaformalnym, w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
obejmujące:
a) podnoszenie kompetencji i osiąganie kwalifikacji zawodowych przez uczniów
jako przyszłych absolwentów oraz wzmacnianie ich zdolności do
zatrudnienia, w szczególności w zakresie praktycznych form kształcenia oraz
realizacji wysokiej jakości staży i praktyk22 zawodowych, a także
dodatkowych zajęć specjalistycznych realizowanych we współpracy z
podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek
systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe umożliwiających
uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności praktycznych oraz
kwalifikacji zawodowych
b) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli
kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu,
związanych z kierunkiem kształcenia zawodowego, we współpracy z
instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego szkół i placówek systemu
oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w szczególności poprzez
poszerzanie oferty staży i praktyk dla nauczycieli w instytucjach otoczenia
społeczno-gospodarczego szkół i placówek systemu oświaty prowadzących
kształcenie zawodowe
c) wyposażenie/doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych dla zawodów
szkolnictwa zawodowego w nowoczesny sprzęt, materiały dydaktyczne
zapewniające wysoką jakość kształcenia i umożliwiające realizację podstawy
programowej kształcenia zawodowego (projekty dotyczące wyposażenia,
doposażenia w sprzęt muszą być powiązane z realizacją programu
kształcenia)
d) modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb
regionalnego rynku pracy, w szczególności poprzez współpracę z
przedsiębiorcami włączającą ich w proces kształcenia zawodowego i
egzaminowania.
2. wsparcie szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie
zawodowe osób dorosłych w trybie formalnym i pozaformalnym, w
powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym, obejmujące:
a) podnoszenie kompetencji i osiąganie kwalifikacji zawodowych przez
słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie
zawodowe osób dorosłych oraz wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia,
w szczególności w zakresie praktycznych form kształcenia oraz realizacji
wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych, a także dodatkowych zajęć
specjalistycznych realizowanych we współpracy z podmiotami z otoczenia
społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty
prowadzących kształcenie zawodowe umożliwiających uzyskiwanie i
Podstawą prawną organizacji praktyk zawodowych jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia
2010 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu.
22
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uzupełnianie wiedzy i umiejętności praktycznych oraz kwalifikacji
zawodowych
b) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli
kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu we
współpracy z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego szkół i
placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,
uczelniami, w szczególności poprzez poszerzanie oferty staży i praktyk dla
nauczycieli w instytucjach otoczenia społeczno-gospodarczego szkół i
placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe
c) wyposażenie/doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych dla zawodów
szkolnictwa zawodowego w nowoczesny sprzęt, materiały dydaktyczne
zapewniające wysoką jakość kształcenia i umożliwiające realizację podstawy
programowej kształcenia zawodowego (projekty dotyczące wyposażenia,
doposażenia w sprzęt muszą być powiązane z realizacją programu
kształcenia)
d) modernizacja oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb
regionalnego rynku pracy, w szczególności poprzez współpracę z
przedsiębiorcami włączającą ich w proces kształcenia zawodowego i
egzaminowania
e) organizacja pozaszkolnych form kształcenia zawodowego we współpracy z
pracodawcami (kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności
zawodowych, inne kursy), w tym w celu przeciwdziałania brakom kadrowym
w kształceniu zawodowym
3. tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego
i ustawicznego w zakresie:
a) przygotowania szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie
zawodowe do pełnienia funkcji CKZiU lub innego zespołu realizującego
zadania zbieżne z zadaniami CKZiU dla określonej branży
b) wsparcie realizacji zadań dla określonych branż przez CKZiU lub inne
zespoły realizujące zadania zbieżne z zadaniami CKZiU.
Działania wymienione w pkt 3 lit. a będą stanowiły wyłącznie uzupełnienie
działań przewidzianych w pkt 3 lit. b
4. rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez wsparcie szkół i placówek
systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe obejmujące:
a) uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych przez osoby
realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w
szkołach i placówkach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu oraz
podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych, realizujących
zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach
b) tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa),
c) zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego
10. TYP BENEFICJENTA
Działanie XI.3
Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób
prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów
odrębnych)
11. GRUPA DOCELOWA/ OSTATECZNI ODBIORCY WSPARCIA
Działanie XI.3
− uczniowie, wychowankowie i słuchacze szkół i placówek prowadzących
kształcenie zawodowe w rozumieniu art. 2 pkt 3a ustawy z dnia 7 września 1991
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−
−
−
−
−

−

r. o systemie oświaty
nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu23 szkół i placówek systemu
oświaty prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne w rozumieniu art. 2
pkt 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
szkoły i placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie zawodowe w
rozumieniu art. 2 pkt 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i ich
organy prowadzące
placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki
dokształcania i doskonalenia zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 3a ustawy z
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
szkoły policealne w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty różnego typu
szkoły dla dorosłych w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 lit. b i d ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty, w której stosuje się odrębną organizację
kształcenia i do której są przyjmowane osoby mające 18 lat, a także kończące 18
lat w roku kalendarzowym, w którym są przyjmowane do szkoły
otoczenie społeczno-gospodarcze szkół lub placówek systemu oświaty
prowadzących kształcenie zawodowe24

12. INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA
Działanie XI.3
Nie dotyczy
13. INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA
Działanie XI.3
Nie dotyczy
14. KATEGORIA(E) REGIONU(ÓW) WRAZ Z PRZYPISANIEM KWOT UE (EUR)
Działanie XI.3
73 757 510
15. MECHANIZMY POWIĄZANIA INTERWENCJI Z INNYMI DZIAŁANIAMI/ PODDZIAŁANIAMI W RAMACH PO LUB Z INNYMI
PO
Działanie XI.3
Wsparcie w ramach Działania VII.4 przedsięwzięć uzupełniających projekty
współfinansowane z EFS.
16. INSTRUMENTY TERYTORIALNE
Działanie XI.3
Nie dotyczy
17. TRYB(Y) WYBORU PROJEKTÓW ORAZ WSKAZANIE PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ZA NABÓR I OCENĘ
WNIOSKÓW ORAZ PRZYJMOWANIE PROTESTÓW

Działanie XI.3

Tryb wyboru projektów: konkursowy
Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków oraz przyjmowanie protestów:
Instytucja Zarządzająca

18. LIMITY I OGRANICZENIA W REALIZACJI PROJEKTÓW
Działanie XI.3
− wsparcie szkół kształcenia zawodowego w zakresie podstawy programowej
kształcenia ogólnego możliwe jest wyłącznie w ramach Poddziałania XI.1.2,
zgodnie ze wskazanymi kierunkami
− działania świadomościowe (między innymi kampanie informacyjne i działania
upowszechniające) nie mogą stanowić głównej formy wsparcia w projektach
współfinansowanych z EFS. Przedsięwzięcia świadomościowe będą mogły być
finansowane z EFS jedynie, gdy będą niezbędne do realizacji działań
Instruktor praktycznej nauki zawodu – instruktor praktycznej nauki zawodu, o którym mowa w § 10 ust. 2 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626);
24 Otoczenie społeczno-gospodarcze szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe - rozumiane
jako pracodawcy, organizacje pracodawców, przedsiębiorcy, instytucje rynku pracy, szkoły wyższe zgodnie z wytycznymi w
zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na
lata 2014-2020
23
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wdrożeniowych w danym projekcie, rozumianych jako konkretne rozwiązania,
które zostaną zastosowane w odpowiedzi na problemy określonych w projekcie
grup beneficjentów
19. WARUNKI I PLANOWANY ZAKRES STOSOWANIA CROSS-FINANCINGU (%)
Działanie XI.3
W ramach Działania XI.3 przewiduje się wykorzystanie mechanizmu crossfinancingu, gdy jego zastosowanie jest uzasadnione z punktu widzenia skuteczności
lub efektywności osiągania założonych celów i rezultatów.
Cross-financing może dotyczyć wyłącznie takich kategorii wydatków, bez których
realizacja projektu nie byłaby możliwa, w szczególności w związku z zapewnieniem
realizacji zasady równości szans, a zwłaszcza potrzeb osób niepełnosprawnych.
Wartość cross-financingu nie może przekroczyć 8% finansowania unijnego w ramach
projektu.
20. DOPUSZCZALNA MAKSYMALNA WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH JAKO % WYDATKÓW
KWALIFIKOWALNYCH

Działanie XI.3

Cross-financing i środki trwałe stanowią łącznie nie więcej niż 20% wydatków
kwalifikowalnych, w tym cross-financing stanowi nie więcej niż 8% finansowania
unijnego w ramach projektu.

21. WARUNKI UWZGLĘDNIANIA DOCHODU W PROJEKCIE
Działanie XI.3
Nie dotyczy
22. WARUNKI STOSOWANIA UPROSZCZONYCH FORM ROZLICZANIA

WYDATKÓW I PLANOWANY ZAKRES SYSTEMU

ZALICZEK

Działanie XI.3

23. POMOC

1. Stawki jednostkowe
2. Kwoty ryczałtowe
z zastrzeżeniem, że w przypadku projektów, w których wartość wkładu
publicznego (środków publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN
równowartości 100.000 EUR, stosowanie jednej z ww. uproszczonych metod
rozliczania wydatków jest obligatoryjne
3. Stawki ryczałtowe kosztów pośrednich
Finansowanie zaliczkowe – 100% dofinansowania.
(RODZAJ I PRZEZNACZENIE

PUBLICZNA I POMOC DE MINIMIS
PODSTAWA PRAWNA)

POMOCY, UNIJNA LUB KRAJOWA

Działanie XI.3
Nie dotyczy
24. MAKSYMALNY % POZIOM DOFINANSOWANIA UE WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH NA POZIOMIE PROJEKTU
Działanie XI.3
85%
25. MAKSYMALNY % POZIOM DOFINANSOWANIA CAŁKOWITEGO WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH NA POZIOMIE
PROJEKTU (ŚRODKI UE + EWENTUALNE WSPÓŁFINANSOWANIE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB INNYCH ŹRÓDEŁ
PRZYZNAWANE BENEFICJENTOWI PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ)
Działanie XI.3
Typ operacji 1 i 4 – 91,5%
Typ operacji 2 i 3 – 89%
26. MINIMALNY WKŁAD WŁASNY BENEFICJENTA JAKO % WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH
Typ operacji 1 i 4 – 8,5%
Działanie XI.3
Typ operacji 2 i 3 – 11%
27. MINIMALNA I MAKSYMALNA WARTOŚĆ PROJEKTU (PLN)
Działanie XI.3
Minimalna wartość projektu: 50 000 PLN
Maksymalna wartość projektu może zostać określona przez IZ w regulaminie
konkursu
28. MINIMALNA I MAKSYMALNA WARTOŚĆ WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU (PLN)
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 50 000 PLN
Działanie XI.3
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu może zostać określona
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przez IZ w regulaminie konkursu
29. KWOTA ALOKACJI UE NA INSTRUMENTY FINANSOWE (EUR)
Działanie XI.3
Nie dotyczy
30. MECHANIZM WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Działanie XI.3
Nie dotyczy
31. RODZAJ WSPARCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ NAJWAŻNIEJSZE WARUNKI PRZYZNAWANIA
Działanie XI.3
Nie dotyczy
32. KATALOG OSTATECZNYCH ODBIORCÓW INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Działanie XI.3
Nie dotyczy
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1. Numer i nazwa osi priorytetowej

Oś priorytetowa XII Pomoc Techniczna
2. Cele szczegółowe osi priorytetowej

Głównym celem XII Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna jest zapewnienie systemu skutecznej i
efektywnej realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 20142020. Dodatkowo, środki zostaną przeznaczone na zadania mające na celu zamknięcie pomocy dla
poprzednich perspektyw finansowych, jak i zmierzające do opracowania dokumentów związanych z
przygotowaniem kolejnego okresu programowania.
Zakres interwencji obejmuje:
Działanie XII.1 Potencjał instytucji
Działanie XII.2 System realizacji
Działanie XII.3 Potencjał beneficjentów
Działanie XII.4 Informacja i promocja
Działanie XII.1 przyczyni się do wzmocnienia potencjału instytucji zaangażowanych w realizację RPO
WŁ poprzez zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich, podnoszenie kwalifikacji pracowników
realizujących zadania związane z RPO WŁ, finansowanie kosztów organizacyjnych, technicznych i
administracyjnych niezbędnych do zapewnienia sprawnego funkcjonowania instytucji.
Działanie XII.2 doprowadzi do opracowania sprawnego systemu realizacji poprzez m. in. budowę,
wdrożenie i utrzymanie systemów informatycznych (wraz z niezbędną infrastrukturą
teleinformatyczną) obsługujących i wspierających realizację RPO WŁ, a także m.in. wsparcie
procesów oceny i selekcji projektów, monitorowania, kontroli, audytu, odzyskiwania środków,
procedur odwoławczych oraz certyfikacji wydatków. Ponadto możliwe będzie przygotowywanie i
przeprowadzanie analiz, badań, ewaluacji, sprawozdań, opinii prawnych, finansowana będzie
również pomoc ekspertów zewnętrznych, obsługa funkcjonowania komitetów monitorujących, grup
roboczych, sieci tematycznych, itp. Możliwe do realizacji będą także działania mające na celu
wymianę doświadczeń i informacji pomiędzy uczestnikami systemu realizacji polityki spójności.
Działanie XII.3 przewiduje działania edukacyjne dla beneficjentów lub potencjalnych beneficjentów, a
także wsparcie w zakresie przygotowania i realizacji projektów.
Działanie XII.4 polegać będzie na realizowaniu zadań informacyjnych i promocyjnych
ukierunkowanych na upowszechnianie wśród mieszkańców województwa wiedzy na temat roli i
osiągnięć polityki spójności i Funduszy Europejskich w regionie.
W ramach niniejszej Osi możliwe są do realizowania działania zgodne z Wytycznymi w zakresie
wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014 – 2020.

3. Fundusz

(nazwa i
kwota w EUR)
4. Instytucja
zarządzająca
Oś priorytetowa XII Pomoc Techniczna

EFS

67 616 476
Zarząd Województwa Łódzkiego
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OPIS DZIAŁANIA I PODDZIAŁAŃ
5.
6.

5. NAZWA DZIAŁANIA/ PODDZIAŁANIA
Działanie XII.1 Potencjał instytucji
6. CEL/E SZCZEGÓŁOWY/E DZIAŁANIA/ PODDZIAŁANIA
Działanie XII.1
Celem Działania jest zabezpieczenie niezbędnych zasobów ludzkich oraz
warunków zapewniających sprawne działanie instytucji zaangażowanych w
realizację RPO WŁ.
W ramach Działania XII.1 wsparcie zostanie ukierunkowane na zapewnienie
odpowiedniego potencjału organizacyjnego i kadrowego instytucji związanych
z realizacją RPO WŁ. Szczególne znaczenie ma odpowiednia jakość zasobów
ludzkich, dlatego wsparcie w RPO WŁ zostanie skierowane na utrzymanie i
wzmocnienie kadry pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie
programu, m.in. poprzez finansowanie ich wynagrodzeń oraz podnoszenie
kwalifikacji zawodowych.
W ramach działania zapewnione zostanie także zaplecze techniczne
i organizacyjne, w tym: odpowiednia powierzchnia biurowa i magazynowa oraz
odpowiednie wyposażenie stanowisk pracy, w tym m.in. meble, sprzęt
komputerowy i multimedialny.
7. LISTA WSKAŹNIKÓW REZULTATU
− Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w politykę
spójności
Działanie XII.1
− Średnioroczna liczba form szkoleniowych na jednego pracownika instytucji
systemu wdrażania FE
8. LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU
Działanie XII.1
− Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej
− Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji
− Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy
9. TYPY PROJEKTÓW
Działanie XII.1
Przedsięwzięcia służące realizacji Działania XII.1 obejmą m.in.:
− finansowanie wynagrodzeń pracowników pracujących na rzecz RPO WŁ
− podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pracujących na rzecz RPO
WŁ
− finansowanie kosztów organizacyjnych, technicznych i administracyjnych
niezbędnych do zapewnienia sprawnego funkcjonowania instytucji
i podmiotów zaangażowanych w proces realizacji RPO WŁ
10. TYP BENEFICJENTA
Działanie XII.1
Instytucja Zarządzająca, w tym wyodrębniona w jej ramach Instytucja
Certyfikująca
Instytucja Pośrednicząca (Centrum Obsługi Przedsiębiorcy i Wojewódzki Urząd
Pracy w Łodzi)
11. GRUPA DOCELOWA/ OSTATECZNI ODBIORCY WSPARCIA
Działanie XII.1
Nie dotyczy
12. INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA
Działanie XII.1
Nie dotyczy
13. INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA
Działanie XII.1
Nie dotyczy
14. KATEGORIA(E) REGIONU(ÓW) WRAZ Z PRZYPISANIEM KWOT UE (EUR)
Działanie XII.1
44 897 340
15. MECHANIZMY POWIĄZANIA INTERWENCJI Z INNYMI DZIAŁANIAMI/ PODDZIAŁANIAMI W RAMACH PO LUB Z
Działanie XII.1 Potencjał instytucji
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INNYMI PO

Działanie XII.1
Nie dotyczy
16. INSTRUMENTY TERYTORIALNE
Działanie XII.1
Nie dotyczy
17. TRYB(Y) WYBORU PROJEKTÓW

ORAZ WSKAZANIE PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ZA NABÓR I OCENĘ
WNIOSKÓW ORAZ PRZYJMOWANIE PROTESTÓW

Działanie XII.1

Tryb wyboru projektów: pozakonkursowy
Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków: Instytucja Zarządzająca

18. LIMITY I OGRANICZENIA W REALIZACJI PROJEKTÓW
Działanie XII.1
Nie dotyczy
19. WARUNKI I PLANOWANY ZAKRES STOSOWANIA CROSS-FINANCINGU (%)
Działanie XII.1
Nie dotyczy
20. DOPUSZCZALNA MAKSYMALNA WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH

JAKO

%

WYDATKÓW

KWALIFIKOWALNYCH

Działanie XII.1
Nie dotyczy
21. WARUNKI UWZGLĘDNIANIA DOCHODU W PROJEKCIE
Działanie XII.1
Nie dotyczy
22. WARUNKI STOSOWANIA UPROSZCZONYCH FORM

ROZLICZANIA WYDATKÓW I PLANOWANY ZAKRES

SYSTEMU ZALICZEK

Działanie XII.1
Nie dotyczy
23. POMOC PUBLICZNA I POMOC DE MINIMIS (RODZAJ I PRZEZNACZENIE POMOCY, UNIJNA LUB KRAJOWA
PODSTAWA PRAWNA)
Działanie XII.1
Nie dotyczy
24. MAKSYMALNY % POZIOM DOFINANSOWANIA UE WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH NA POZIOMIE PROJEKTU
Działanie XII.1
85%
25. MAKSYMALNY % POZIOM DOFINANSOWANIA CAŁKOWITEGO WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH NA POZIOMIE
PROJEKTU (ŚRODKI UE + EWENTUALNE WSPÓŁFINANSOWANIE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB INNYCH ŹRÓDEŁ
PRZYZNAWANE BENEFICJENTOWI PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ)
Działanie XII.1
85%
26. MINIMALNY WKŁAD WŁASNY BENEFICJENTA JAKO % WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH
Działanie XII.1
15%
27. MINIMALNA I MAKSYMALNA WARTOŚĆ PROJEKTU (PLN)
Działanie XII.1
Nie dotyczy
28. MINIMALNA I MAKSYMALNA WARTOŚĆ WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU (PLN)
Działanie XII.1
Nie dotyczy
29. KWOTA ALOKACJI UE NA INSTRUMENTY FINANSOWE (EUR)
Działanie XII.1
Nie dotyczy
30. MECHANIZM WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Działanie XII.1
Nie dotyczy
31. RODZAJ WSPARCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ NAJWAŻNIEJSZE WARUNKI PRZYZNAWANIA
Działanie XII.1
Nie dotyczy
32. KATALOG OSTATECZNYCH ODBIORCÓW INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Działanie XII.1
Nie dotyczy

Działanie XII.1 Potencjał instytucji
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OPIS DZIAŁANIA I PODDZIAŁAŃ
5. 5. NAZWA DZIAŁANIA/ PODDZIAŁANIA
6.

Działanie XII.2 System realizacji.
6. CEL/E SZCZEGÓŁOWY/E DZIAŁANIA/ PODDZIAŁANIA
Działanie XII.2
Celem szczegółowym Działania jest zapewnienie sprawnego systemu realizacji
RPO WŁ.
W ramach Działania XII.2 możliwe będą przedsięwzięcia związane z budową, a
także wdrożeniem i utrzymaniem systemów informatycznych (wraz z niezbędną
infrastrukturą teleinformatyczną) obsługujących i wspierających realizację RPO
WŁ.
Dodatkowo realizowane będą m.in. zadania związane ze wsparciem procesów
oceny i selekcji projektów, monitorowania, kontroli, audytu, odzyskiwania środków,
procedur odwoławczych oraz certyfikacji wydatków, a także z funkcjonowaniem
Komitetów Monitorujących RPO WŁ i innych podmiotów o charakterze
opiniodawczo-doradczym.
Ponadto, możliwe będzie finansowanie wsparcia eksperckiego i prawnego,
opracowywania ewaluacji, analiz, ocen, audytów, ekspertyz oraz innych
dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji RPO WŁ.
Przewiduje się również pokrycie kosztów organizacji spotkań, seminariów i
konferencji, itp. w celu wymiany doświadczeń i informacji w zakresie procesów
programowania, wdrażania oraz oceny realizacji RPO WŁ.
7. LISTA WSKAŹNIKÓW REZULTATU
 Średni czas zatwierdzenia projektu (od złożenia wniosku o dofinansowanie do
Działanie XII.2
podpisania umowy)
8. LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU
Działanie XII.2
− Liczba przeprowadzonych ewaluacji
− Liczba posiedzeń sieci tematycznych, grup roboczych, komitetów oraz innych
ciał angażujących partnerów
− Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów
− Liczba opracowanych ekspertyz
− Liczba użytkowników systemów informatycznych
9. TYPY PROJEKTÓW
Działanie XII.2
Przedsięwzięcia służące realizacji Działania nr XII.2 obejmują m.in.:
− finansowanie przygotowania i przeprowadzenia analiz, badań, ewaluacji,
sprawozdań, opinii prawnych oraz pomocy ekspertów zewnętrznych
− finansowanie systemów informatycznych (wraz z niezbędną infrastrukturą
teleinformatyczną) obsługujących m. in. procesy zarządzania, wdrażania,
monitorowania, kontroli i oceny RPO WŁ
− finasowanie kosztów związanych z działalnością Komitetów Monitorujących,
Grup Roboczych, innych ciał dialogu społecznego oraz innych podmiotów
o charakterze opiniodawczo-doradczym
− finansowanie funkcjonowania (m.in. wynagrodzenia, koszty podnoszenia
kwalifikacji, koszty organizacyjno-techniczne pracowników) regionalnych
obserwatoriów terytorialnych (ROT, ROIS, RORP)
− finansowanie kosztów związanych z wdrażaniem RPO WŁ
− zapewnienie monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii
inteligentnych specjalizacji25, obejmujące:
 proces przedsiębiorczego odkrywania, angażujący regionalne instytucje
25

W zakresie wsparcia EFRR i EFS dla regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji.

Działanie XII.2 System realizacji

Strona 68

zarządzającą i pośredniczące, oraz zainteresowane podmioty takie, jak
uniwersytety, inne instytucje szkolnictwa wyższego, przedsiębiorców, oraz
partnerów społecznych; oraz
 stopę zwrotu na inwestycji w zakresie strategii inteligentnych specjalizacji,
obliczaną dla EFRR i EFS26
10. TYP BENEFICJENTA
Działanie XII.2
Instytucja Zarządzająca, w tym wyodrębniona w jej ramach Instytucja
Certyfikująca
Instytucja Pośrednicząca (Centrum Obsługi Przedsiębiorcy i Wojewódzki Urząd
Pracy w Łodzi)
11. GRUPA DOCELOWA/ OSTATECZNI ODBIORCY WSPARCIA
Działanie XII.2
Nie dotyczy
12. INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA
Działanie XII.2
Nie dotyczy
13. INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA
Działanie XII.2
Nie dotyczy
14. KATEGORIA(E) REGIONU(ÓW) WRAZ Z PRZYPISANIEM KWOT UE (EUR)
Działanie XII.2
5 815 017
15. MECHANIZMY POWIĄZANIA INTERWENCJI Z INNYMI DZIAŁANIAMI/ PODDZIAŁANIAMI W RAMACH PO LUB Z
INNYMI PO
Działanie XII.2
Nie dotyczy
16. INSTRUMENTY TERYTORIALNE
Działanie XII.2
Nie dotyczy
17. TRYB(Y) WYBORU PROJEKTÓW ORAZ WSKAZANIE PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ZA NABÓR I OCENĘ
WNIOSKÓW ORAZ PRZYJMOWANIE PROTESTÓW

Działanie XII.2

Tryb wyboru projektów: pozakonkursowy
Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków: Instytucja Zarządzająca

18. LIMITY I OGRANICZENIA W REALIZACJI PROJEKTÓW
Działanie XII.2
Nie dotyczy
19. WARUNKI I PLANOWANY ZAKRES STOSOWANIA CROSS-FINANCINGU (%)
Działanie XII.2
Nie dotyczy
20. DOPUSZCZALNA MAKSYMALNA WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH

JAKO

%

WYDATKÓW

KWALIFIKOWALNYCH

Działanie XII.2
Nie dotyczy
21. WARUNKI UWZGLĘDNIANIA DOCHODU W PROJEKCIE
Działanie XII.2
Nie dotyczy
22. WARUNKI STOSOWANIA UPROSZCZONYCH FORM

ROZLICZANIA WYDATKÓW I PLANOWANY ZAKRES

SYSTEMU ZALICZEK

Działanie XII.2
Nie dotyczy
23. POMOC PUBLICZNA I POMOC DE MINIMIS (RODZAJ I PRZEZNACZENIE POMOCY, UNIJNA LUB KRAJOWA
PODSTAWA PRAWNA)
Działanie XII.2
Nie dotyczy
24. MAKSYMALNY % POZIOM DOFINANSOWANIA UE WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH NA POZIOMIE PROJEKTU
Działanie XII.2
85%

26

Stopa zwrotu powinna być obliczana począwszy od 2016 r. z zastosowaniem jednolitej metodologii.

Działanie XII.2 System realizacji
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25. MAKSYMALNY % POZIOM DOFINANSOWANIA CAŁKOWITEGO WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH NA POZIOMIE
PROJEKTU (ŚRODKI UE + EWENTUALNE WSPÓŁFINANSOWANIE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB INNYCH ŹRÓDEŁ
PRZYZNAWANE BENEFICJENTOWI PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ)
Działanie XII.2
85%
26. MINIMALNY WKŁAD WŁASNY BENEFICJENTA JAKO % WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH
Działanie XII.2
15%
27. MINIMALNA I MAKSYMALNA WARTOŚĆ PROJEKTU (PLN)
Działanie XII.2
Nie dotyczy
28. MINIMALNA I MAKSYMALNA WARTOŚĆ WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU (PLN)
Działanie XII.2
Nie dotyczy
29. KWOTA ALOKACJI UE NA INSTRUMENTY FINANSOWE (EUR)
Działanie XII.2
Nie dotyczy
30. MECHANIZM WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Działanie XII.2
Nie dotyczy
31. RODZAJ WSPARCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ NAJWAŻNIEJSZE WARUNKI PRZYZNAWANIA
Działanie XII.2
Nie dotyczy
32. KATALOG OSTATECZNYCH ODBIORCÓW INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Działanie XII.2
Nie dotyczy

Działanie XII.2 System realizacji
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OPIS DZIAŁANIA I PODDZIAŁAŃ
5. 5. NAZWA DZIAŁANIA/ PODDZIAŁANIA
Działanie XII.3 Potencjał beneficjentów.
6. 6. CEL/E SZCZEGÓŁOWY/E DZIAŁANIA/ PODDZIAŁANIA
Działanie XII.3
Celem szczegółowym Działania jest podniesienie kompetencji beneficjentów lub
potencjalnych beneficjentów oraz zagwarantowanie prawidłowej realizacji
projektów w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020.
W ramach Działania nr XII.3 realizowane będą zadania ukierunkowane na
informowanie beneficjentów lub potencjalnych beneficjentów o możliwościach
finansowania projektów w ramach Programu, organizację szkoleń oraz wsparcie
doradcze wzmacniające kompetencje w zakresie poprawnego przygotowania i
rozliczania projektów. Ponadto, przewiduje się wsparcie funkcjonowania
beneficjentów projektów w ramach „Project pipeline” RPO WŁ na lata 2014-2020.
7. LISTA WSKAŹNIKÓW REZULTATU
Działanie XII.3
− Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów
8. LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU
Działanie XII.3
− Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów
− Liczba projektów objętych wsparciem
9. TYPY PROJEKTÓW
Działanie XII.3
Przedsięwzięcia służące realizacji Działania nr XII.3 obejmą m.in.:
− organizację specjalistycznych form szkoleniowych dla beneficjentów lub
potencjalnych beneficjentów RPO WŁ na lata 2014-2020, w tym szkoleń,
spotkań informacyjnych, konferencji
− wsparcie doradcze beneficjentów lub potencjalnych beneficjentów na różnych
etapach realizacji projektów RPO WŁ na lata 2014-2020
− przygotowanie dokumentacji projektowej w ramach „Project pipeline” RPO WŁ
na lata 2014-2020
10. TYP BENEFICJENTA
Działanie XII.3
Instytucja Zarządzająca
Instytucja Pośrednicząca (Centrum Obsługi Przedsiębiorcy i Wojewódzki Urząd
Pracy w Łodzi)
11. GRUPA DOCELOWA/ OSTATECZNI ODBIORCY WSPARCIA
Działanie XII.3
− potencjalni Beneficjenci
− Beneficjenci
12. INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA
Działanie XII.3
Nie dotyczy
13. INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA
Działanie XII.3
Nie dotyczy
14. KATEGORIA(E) REGIONU(ÓW) WRAZ Z PRZYPISANIEM KWOT UE (EUR)
Działanie XII.3
9 128 224
15. MECHANIZMY POWIĄZANIA INTERWENCJI Z INNYMI DZIAŁANIAMI/ PODDZIAŁANIAMI W RAMACH PO LUB Z
INNYMI PO
Działanie XII.3
Nie dotyczy
16. INSTRUMENTY TERYTORIALNE
Działanie XII.3
Nie dotyczy
17. TRYB(Y) WYBORU PROJEKTÓW ORAZ WSKAZANIE PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ZA NABÓR I OCENĘ
WNIOSKÓW ORAZ PRZYJMOWANIE PROTESTÓW

Działanie XII.3 Potencjał beneficjentów
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Działanie XII.3

Tryb wyboru projektów: pozakonkursowy
Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków: Instytucja Zarządzająca

18. LIMITY I OGRANICZENIA W REALIZACJI PROJEKTÓW
Działanie XII.3
Nie dotyczy
19. WARUNKI I PLANOWANY ZAKRES STOSOWANIA CROSS-FINANCINGU (%)
Działanie XII.3
Nie dotyczy
20. DOPUSZCZALNA MAKSYMALNA WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH

JAKO

%

WYDATKÓW

KWALIFIKOWALNYCH

Działanie XII.3
Nie dotyczy
21. WARUNKI UWZGLĘDNIANIA DOCHODU W PROJEKCIE
Działanie XII.3
Nie dotyczy
22. WARUNKI STOSOWANIA UPROSZCZONYCH FORM

ROZLICZANIA WYDATKÓW I PLANOWANY ZAKRES

SYSTEMU ZALICZEK

Działanie XII.3
Nie dotyczy
23. POMOC PUBLICZNA I POMOC DE MINIMIS (RODZAJ I PRZEZNACZENIE POMOCY, UNIJNA LUB KRAJOWA
PODSTAWA PRAWNA)
Działanie XII.3
Nie dotyczy
24. MAKSYMALNY % POZIOM DOFINANSOWANIA UE WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH NA POZIOMIE PROJEKTU
Działanie XII.3
85%
25. MAKSYMALNY % POZIOM DOFINANSOWANIA CAŁKOWITEGO WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH NA POZIOMIE
PROJEKTU (ŚRODKI UE + EWENTUALNE WSPÓŁFINANSOWANIE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB INNYCH ŹRÓDEŁ
PRZYZNAWANE BENEFICJENTOWI PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ)
Działanie XII.3
85%
26. MINIMALNY WKŁAD WŁASNY BENEFICJENTA JAKO % WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH
Działanie XII.3
15%
27. MINIMALNA I MAKSYMALNA WARTOŚĆ PROJEKTU (PLN)
Działanie XII.3
Nie dotyczy
28. MINIMALNA I MAKSYMALNA WARTOŚĆ WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU (PLN)
Działanie XII.3
Nie dotyczy
29. KWOTA ALOKACJI UE NA INSTRUMENTY FINANSOWE (EUR)
Działanie XII.3
Nie dotyczy
30. MECHANIZM WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Działanie XII.3
Nie dotyczy
31. RODZAJ WSPARCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ NAJWAŻNIEJSZE WARUNKI PRZYZNAWANIA
Działanie XII.3
Nie dotyczy
32. KATALOG OSTATECZNYCH ODBIORCÓW INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Działanie XII.3
Nie dotyczy

Działanie XII.3 Potencjał beneficjentów
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OPIS DZIAŁANIA I PODDZIAŁAŃ
5. 5. NAZWA DZIAŁANIA/ PODDZIAŁANIA
Działanie XII.4 Informacja i promocja.
6. 6. CEL/E SZCZEGÓŁOWY/E DZIAŁANIA/ PODDZIAŁANIA
Działanie XII.4
Celem szczegółowym Działania jest zapewnienie społeczeństwu właściwej
informacji o RPO WŁ na lata 2014-2020 w oparciu o Strategię komunikacji RPO
WŁ na lata 2014-2020 oraz Plany Działań Informacyjnych i Promocyjnych RPO
WŁ na dany rok.
W ramach Działania nr XII.4 realizowane będą zadania informacyjne i promocyjne
ukierunkowane na upowszechnianie wśród mieszkańców województwa wiedzy na
temat roli i osiągnięć polityki spójności i Funduszy Europejskich w regionie, w tym
w szczególności na temat postępów wdrażania RPO WŁ na lata 2014-2020 i
efektów realizacji programu oraz poszczególnych projektów, a także w stosownym
zakresie Umowy Partnerstwa. Realizowane działania informacyjne i promocyjne
będą spójne z horyzontalnymi działaniami informacyjno-promocyjnymi oraz
komplementarne z działaniami finansowanymi z PO PT.
7. LISTA WSKAŹNIKÓW REZULTATU , Działanie XII.4
− Nie dotyczy
8. LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU
− Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu
Działanie XII.4
− Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego
9. TYPY PROJEKTÓW
Działanie XII.4
Zadania służące realizacji Działania nr XII.4 obejmą m.in.:
− koordynację działań informacyjno-promocyjnych, w tym badanie ich efektów,
ewaluacje, analizy i ekspertyzy oraz wymianę doświadczeń
− prowadzenie działań informacyjnych, w tym portali i serwisów internetowych
i współpracy z partnerami (w ramach m.in. Grupy Sterującej ds. Informacji i
Promocji Funduszy Europejskich oraz grup roboczych)
− prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych, w tym kampanii
informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu oraz współpracy z mediami
(telewizją, radiem i prasą oraz w Internecie)
− przygotowywanie publikacji, w tym materiałów informacyjno-promocyjnych
(w formie drukowanej i elektronicznej), materiałów promocyjnych typu gadżety
oraz materiałów brandingowych i wystawienniczych np. rollupy, ścianki
− organizację imprez otwartych, w tym konferencji prasowych, wyjazdów
prasowych, uroczystego podpisywania umów, eventów, pikników i festynów
a także konkursów promocyjnych
10. TYP BENEFICJENTA
Działanie XII.4
Instytucja Zarządzająca
Instytucja Pośrednicząca (Centrum Obsługi Przedsiębiorcy i Wojewódzki Urząd
Pracy w Łodzi)
11. GRUPA DOCELOWA/ OSTATECZNI ODBIORCY WSPARCIA
Działanie XII.4
− potencjalni Beneficjenci
− Beneficjenci
− ogół społeczeństwa
12. INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA
Działanie XII.4
Nie dotyczy
13. INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA
Działanie XII.4 Informacja i promocja
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Działanie XII.4
Nie dotyczy
14. KATEGORIA(E) REGIONU(ÓW) WRAZ Z PRZYPISANIEM KWOT UE (EUR)
Działanie XII.4
7 775 895
15. MECHANIZMY POWIĄZANIA INTERWENCJI Z INNYMI DZIAŁANIAMI/ PODDZIAŁANIAMI W
INNYMI PO
Działanie XII.4
Nie dotyczy
16. INSTRUMENTY TERYTORIALNE
Działanie XII.4
Nie dotyczy
17. TRYB(Y) WYBORU PROJEKTÓW ORAZ WSKAZANIE PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

RAMACH

PO

LUB Z

ZA NABÓR I OCENĘ

WNIOSKÓW ORAZ PRZYJMOWANIE PROTESTÓW

Działanie XII.4

Tryb wyboru projektów: pozakonkursowy
Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków: Instytucja Zarządzająca

18. LIMITY I OGRANICZENIA W REALIZACJI PROJEKTÓW
Działanie XII.4
Nie dotyczy
19. WARUNKI I PLANOWANY ZAKRES STOSOWANIA CROSS-FINANCINGU (%)
Działanie XII.4
Nie dotyczy
20. DOPUSZCZALNA MAKSYMALNA WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH

JAKO

%

WYDATKÓW

KWALIFIKOWALNYCH

Działanie XII.4
Nie dotyczy
21. WARUNKI UWZGLĘDNIANIA DOCHODU W PROJEKCIE
Działanie XII.4
Nie dotyczy
22. WARUNKI STOSOWANIA UPROSZCZONYCH FORM

ROZLICZANIA WYDATKÓW I PLANOWANY ZAKRES

SYSTEMU ZALICZEK

Działanie XII.4
Nie dotyczy
23. POMOC PUBLICZNA I POMOC DE MINIMIS (RODZAJ I PRZEZNACZENIE POMOCY, UNIJNA LUB KRAJOWA
PODSTAWA PRAWNA)
Działanie XII.4
Nie dotyczy
24. MAKSYMALNY % POZIOM DOFINANSOWANIA UE WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH NA POZIOMIE PROJEKTU
Działanie XII.4
85%
25. MAKSYMALNY % POZIOM DOFINANSOWANIA CAŁKOWITEGO WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH NA POZIOMIE
PROJEKTU (ŚRODKI UE + EWENTUALNE WSPÓŁFINANSOWANIE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB INNYCH ŹRÓDEŁ
PRZYZNAWANE BENEFICJENTOWI PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ)
Działanie XII.4
85%
26. MINIMALNY WKŁAD WŁASNY BENEFICJENTA JAKO % WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH
Działanie XII.4
15%
27. MINIMALNA I MAKSYMALNA WARTOŚĆ PROJEKTU (PLN)
Działanie XII.4
Nie dotyczy
28. MINIMALNA I MAKSYMALNA WARTOŚĆ WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU (PLN)
Działanie XII.4
Nie dotyczy
29. KWOTA ALOKACJI UE NA INSTRUMENTY FINANSOWE (EUR)
Działanie XII.4
Nie dotyczy
30. MECHANIZM WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Działanie XII.4
Nie dotyczy
31. RODZAJ WSPARCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ NAJWAŻNIEJSZE WARUNKI PRZYZNAWANIA
Działanie XII.4
Nie dotyczy
32. KATALOG OSTATECZNYCH ODBIORCÓW INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Działanie XII.4 Informacja i promocja
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Działanie XII.4

Nie dotyczy

Działanie XII.4 Informacja i promocja
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EFS ***

ogółem

ogółem

budżet
państwa

budżet województwa

budżet pozostałych jst

inne

c

d

e

f

g

h

i

j

=b+c+d

=f+k

=g+h+i+j

k

l

m

=a+e

162 084 441

-

-

162 084 441

28 603 137

23 484 250

12 264 519

289 484

8 688 852

2 241 395

5 118 887

190 687 578

10%

Działanie IX.1

9i

93 822 364

-

-

93 822 364

16 556 888

13 849 491

7 137 267

-

5 388 180

1 324 044

2 707 397

110 379 252

10%

Poddziałanie IX.1.1

9i

80 873 752

-

-

80 873 752

14 271 839

12 173 789

5 613 901

-

5 273 928

1 285 960

2 098 050

95 145 591

10%

Poddziałanie IX.1.2

9i

12 948 612

-

-

12 948 612

2 285 049

1 675 702

1 523 366

-

114 252

38 084

609 347

15 233 661

10%

Działanie IX.2

9iv

53 349 247

-

-

53 349 247

9 414 573

7 596 214

3 378 191

-

3 300 672

917 351

1 818 359

62 763 820

10%

Poddziałanie IX.2.1

9iv

42 649 247

-

-

42 649 247

7 526 338

6 236 685

2 497 015

-

3 199 966

539 704

1 289 653

50 175 585

10%

Poddziałanie IX.2.2

9iv

10 700 000

-

-

10 700 000

1 888 235

1 359 529

881 176

-

100 706

377 647

528 706

12 588 235

10%

Działanie IX.3

9v

14 912 830

-

-

14 912 830

2 631 676

2 038 545

1 749 061

289 484

-

-

593 131

17 544 506

10%

Poddziałanie IX.3.1

9v

13 272 419

-

-

13 272 419

2 342 192

1 749 061

1 749 061

-

-

-

593 131

15 614 611

10%

Poddziałanie IX.3.2

9v

1 640 411

-

-

1 640 411

289 484

289 484

289 484

-

-

-

1 929 895

10%

Oś priorytetowa X

8iv,
8v,
8vi

115 023 713

-

-

115 023 713

20 298 303

8 130 557

4 568 823

-

3 484 697

77 037

12 167 745

135 322 016

10%

Działanie X.1

8iv

30 206 110

-

-

30 206 110

5 330 490

3 473 893

2 052 429

-

1 421 464

-

1 856 597

35 536 600

10%

Działanie X.2

8v

65 558 247

-

-

65 558 247

11 569 102

2 313 820

1 156 910

-

1 156 910

-

9 255 282

77 127 349

10%

Poddziałanie X.2.1

8v

49 168 685

-

-

49 168 685

8 676 827

578 455

-

-

578 455

-

8 098 372

57 845 512

10%

Poddziałanie X.2.2

8v

16 389 562

-

-

16 389 562

2 892 275

1 735 365

1 156 910

-

578 455

-

1 156 910

19 281 837

10%

Działanie X.3

8vi

19 259 356

-

-

19 259 356

3 398 710

2 342 844

1 359 484

-

906 323

77 037

1 055 866

22 658 066

10%

III. Indykatywny plan finansowy (wydatki kwalifikowalne w EUR)
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n

o

Udział
rezerwy
wykona
nia
w stos.
do
całkowit
ej kwoty
wsparci
a UE
p
=o/a*10
0%

=a-o

9i,
9iv,
9v

Oś priorytetowa IX

Rezerwa
wykonania

Wsparcie
UE

EFRR

b

Główna
alokacja (**)

Wsparcie
UE

FS

a

Szacowany
poziom
cross-financingu (%)

ogółem

Priorytet inwestycyjny

Krajowe środki publiczne

Finansowanie ogółem

Wkład
krajowy

Wsparcie UE

Krajowe środki prywatne

III. Indykatywny plan finansowy (wydatki kwalifikowalne w EUR)

151 199 629

10 884 812

6,72%

107 299 273

7 724 440

6,72%

Poddziałanie X.3.1

8vi

8 711 175

-

-

8 711 175

1 537 266

1 024 844

614 906

-

409 938

-

512 422

10 248 441

10%

Poddziałanie X.3.2

8vi

4 000 000

-

-

4 000 000

705 883

470 588

282 353

-

188 235

-

235 294

4 705 883

10%

Poddziałanie X.3.3

8vi

6 548 181

-

-

6 548 181

1 155 561

847 412

462 225

-

308 150

77 037

308 150

7 703 742

10%

Oś priorytetowa XI

10i,
10iii,
10iv

130 018 967

-

-

130 018 967

22 944 524

17 384 776

8 558 166

-

8 826 610

-

5 559 748

152 963 491

10%

Działanie XI.1

10i

49 562 693

-

-

49 562 693

8 746 358

6 404 722

3 060 355

-

3 344 367

-

2 341 636

58 309 051

13%

Poddziałanie XI.1.1

10i

17 046 420

-

-

17 046 420

3 008 192

2 005 461

-

-

2 005 461

-

1 002 731

20 054 612

10%

Poddziałanie XI.1.2

10i

32 516 273

-

-

32 516 273

5 738 166

4 399 260

3 060 355

-

1 338 905

-

1 338 905

38 254 439

15%

Działanie XI.2

10iii

6 698 764

-

-

6 698 764

1 182 135

591 068

315 237

-

275 831

-

591 067

7 880 899

-

Działanie XI.3

10iv

73 757 510

-

-

73 757 510

13 016 031

10 388 986

5 182 574

-

5 206 412

-

2 627 044

86 773 541

8%

Oś priorytetowa XII

-

67 616 476

-

-

67 616 476

11 932 320

-

79 548 796

-

Działanie XII.1

-

44 897 340

-

-

44 897 340

7 923 060

-

52 820 400

-

Działanie XII.2

-

5 815 017

-

-

5 815 017

1 026 180

-

6 841 197

-

Działanie XII.3

-

9 128 224

-

-

9 128 224

1 610 863

-

10 739 087

-

Działanie XII.4

-

7 775 895

-

-

7 775 895

1 372 217

-

9 148 112

-

III. Indykatywny plan finansowy (wydatki kwalifikowalne w EUR)
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121 287 518

8 731 449

6,72%

67 616 476

-

-

Załącznik nr 1 – Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych
Nazwa i nr
osi priorytetowej

Nr działania

Działanie IX.1 Aktywna integracja osób
zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym

Nr poddziałania
(jeśli dotyczy)
Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja
społeczno-zawodowa osób
zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym
Poddziałanie IX.1.2 Aktywizacja
społeczno-zawodowa osób
zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym - ZIT

Cel tematyczny

PI 9i - Aktywne włączenie, w tym z myślą o
promowaniu równych szans oraz aktywnego
uczestnictwa i zwiększaniu szans na
zatrudnienie.

Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i
zdrowotne
Oś priorytetowa IX Włączenie
społeczne

CT 9 Wspieranie włączenia
społecznego i walka z ubóstwem

Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób
zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym
Poddziałanie IX.2.2 Usługi społeczne i
zdrowotne - ZIT

Działanie IX.3 Rozwój ekonomii
społecznej

Oś priorytetowa X Adaptacyjność
pracowników i przedsiębiorstw w
regionie

Poddziałanie IX.3.1 Miejsca pracy w
sektorze ekonomii społecznej

PI 9iv - Ułatwianie dostępu do przystępnych
cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości
usług, w tym opieki zdrowotnej i usług
socjalnych świadczonych w interesie
ogólnym

Poddziałanie IX. 3.2 Koordynacja
ekonomii społecznej

PI 9v - Wspieranie przedsiębiorczości
społecznej i integracji zawodowej w
przedsiębiorstwach społecznych oraz
ekonomii społecznej i solidarnej w celu
ułatwiania dostępu do zatrudnienia

Poddziałanie X.2.1 Konkurencyjność
przedsiębiorstw i ich pracowników

PI 8 iv
Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich
dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia,
rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i
prywatnego oraz promowanie równości
wynagrodzeń za taką samą pracę
PI 8v
Przystosowanie pracowników,

Działanie X.1 Powrót na rynek pracy
osób sprawujących opiekę nad dziećmi
do lat 3
Działanie X.2 Rozwój pracowników i
przedsiębiorstw

Priorytet inwestycyjny

Cel tematyczny 8 Promowanie trwałego
i wysokiej jakości zatrudnienia oraz
wsparcie mobilności pracowników

Załącznik nr 1 – Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych
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Działanie X.3 Ochrona, utrzymanie i
przywrócenie zdrowia

Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji

Poddziałanie X.2.2 Wdrożenie
programów typu outplacement
Poddziałanie X.3.1 Programy z
uwzględnieniem rehabilitacji leczniczej
ułatwiające powroty do pracy oraz
umożliwiające wydłużenie aktywności
zawodowej
Poddziałanie X.3.2 Programy
profilaktyczne dotyczące chorób
będących istotnym problemem
zdrowotnym regionu
Poddziałanie X.3.3 Działania
uzupełniające populacyjne programy
profilaktyczne w kierunku wczesnego
wykrywania nowotworu jelita grubego,
piersi i szyjki macicy

przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

PI 8vi
Aktywne i zdrowe starzenie się

Poddziałanie XI.1.1. Edukacja
przedszkolna

Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne
Oś priorytetowa XI Edukacja,
Kwalifikacje, Umiejętności

Działanie XI.2 Kształcenie osób
dorosłych

Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe

Załącznik nr 1 – Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych

Cel tematyczny 10 Inwestowanie w
kształcenie, szkolenie oraz szkolenie
zawodowe na rzecz zdobywania
umiejętności i uczenia się przez całe
życie

PI 10i ograniczenie i zapobieganie
przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej
oraz zapewnianie równego dostępu do
dobrej jakości wczesnej edukacji
elementarnej oraz kształcenia
podstawowego, gimnazjalnego i
ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem
formalnych, nieformalnych i pozaformalnych
ścieżek kształcenia umożliwiających
ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia
PI 10iii wyrównywanie dostępu do uczenia
się przez całe życie o charakterze
formalnym, nieformalnym i pozaformalnym
wszystkich grup wiekowych, poszerzanie
wiedzy, podnoszenie umiejętności i
kompetencji siły roboczej oraz promowanie
elastycznych ścieżek kształcenia, w tym
poprzez doradztwo zawodowe i
potwierdzanie nabytych kompetencji
PI 10iv lepsze dostosowanie systemów
kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku

Strona 79

pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu
kształcenia do etapu zatrudnienia oraz
wzmacnianie systemów kształcenia i
szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym
poprzez mechanizmy prognozowania
umiejętności, dostosowania programów
nauczania oraz tworzenia i rozwoju
systemów uczenia się poprzez praktyczną
naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami

Załącznik nr 1 – Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych
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Załącznik nr 2 – Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego27 i produktu dla działań i poddziałań
Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

Nazwa wskaźnika

Jednostka
miary

Nazwa osi priorytetowej:
Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym

Poddziałanie IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym- ZIT

Kategoria
regionu28

Wartość
bazowa 29

Rok
bazowy
30

Szacowana
wartość
docelowa (2023)

56%

2014

56%

20%

2014

20%

15%

2014

15%

Źródło

IX Włączenie społeczne

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu
programu
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym pracujących po opuszczeniu programu
(łącznie z pracującymi na własny rachunek)
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po
opuszczeniu programu
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu
programu
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym pracujących po opuszczeniu programu
(łącznie z pracującymi na własny rachunek)
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po
opuszczeniu programu

osoby

n/d
n/d

osoby
n/d
osoby

osoby

n/d

56%

2014

56%

osoby

n/d

20%

2014

20%

osoby

n/d

15%

2014

15%

System
Informatyczny
SL 2014
System
Informatyczny
SL 2014
System
Informatyczny
SL 2014
System
Informatyczny
SL 2014
System
Informatyczny
SL 2014
System
Informatyczny
SL 2014

Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych

27 Dla XII Osi Pomoc Techniczna tabela wskaźników rezultatu.
28 Dotyczy krajowych PO w stosownych przypadkach.
29 Dotyczy wyłącznie EFS oraz pomocy technicznej.
30 Dotyczy wyłącznie EFS oraz pomocy technicznej.
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Nazwa wskaźnika

Jednostka
miary

Kategoria
regionu28

Wartość
bazowa 29

Rok
bazowy
30

Szacowana
wartość
docelowa (2023)

87%

2014

87%

87%

2014

87%

Źródło

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Poddziałanie IX.2.1
Usługi społeczne i zdrowotne

Poddziałanie IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne ZIT

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia
usług społecznych istniejących po zakończeniu
projektu
Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia
usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu
projektu
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w
kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje,
pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na
własny rachunek) po opuszczeniu programu
Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia
usług społecznych istniejących po zakończeniu
projektu
Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia
usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu
projektu
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w
kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje,
pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na
własny rachunek) po opuszczeniu programu

n/d
szt.
n/d
szt.

osoby

n/d

9%

2014

12%

szt.

n/d

87%

2014

87%

szt.

n/d

87%

2014

87%

osoby

n/d

3,5%

2014

5%

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym pracujących po opuszczeniu programu
(łącznie z pracującymi na własny rachunek)

osoby

n/d

66%

2014

66%

Liczba miejsc pracy utworzonych w
przedsiębiorstwach społecznych

szt.

336

2014

469

Liczba miejsc pracy utworzonych w
przedsiębiorstwach społecznych dla osób z
niepełnosprawnościami

szt.

47

2014

66

System
Informatyczny
SL 2014
System
Informatyczny
SL 2014
System
Informatyczny
SL 2014
System
Informatyczny
SL 2014
System
Informatyczny
SL 2014
System
Informatyczny
SL 2014

Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej

Poddziałanie IX.3.1 Miejsca pracy w sektorze
ekonomii społecznej

n/d

n/d
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Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej

Nazwa wskaźnika

Jednostka
miary

Kategoria
regionu28

Wartość
bazowa 29

Rok
bazowy
30

Szacowana
wartość
docelowa (2023)

Liczba podmiotów, które otrzymały do wykorzystania
regionalny raport o rozwoju ekonomii społecznej

szt.

n/d

226

2014

226

Nazwa osi priorytetowej:

Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób
sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3

Źródło
System
Informatyczny
SL 2014

X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po
przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem
dziecka, po opuszczeniu programu

osoby

n/d

27%

2013

100%

System
Informatyczny
SL 2014
System
Informatyczny
SL 2014

Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły
pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu

osoby

n/d

27%

2013

40%

Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich
przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy
dzięki udziałowi w programie

szt.

n/d

40%

2013

40%

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły
kompetencje po opuszczeniu programu

osoby

n/d

40%

2013

40%

osoby

n/d

40%

2013

40%

System
Informatyczny
SL 2014

osoby

n/d

40%

2013

40%

System
Informatyczny
SL 2014

szt.

n/d

73%

2013

73%

System
Informatyczny
SL 2014

Działanie X.2 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Poddziałanie X.2.1 Konkurencyjność przedsiębiorstw i
ich pracowników

Liczba osób pracujących (łącznie z pracującymi na
własny rachunek) w wieku 50 lat i więcej, które
uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po
opuszczeniu programu
Liczba osób pracujących o niskich kwalifikacjach, które
uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po
opuszczeniu programu
Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich
przedsiębiorstw przechodzących procesy
restrukturyzacyjne, które opracowały i wdrożyły plan
rozwoju działalności / plan restrukturyzacji

System
Informatyczny
SL 2014
System
Informatyczny
SL 2014

Poddziałanie X.2.2
Wdrożenie programów typu outplacement

Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły
pracę lub kontynuowały zatrudnienie

osoby

n/d

50%

2013

60%

System
Informatyczny
SL 2014

Działanie X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie
zdrowia
Poddziałanie X.3.1 Programy z uwzględnieniem

Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły

osoby

n/d

10%

2013

10%

Badanie
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Nazwa wskaźnika
rehabilitacji leczniczej ułatwiające powroty do pracy
oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej

Poddziałanie X.3.2 Programy profilaktyczne
dotyczące chorób będących istotnym problemem
zdrowotnym regionu
Poddziałanie X.3.3 Działania uzupełniające
populacyjne programy profilaktyczne w kierunku
wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego,
piersi i szyjki macicy
Oś priorytetowa
Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji
Poddziałanie XI.1.1 Edukacja przedszkolna
Poddziałanie XI.1.1 Edukacja przedszkolna
Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne

Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne

Działanie XI.2 Kształcenie osób dorosłych

pracę lub kontynuowały zatrudnienie
Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które po
opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały
zatrudnienie

Jednostka
miary

Kategoria
regionu28

Wartość
bazowa 29

Rok
bazowy
30

Szacowana
wartość
docelowa (2023)

Źródło
ankietowe

osoby

n/d

10%

2013

10%

Badanie
ankietowe

Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się
na badanie profilaktyczne

osoby

n/d

0

2013

11752

System
Informatyczny
SL 2014

Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się
na badanie profilaktyczne

osoby

n/d

0

2013

19238

System
Informatyczny
SL 2014

XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub
nabyli kompetencje po opuszczeniu programu

osoby

n/d

100%

2014

100%

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe
po opuszczeniu programu

osoby

n/d

100%

2014

100%

szt.

n/d

100%

2014

100%

szt.

n/d

5,76%

2014

100%

osoby

n/d

86%

2014

80%

osoby

n/d

86%

2014

80%

osoby

n/d

86%

2014

80%

Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe
wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć
edukacyjnych
Liczba szkół i placówek systemu oświaty
wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć
edukacyjnych
Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały
kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu
programu
Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały
kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu
programu
Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały
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Jednostka
miary

Nazwa wskaźnika

Kategoria
regionu28

Wartość
bazowa 29

Rok
bazowy
30

Szacowana
wartość
docelowa (2023)

kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu
programu

Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe

Źródło
Informatyczny
SL 2014
System
Informatyczny
SL 2014
System
Informatyczny
SL 2014

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach
pozaszkolnych form kształcenia

osoby

n/d

86%

2014

86%

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego
wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS

szt.

n/d

100%

2014

100%

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz
instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali
kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu
programu

osoby

n/d

100%

2014

100%

Kategoria
regionu31

Wartość
bazowa 32

Rok
bazowy
33

Szacowana
wartość
docelowa (2023)

2,9

2013

2,9

1,4

2013

1,5

168,36

2013

13834

4,2

2013

4,5

System
Informatyczny
SL 2014

Wskaźniki rezultatu
Nazwa wskaźnika

Jednostka
miary

Nazwa osi priorytetowej:
Działanie XII.1 Potencjał instytucji

Działanie XII.2 System realizacji
Działanie XII.3 Potencjał beneficjentów

Źródło

XII Pomoc Techniczna
Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach
zaangażowanych w politykę spójności
Średnioroczna liczba form szkoleniowych na jednego
pracownika instytucji systemu wdrażania FE
Średni czas zatwierdzenia projektu (od złożenia
wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy)
Ocena przydatności form szkoleniowych dla
beneficjentów

%
liczba
liczba dni
skala 1-5

n/d
n/d
n/d
n/d

badanie
system
monitorowania
system
monitorowania
badanie
ankietowe

31 Dotyczy krajowych PO w stosownych przypadkach.
32 Dotyczy wyłącznie EFS oraz pomocy technicznej.
33 Dotyczy wyłącznie EFS oraz pomocy technicznej.
34 podana wartość dotyczy obecnego okresu, w którym zgodnie z zapisami Podręcznika Procedur średni czas zatwierdzenia projektu wynosi 138 dni, jednakże z przyczyn niezależnych od IZ,
w obecnym okresie czas ten wyniósł 168,36 dni.
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Wskaźniki produktu

Nazwa wskaźnika

Nazwa osi priorytetowej

Jednostka
miary

Kategoria
regionu35

Wartość
pośrednia
(2018)36

Szacowana
wartość
docelowa
(2023)

Źródło

IX Włączenie społeczne

Działanie IX.1 Aktywna
integracja osób
zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym

Poddziałanie IX.1.1
Aktywizacja społecznozawodowa osób
zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym

Poddziałanie IX.1.2
Aktywizacja społecznozawodowa osób
zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznymZIT

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
objętych wsparciem w programie

osoby

n/d

4 728

25 155

System
Informatyczny SL
2014

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w
programie

osoby

n/d

n/d

6 288

System
Informatyczny SL
2014

osoby

n/d

520

2 422

System
Informatyczny SL
2014

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
objętych wsparciem w programie
Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w
programie

osoby

n/d

n/d

606

System
Informatyczny SL
2014

35 Dotyczy krajowych PO w stosownych przypadkach.
36 Dotyczy wskaźników zaliczonych do ram wykonania.
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Nazwa wskaźnika

Jednostka
miary

Kategoria
regionu35

Wartość
pośrednia
(2018)36

Szacowana
wartość
docelowa
(2023)

Źródło

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w
programie

osoby

n/d

n/d

5 337

System
Informatyczny SL
2014

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
objętych usługami zdrowotnymi w programie

osoby

n/d

n/d

7 587

System
Informatyczny SL
2014

Liczba dzieci objętych programami zdrowotnymi w programie

osoby

n/d

n/d

9 000

System
Informatyczny SL
2014

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w
programie

osoby

n/d

n/d

727

System
Informatyczny SL
2014

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
objętych usługami zdrowotnymi w programie

osoby

n/d

n/d

1 967

System
Informatyczny SL
2014

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
objętych wsparciem w programie

osoby

n/d

128

597

System
Informatyczny SL
2014

Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem

Szt.

n/d

n/d

531

Działanie IX.2 Usługi na
rzecz osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym

Poddziałanie IX.2.1 Usługi
społeczne i zdrowotne

Poddziałanie IX.2.2 Usługi
społeczne i zdrowotne - ZIT

Działanie IX.3 Rozwój
ekonomii społecznej

Poddziałanie IX.3.1 Miejsca
pracy w sektorze ekonomii
społecznej
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Jednostka
miary

Nazwa wskaźnika

Kategoria
regionu35

Wartość
pośrednia
(2018)36

Szacowana
wartość
docelowa
(2023)

Źródło

2014
Poddziałanie IX.3.2
Koordynacja ekonomii
społecznej
Nazwa osi priorytetowej:

Działanie X.1 Powrót na
rynek pracy osób
sprawujących opiekę nad
dziećmi do lat 3

Liczba regionalnych raportów o rozwoju ekonomii społecznej

szt.

n/d

n/d

6

System
Informatyczny SL
2014

4 872

System
Informatyczny SL
2014

X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych
wsparciem w programie

osoby

n/d

Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

szt.

n/d

1 462

4 872

System
Informatyczny SL
2014

Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw
objętych usługami rozwojowymi w programie

szt.

n/d

n/d

6 425

System
Informatyczny SL
2014

Liczba osób pracujących objętych wsparciem w programie (łącznie z
pracującymi na własny rachunek) (CO05)

osoby

n/d

8 111

27 038

System
Informatyczny SL
2014

Liczba osób pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek)
w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie

osoby

n/d

n/d

8 111

System
Informatyczny SL
2014

osoby

n/d

n/d

10 815

Działanie X.2 Rozwój
pracowników i
przedsiębiorstw

Poddziałanie nr X.2.1
Konkurencyjność
przedsiębiorstw i ich
pracowników

Liczba osób pracujących o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem
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Nazwa wskaźnika

Jednostka
miary

Kategoria
regionu35

Wartość
pośrednia
(2018)36

Szacowana
wartość
docelowa
(2023)

w programie

Poddziałanie nr X.2.2
Wdrożenie programów typu
outplacement

Źródło

2014

Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw
przechodzących procesy restrukturyzacyjne objętych wsparciem w
programie

szt.

n/d

n/d

638

System
Informatyczny SL
2014

Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób
zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych
wsparciem w programie

osoby

n/d

n/d

1 492

System
Informatyczny SL
2014

Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS

osoby

n/d

n/d

6339

System
Informatyczny SL
2014

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie

osoby

n/d

n/d

3803

System
Informatyczny SL
2014

Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu
widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym pracodawców

szt.

n/d

n/d

12

System
Informatyczny SL
2014

Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS

osoby

n/d

n/d

11752

System
Informatyczny SL
2014

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie

osoby

n/d

n/d

7051

System
Informatyczny SL
2014

Działanie X.3 Ochrona,
utrzymanie i przywrócenie
zdrowia

Poddziałanie X.3.1
Programy z uwzględnieniem
rehabilitacji leczniczej
ułatwiające powroty do
pracy oraz umożliwiające
wydłużenie aktywności
zawodowej

Poddziałanie X.3.2
Programy profilaktyczne
dotyczące chorób będących
istotnym problemem
zdrowotnym regionu
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Poddziałanie X.3.3
Działania uzupełniające
populacyjne programy
profilaktyczne w kierunku
wczesnego wykrywania
nowotworu jelita grubego,
piersi i szyjki macicy

Nazwa wskaźnika

Jednostka
miary

Kategoria
regionu35

Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu
widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym pracodawców

szt.

n/d

Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS

osoby

n/d

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie

osoby

n/d

Oś priorytetowa

Szacowana
wartość
docelowa
(2023)

Źródło

10

System
Informatyczny SL
2014

n/d

19238

System
Informatyczny SL
2014

n/d

14107

System
Informatyczny SL
2014

Wartość
pośrednia
(2018)36

XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności

Działanie XI.1 Wysoka
jakość edukacji
Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w
programie

szt.

n/d

n/d

2678

System
Informatyczny SL
2014

Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami
zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej

osoby

n/d

n/d

2678

System
Informatyczny SL
2014

Poddziałanie XI.1.2
Kształcenie ogólne

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania
kompetencji kluczowych w programie

osoby

n/d

n/d

6450

System
Informatyczny SL
2014

Poddziałanie XI.1.1
Edukacja przedszkolna
Poddziałanie XI.1.2
Kształcenie ogólne

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie

osoby

n/d

n/d

1248

System
Informatyczny SL
2014

Poddziałanie XI.1.1
Edukacja przedszkolna
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Poddziałanie XI.1.2
Kształcenie ogólne

Działanie XI.2 Kształcenie
osób dorosłych

Działanie XI.3 Kształcenie
zawodowe

Nazwa wskaźnika

Jednostka
miary

Kategoria
regionu35

Wartość
pośrednia
(2018)36

Szacowana
wartość
docelowa
(2023)

Źródło

Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w
programie

szt.

n/d

n/d

289

System
Informatyczny SL
2014

Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach
programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych

szt.

n/d

87

289

System
Informatyczny SL
2014

Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie

osoby

n/d

n/d

1248

System
Informatyczny SL
2014

Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie

osoby

n/d

n/d

5887

System
Informatyczny SL
2014

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie

osoby

n/d

n/d

5684

System
Informatyczny SL
2014

Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie

osoby

n/d

n/d

1293

System
Informatyczny SL
2014

Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego
uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy

osoby

n/d

3365

11215

System
Informatyczny SL
2014
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Nazwa wskaźnika

Jednostka
miary

Kategoria
regionu35

Wartość
pośrednia
(2018)36

Szacowana
wartość
docelowa
(2023)

Źródło

Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w
programie

osoby

n/d

n/d

4569

System
Informatyczny SL
2014

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w
programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji
kształcenia zawodowego

szt.

n/d

68

226

System
Informatyczny SL
2014

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów
praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie

osoby

n/d

n/d

2381

System
Informatyczny SL
2014

Liczba podmiotów realizujących zadania centrum kształcenia
zawodowego i ustawicznego objętych wsparciem w programie

szt.

n/d

n/d

17

System
Informatyczny SL
2014

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem
w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego

szt.

n/d

n/d

226

System
Informatyczny SL
2014

Nazwa osi priorytetowej:

Działanie XII.1 Potencjał
instytucji

XII Pomoc Techniczna
Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej

szt.

n/d

n/d

n/d

IZ

Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji

osoby

n/d

n/d

n/d

IZ

szt.

n/d

n/d

n/d

IZ

Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia
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Jednostka
miary

Kategoria
regionu35

Wartość
pośrednia
(2018)36

Szacowana
wartość
docelowa
(2023)

Źródło

Liczba przeprowadzonych ewaluacji

szt.

n/d

n/d

n/d

IZ

Liczba posiedzeń sieci tematycznych, grup roboczych, komitetów oraz
innych ciał angażujących partnerów

szt.

n/d

n/d

n/d

IZ

Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów

szt.

n/d

n/d

n/d

IZ

Liczba opracowanych ekspertyz

szt.

n/d

n/d

n/d

IZ

Liczba użytkowników systemów informatycznych

osoby

n/d

n/d

n/d

IZ

Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów

osoby

n/d

n/d

n/d

IZ

Liczba projektów objętych wsparciem

szt.

n/d

n/d

n/d

IZ

Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu

szt.

n/d

n/d

n/d

IZ

Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego

szt.

n/d

n/d

n/d

IZ

Nazwa wskaźnika

stanowiska pracy

Działanie XII.2 System
realizacji

Działanie XII.3 Potencjał
beneficjentów
Działanie XII.4 Informacja i
promocja

Załącznik nr 2 – Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Strona 93

Załącznik nr 3 – Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań

OŚ PRIORYTETOWA IX WŁĄCZENIE SPOŁECZNE
OŚ PRIORYTETOWA X ADAPTACYJNOŚĆ PRACOWNIKÓW I PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE
OŚ PRIORYTETOWA XI EDUKACJA, KWALIFIKACJE, UMIEJĘTNOŚCI
OGÓLNE KRYTERIA ZEROJEDYNKOWE WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ I OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ
Zastosowanie
Lp
Nazwa kryterium
Definicja
Sposób weryfikacji
Konkurs
Pozakonkurs
Wniosek wpłynął do IOK w terminie określonym w regulaminie
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Wniosek złożono w terminie konkursu. Za datę wpływu wniosku uznawany jest dzień
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
1
wskazanym w regulaminie dostarczenia wniosku do IOK. W przypadku nadesłania wniosku
X
Nie dotyczy
logicznych „tak” „nie”.
konkursu
pocztą decydować będzie data wpływu dokumentów do IOK, a nie
Projekty
niespełniające
przedmiotowego
data stempla pocztowego.
kryterium są odrzucane.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak” „nie”.
W przypadku projektów konkursowych
Wniosek
wypełniono Wnioskodawca jest zobligowany do wypełnienia wniosku w języku
projekty
niespełniające
przedmiotowego
2
X
X
w języku polskim
polskim.
kryterium są odrzucane.
W przypadku projektów pozakonkursowych
projekty
niespełniające
przedmiotowego
kryterium kierowane są do poprawy lub
uzupełnienia.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
W przypadku trybu konkursowego Wnioskodawca złożył wniosek
logicznych „tak” „nie”.
o dofinansowanie do właściwej instytucji. W przypadku trybu
W przypadku projektów konkursowych
Wniosek
złożono pozakonkursowego Wnioskodawca złożył wniosek do instytucji
projekty
niespełniające
przedmiotowego
3
X
X
do właściwej instytucji
wzywającej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu
kryterium są odrzucane.
pozakonkursowego. Oznacza to wybór właściwej instytucji w
W przypadku projektów pozakonkursowych
formularzu wniosku o dofinansowanie.
projekty
niespełniające
przedmiotowego
kryterium kierowane są do poprawy lub
uzupełnienia.
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Wniosek
złożono
w odpowiedzi na konkurs

Wnioskodawca złożył wniosek w odpowiedzi na odpowiedni
konkurs ogłoszony przez IOK. Oznacza to wskazanie
poprawnego numeru konkursu w odpowiednim polu formularza
wniosku o dofinansowanie.

5

Wnioskodawca
oraz
partnerzy (o ile dotyczy) nie
podlegają wykluczeniu z
możliwości
otrzymania
dofinansowania

Wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli dotyczy) nie podlegają
wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym
wykluczeniu na podstawie:
a) art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych;
lub wobec, których orzeczono zakaz dostępu do środków
funduszy europejskich na podstawie:
a) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym
wbrew
przepisom
na
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
b) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary.

6

Wnioskodawca zgodnie ze
Szczegółowym Opisem Osi
Priorytetowych RPO WŁ
2014-2020 oraz RPO WŁ
2014-2020 jest podmiotem
uprawnionym do ubiegania
się o dofinansowanie

Wnioskodawca jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się do
wsparcia w ramach działania / poddziałania / typu projektu,
zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WŁ
2014-2020 oraz RPO WŁ 2014-2020

Spełnienie wymogów
dotyczących partnerstwa
(jeśli dotyczy)

W przypadku projektu partnerskiego spełnione zostały wymogi
dotyczące:
 utworzenia albo zainicjowania partnerstwa przed złożeniem
wniosku o dofinansowanie albo przed rozpoczęciem realizacji
projektu, o ile data ta jest wcześniejsza od daty złożenia
wniosku o dofinansowanie;
 braku powiązań, o których mowa w art. 33 ust 6 ustawy z dnia
11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie
polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020.
Dodatkowo (o ile dotyczy) wybór partnera spoza sektora finansów
publicznych został dokonany zgodnie z art.33 ust. 2-4 ustawy z
dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie
polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020.

4

7
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X

X

X

X

Nie dotyczy

Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak” „nie”.
Projekty
niespełniające
przedmiotowego
kryterium są odrzucane.

X

Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak” „nie”.
W przypadku projektów konkursowych
projekty
niespełniające
przedmiotowego
kryterium są odrzucane.
W przypadku projektów pozakonkursowych
projekty
niespełniające
przedmiotowego
kryterium kierowane są do poprawy lub
uzupełnienia.

X

Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak” „nie”.
Projekty
niespełniające
przedmiotowego
kryterium są odrzucane.

X

Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak” „nie” albo stwierdzeniu, że
kryterium nie dotyczy danego projektu.
W przypadku projektów konkursowych
projekty niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane.
W przypadku projektów pozakonkursowych
projekty niespełniające przedmiotowego
kryterium kierowane są do poprawy lub
uzupełnienia.
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8

Potencjał finansowy
wnioskodawcy i partnerów
(jeśli dotyczy)

Wnioskodawca oraz partnerzy (o ile dotyczy), ponoszący wydatki
w danym projekcie z EFS, posiadają łączny obrót za ostatni
zatwierdzony rok obrotowy zgodnie z ustawą o rachunkowości z
dnia 29 września 1994 r. lub za ostatni zamknięty i zatwierdzony
rok kalendarzowy równy lub wyższy od łącznych rocznych
wydatków w ocenianym projekcie w roku kalendarzowym, w
którym wydatki są najwyższe. Za obrót należy przyjąć sumę
przychodów uzyskanych przez podmiot na poziomie ustalania
wyniku na działalności gospodarczej – tzn. jest to suma
przychodów ze sprzedaży netto, pozostałych przychodów
operacyjnych oraz przychodów finansowych. W przypadku
podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej i
jednocześnie niebędących jednostkami sektora finansów
publicznych, jako obroty należy rozumieć wartość przychodów (w
tym przychodów osiągniętych z tytułu otrzymanego
dofinansowania na realizację projektów).W przypadku projektów,
w których udzielane jest wsparcie zwrotne w postaci pożyczek lub
poręczeń jako obrót należy rozumieć kwotę kapitału
pożyczkowego i poręczeniowego, jakim dysponowali
wnioskodawcy/partnerzy (o ile dotyczy) w poprzednim
zamkniętym i zatwierdzonym roku obrotowym. W przypadku
realizacji projektów w partnerstwie pomiędzy podmiotem
niebędącym jednostką sektora finansów publicznych oraz
jednostkę sektora finansów publicznych porównywane są tylko te
wydatki i obrót, które dotyczą podmiotu niebędącego jednostką
sektora finansów publicznych.
Kryterium nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych.

9

Okres realizacji projektu
mieści się w okresie
kwalifikowalności wydatków

Okres realizacji projektu, w zakresie rzeczowym i finansowym,
wskazany we wniosku o dofinansowanie, rozumiany jako czas od
daty jego rozpoczęcia oszacowanej przez wnioskodawcę w
oparciu o terminy wynikające z regulaminu konkursu lub
dokumentacji naboru projektów pozakonkursowych, która nie
może być wcześniejsza niż 1 stycznia 2015 roku, do daty jego
zakończenia – nie późniejszej niż 31 grudnia 2023 roku.

10

Zakaz podwójnego
finansowania

Wydatki przewidziane do poniesienia w ramach projektu nie są i
nie będą współfinansowane z innych wspólnotowych
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X

X

X

X

X

X
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Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak” „nie”, „nie dotyczy”
W przypadku projektów konkursowych
projekty niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane.
W przypadku projektów pozakonkursowych
projekty niespełniające przedmiotowego
kryterium kierowane są do poprawy lub
uzupełnienia.

Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak” „nie”.
W przypadku projektów konkursowych
projekty niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane.
W przypadku projektów pozakonkursowych
projekty niespełniające przedmiotowego
kryterium kierowane są do poprawy lub
uzupełnienia.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości

instrumentów finansowych, w tym z innych funduszy
strukturalnych UE oraz EBI. Weryfikacja kryterium
przeprowadzana jest w oparciu o oświadczenie beneficjenta

11

Rozliczanie uproszczonymi
metodami

12

Lokalizacja biura projektu

13

Projekt jest skierowany do
grup docelowych z obszaru
województwa łódzkiego

W przypadku projektów o wartości wkładu publicznego
nieprzekraczającej wyrażonej w PLN równowartości kwoty 100
000 EUR37, Wnioskodawca wskazuje w treści wniosku na
rozliczenie projektu jedną z metod uproszczonych, o których
mowa w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
zgodnie z Regulaminem konkursu.
Zgodnie z zapisem kryterium biuro projektu powinno być
prowadzone na terenie danego województwa przez cały okres
realizacji projektu, czyli do momentu rozliczenia ostatniego
wniosku Beneficjenta o płatność.
W treści wniosku o dofinansowanie należy przedstawić wszystkie
trzy kategorie informacji, tj. potwierdzające, że wnioskodawca w
okresie realizacji projektu będzie prowadził na terenie
województwa łódzkiego biuro projektu (lub posiada tam siedzibę,
filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę
organizacyjną działalności podmiotu) jak również to, że biuro
projektu będzie oferowało możliwość udostępnienia pełnej
dokumentacji wdrażanego projektu oraz uczestnicy projektu będą
posiadali możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.
W przypadku osób fizycznych uczą się / pracują lub zamieszkują
one na obszarze województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów
Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają

X

X

logicznych „tak” „nie”.
W przypadku projektów konkursowych
projekty niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane.
W przypadku projektów pozakonkursowych
projekty niespełniające przedmiotowego
kryterium kierowane są do poprawy lub
uzupełnienia.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak” „nie” albo stwierdzeniu, że
kryterium nie dotyczy danego projektu.
W przypadku projektów konkursowych
kryterium warunkowe.
W przypadku projektów pozakonkursowych
projekty niespełniające przedmiotowego
kryterium kierowane są do poprawy lub
uzupełnienia.

X

Nie dotyczy

Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak” „nie”
Kryterium warunkowe

X

X
(nie dotyczy
PUP)

Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak” „nie”.

37

Powyższa kwota jest przeliczana na PLN z wykorzystaniem miesięcznego obrachunkowego kursu wymiany stosowanego przez Komisję Europejską aktualnego na dzień ogłoszenia konkursu w przypadku projektów
konkursowych albo na dzień wystosowania wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w przypadku projektów pozakonkursowych. Kurs jest publikowany na stronie internetowej:
http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=home&Language=en
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jednostkę organizacyjna na obszarze województwa łódzkiego.

14

Zgodność projektu z
prawodawstwem unijnym
oraz z właściwymi zasadami
unijnymi

Wnioskodawca jest zobowiązany do planowania działań
przewidzianych do realizacji z uwzględnieniem ich zgodności z
właściwymi przepisami prawa wspólnotowego oraz zasadami
unijnymi, w tym:
 zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
 zasadą zrównoważonego rozwoju.

X

X

15

Zgodność projektu z zasadą
równości szans kobiet i
mężczyzn w oparciu o
standard minimum

W ramach kryterium będzie weryfikowane, czy we wniosku
wskazano występowanie problemu nierówności szans kobiet i
mężczyzn oraz czy przewiduje się działania zmierzające do
zmniejszenia dysproporcji w tym obszarze. Kryterium będzie
weryfikowane poprzez spełnienie standardu minimum.

X

X

16

Zgodność z prawodawstwem
krajowym w zakresie
odnoszącym się do sposobu
realizacji i zakresu projektu

Projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa krajowego, w
tym dotyczącymi zamówień publicznych, pomocy publicznej oraz
pomocy de minimis (o ile dotyczy).

X

X

17

Zgodność projektu z RPO
WŁ 2014-2020 oraz

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność zapisów
wniosku o dofinansowanie z RPO WŁ 2014-2020 oraz

X

X
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W przypadku projektów konkursowych
kryterium warunkowe.
W przypadku projektów pozakonkursowych
projekty niespełniające przedmiotowego
kryterium kierowane są do poprawy lub
uzupełnienia.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak” „nie”
W przypadku projektów konkursowych
kryterium warunkowe.
W przypadku projektów pozakonkursowych
projekty niespełniające przedmiotowego
kryterium kierowane są do poprawy lub
uzupełnienia.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak” „nie”.
W przypadku kryterium zgodności z zasadą
równości szans kobiet i mężczyzn weryfikacja
będzie odbywała się w oparciu o standard
minimum.
W przypadku projektów konkursowych
kryterium warunkowe.
W przypadku projektów pozakonkursowych
projekty niespełniające przedmiotowego
kryterium kierowane są do poprawy lub
uzupełnienia.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak” „nie”.
W przypadku projektów konkursowych
kryterium warunkowe.
W przypadku projektów pozakonkursowych
projekty niespełniające przedmiotowego
kryterium kierowane są do poprawy lub
uzupełnienia.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości

Szczegółowym Opisem Osi
Priorytetowych RPO WŁ
2014-2020

Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WŁ 2014-2020.

18

Koszty w ramach crossfinancingu i środków
trwałych nie przekraczają
dopuszczalnego poziomu

W ramach kryterium będzie weryfikowana zgodność budżetu
projektu z procentowym limitem kosztów w ramach crossfinancingu i środków trwałych dla danego Działania/Poddziałania.

X

X

19

Poziom kosztów pośrednich
rozliczanych ryczałtem jest
zgodny z wytycznymi w
zakresie kwalifikowalności
wydatków

W ramach kryterium weryfikowana będzie prawidłowość
rozliczania kosztów pośrednich zgodnie ze stawkami
ryczałtowymi określonymi w wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków

X

X

logicznych „tak” „nie”.
W przypadku projektów konkursowych
kryterium warunkowe.
W przypadku projektów pozakonkursowych
projekty niespełniające przedmiotowego
kryterium kierowane są do poprawy lub
uzupełnienia.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak” „nie” albo stwierdzeniu, że
kryterium nie dotyczy danego projektu.
W przypadku projektów konkursowych
kryterium warunkowe.
W przypadku projektów pozakonkursowych
projekty niespełniające przedmiotowego
kryterium kierowane są do poprawy lub
uzupełnienia.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak” „nie” albo stwierdzeniu, że
kryterium nie dotyczy danego projektu.
W przypadku projektów konkursowych
kryterium warunkowe.
W przypadku projektów pozakonkursowych
projekty niespełniające przedmiotowego
kryterium kierowane są do poprawy lub
uzupełnienia.

OGÓLNE KRYTERIA MERYTORYCZNE PUNKTOWANE DLA PROJEKTÓW KONKURSOWYCH I ZEROJEDYNKOWE DLA PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH
Zastosowanie
Opis znaczenia
PUNKTACJA: (minimalna liczba punktów umożliwiająca
Lp
Nazwa kryterium
Definicja
spełnienie kryterium / maksymalna liczba punktów możliwa
Konkurs
Pozakonkurs
do przyznania za spełnienie kryterium)
Adekwatność doboru i
Zasady oceny:
W przypadku projektów konkursowych:
opisu wskaźników
- Analiza przez oceniających informacji zawartych we
PUNKTACJA: (6/10 lub 3/5 dla projektów których kwota
X
realizacji projektu (w tym
wniosku o dofinansowanie, wypełnionego na
dofinansowania jest równa lub przekracza 2 mln PLN)
1
X
(nie dotyczy
wskaźników dotyczących
podstawie instrukcji, pod kątem spełnienia kryterium.
PUP)
- Spełnienie kryterium w minimalnym zakresie oznacza
właściwego celu
- Weryfikacja czy we wniosku o dofinansowanie zostały
uzyskanie przynajmniej 60% punktów.
szczegółowego RPO WŁ
przedstawione odpowiednie wskaźniki produktu i
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2014-2020) oraz sposobu
ich pomiaru

2

Adekwatność doboru i
opisu wskaźników
realizacji projektu (w tym
wskaźników dotyczących
właściwego celu
szczegółowego RPO WŁ
2014-2020)

3

Adekwatność doboru
grupy docelowej do
właściwego celu
szczegółowego RPO WŁ
2014-2020 oraz jakość
diagnozy specyfiki tej
grupy

4

Trafność opisanej analizy
ryzyka nieosiągnięcia
założeń projektu

rezultatu, zgodne z celami szczegółowymi projektu,
zadaniami, jak również sposoby ich pomiaru.
- Weryfikacja czy wartości docelowe wybranych
wskaźników są większe od zera, czy wartości
docelowe wskaźników są realne i w jakim stopniu
odpowiadają wartościom wydatków, czasowi realizacji,
potencjałowi wnioskodawcy i innym czynnikom
istotnym dla realizacji przedsięwzięcia.
- Weryfikacja czy uwzględniono wskaźnik / wskaźniki
produktu z ram wykonania (jeśli dotyczy).
Zasady oceny:
- Analiza przez oceniających informacji zawartych we
wniosku o dofinansowanie, wypełnionego na
podstawie instrukcji, pod kątem spełnienia kryterium.
- Weryfikacja czy we wniosku o dofinansowanie zostały
przedstawione odpowiednie wskaźniki produktu i
rezultatu, zgodne z celami szczegółowymi projektu,
zadaniami, jak również sposoby ich pomiaru.
- Weryfikacja czy uwzględniono wskaźnik / wskaźniki
produktu z ram wykonania (jeśli dotyczy).
Zasady oceny:
Analiza przez oceniających informacji zawartych we
wniosku o dofinansowanie, wypełnionego na podstawie
instrukcji, pod kątem spełnienia kryterium, w tym:
- istotnych cech uczestników (osób lub podmiotów),
którzy zostaną objęci wsparciem;
- potrzeb i oczekiwań uczestników projektu
- w kontekście wsparcia, które ma być udzielane w
ramach projektu;
- barier, które napotykają uczestnicy projektu;
- sposobu rekrutacji uczestników projektu, w tym
kryteriów rekrutacji i kwestii zapewnienia dostępności
dla osób z niepełnosprawnościami.
Zasady oceny:
We wniosku o dofinansowanie, w przypadku projektów
których kwota dofinansowania jest równa lub
przekracza 2 mln zł, powinny zostać przedstawione
informacje dotyczące sytuacji, które mogą utrudnić
osiągnięcie celów i/lub wskaźników.

- Istnieje możliwość przyznania warunkowej liczby
punktów za spełnienie kryterium i skierowanie projektu
do negocjacji we wskazanym w karcie oceny zakresie
dotyczącym warunkowo dokonanej oceny.
W przypadku projektów pozakonkursowych:
- Projekty niespełniające kryterium kierowane są do
poprawy lub uzupełnienia.
- Ocena spełnienia kryteriów merytorycznych polega na
przypisaniu im wartości logicznych „tak” „nie”.

Nie
dotyczy

X
(dotyczy
wyłącznie PUP)

X

X

X

X
(nie dotyczy
PUP)
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W przypadku projektów pozakonkursowych:
- Projekty niespełniające kryterium kierowane są do
poprawy lub uzupełnienia.
- Ocena spełnienia kryteriów merytorycznych polega na
przypisaniu im wartości logicznych „tak” „nie”.

W przypadku projektów konkursowych:
PUNKTACJA: (9/15)
- Spełnienie kryterium w minimalnym zakresie oznacza
uzyskanie przynajmniej 60% punktów.
- Istnieje możliwość przyznania warunkowej liczby
punktów za spełnienie kryterium i skierowanie projektu
do negocjacji we wskazanym w karcie oceny zakresie
dotyczącym warunkowo dokonanej oceny.
W przypadku projektów pozakonkursowych:
- Projekty niespełniające kryterium kierowane są do
poprawy lub uzupełnienia.
- Ocena spełnienia kryteriów merytorycznych polega na
przypisaniu im wartości logicznych „tak” „nie”.
W przypadku projektów konkursowych:
Kryterium dotyczy projektów, których kwota dofinansowania
jest równa lub przekracza 2 mln. zł.
PUNKTACJA: (3/5 lub 0/0 dla projektów, których kwota
dofinansowania jest poniżej 2 mln PLN)
- Spełnienie kryterium w minimalnym zakresie oznacza
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Analiza przez oceniających informacji zawartych we
wniosku o dofinansowanie, wypełnionego na podstawie
instrukcji, pod kątem spełnienia kryterium, w tym opisu:
- sytuacji, których wystąpienie utrudni lub uniemożliwi
osiągnięcie wartości docelowej wskaźników rezultatu;
- sposobu identyfikacji wystąpienia takich sytuacji
(zajścia ryzyka);
- działań, które zostaną podjęte, aby zapobiec
wystąpieniu ryzyka i jakie będą mogły zostać podjęte,
aby zminimalizować skutki wystąpienia ryzyka.

5

Spójność zadań
przewidzianych do
realizacji w ramach
projektu oraz trafność
doboru i opisu tych zadań

6

Zaangażowanie
potencjału wnioskodawcy
i partnerów (o ile dotyczy)

Zasady oceny:
Analiza przez oceniających informacji zawartych we
wniosku o dofinansowanie, wypełnionego na podstawie
instrukcji, pod kątem spełnienia kryterium, w tym opisu:
- uzasadnienia potrzeby realizacji zadań;
- planowanego sposobu realizacji zadań;
- sposobu realizacji zasady równości szans i
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami;
- wartości wskaźników realizacji właściwego celu
szczegółowego RPO WŁ 2014-2020 lub innych
wskaźników określonych we wniosku o
dofinansowanie, które zostaną osiągnięte w ramach
zadań;
- sposobu, w jaki zostanie zachowana trwałość
rezultatów projektu (o ile dotyczy);
- uzasadnienia wyboru partnerów do realizacji
poszczególnych zadań (o ile dotyczy)
- trafności doboru wskaźników dla rozliczenia kwot
ryczałtowych i dokumentów potwierdzających ich
wykonanie (o ile dotyczy).
Zasady oceny:
Analiza przez oceniających informacji zawartych we
wniosku o dofinansowanie, wypełnionego na podstawie

uzyskanie przynajmniej 60% punktów.
- Istnieje możliwość przyznania warunkowej liczby punktów
za spełnienie kryterium i skierowanie projektu do negocjacji
we wskazanym w karcie oceny zakresie dotyczącym
warunkowo dokonanej oceny.
W przypadku projektów pozakonkursowych z
wyłączeniem projektów, których wnioskowana kwota
dofinansowania nie przekracza 2 mln PLN oraz projektów
powiatowych urzędów pracy, dla których kryterium nie ma
zastosowania, projekty niespełniające kryterium kierowane
są do poprawy lub uzupełnienia.
W przypadku projektów pozakonkursowych ocena
spełnienia kryteriów merytorycznych polega na przypisaniu
im wartości logicznych „tak” „nie” lub stwierdzeniu, że
kryterium nie dotyczy danego projektu.

X

X

X

X
(nie dotyczy
PUP)
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W przypadku projektów konkursowych:
PUNKTACJA: (12/20)
- Spełnienie kryterium w minimalnym zakresie oznacza
uzyskanie przynajmniej 60% punktów.
- Istnieje możliwość przyznania warunkowej liczby
punktów za spełnienie kryterium i skierowanie projektu
do negocjacji we wskazanym w karcie oceny zakresie
dotyczącym warunkowo dokonanej oceny.
W przypadku projektów pozakonkursowych:
- Projekty niespełniające kryterium kierowane są do
poprawy lub uzupełnienia.
- Ocena spełnienia kryteriów merytorycznych polega na
przypisaniu im wartości logicznych „tak” „nie”.

W przypadku projektów konkursowych:
PUNKTACJA: (9/15)
- Spełnienie kryterium w minimalnym zakresie oznacza
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instrukcji, pod kątem spełnienia kryterium, w tym:
- potencjału kadrowego wnioskodawcy i partnerów (o ile
dotyczy) i sposobu jego wykorzystania w ramach
projektu (kluczowych osób, które zostaną
zaangażowane do realizacji projektu oraz ich
planowanej funkcji w projekcie);
- potencjału technicznego, w tym sprzętowego
i warunków lokalowych wnioskodawcy i partnerów (o
ile dotyczy) i sposobu jego wykorzystania w ramach
projektu;
- zasobów finansowych, jakie wniesie do projektu
wnioskodawca i partnerzy (o ile dotyczy).

7

8

Adekwatność potencjału
społecznego
wnioskodawcy i
partnerów (o ile dotyczy)
do zakresu realizacji
projektu.

Zasady oceny:
Analiza przez oceniających informacji zawartych we
wniosku o dofinansowanie, wypełnionego na podstawie
instrukcji, pod kątem spełnienia kryterium, w tym
uzasadnienie dlaczego doświadczenie wnioskodawcy i
partnerów (o ile dotyczy) jest adekwatne do zakresu
realizacji projektu, z uwzględnieniem dotychczasowej
działalności wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy)
prowadzonej:
1. w obszarze wsparcia projektu,
2. na rzecz grupy docelowej, do której skierowany
będzie projekt oraz
3. na określonym terytorium, którego będzie dotyczyć
realizacja projektu
oraz wskazanie instytucji, które mogą potwierdzić
potencjał społeczny wnioskodawcy i partnerów (o ile
dotyczy).

Adekwatność sposobu
zarządzania projektem do
zakresu zadań w
projekcie

Zasady oceny:
Analiza przez oceniających informacji zawartych we
wniosku o dofinansowanie, wypełnionym na podstawie
instrukcji, pod kątem spełnienia kryterium, w tym:
sposobu w jaki projekt będzie zarządzany, kadry
zaangażowanej do realizacji projektu oraz jej
doświadczenia i potencjału.

uzyskanie przynajmniej 60% punktów.
- Istnieje możliwość przyznania warunkowej liczby punktów
za spełnienie kryterium i skierowanie projektu do negocjacji
we wskazanym w karcie oceny zakresie dotyczącym
warunkowo dokonanej oceny.
W przypadku projektów pozakonkursowych z
wyłączeniem projektów powiatowych urzędów pracy, dla
których kryterium nie ma zastosowania, projekty
niespełniające kryterium kierowane są do poprawy lub
uzupełnienia.
W przypadku projektów pozakonkursowych ocena
spełnienia kryteriów merytorycznych polega na przypisaniu
im wartości logicznych „tak” „nie”.

X

X
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Nie dotyczy

W przypadku projektów konkursowych:
PUNKTACJA: (9/15)
- Spełnienie kryterium w minimalnym zakresie oznacza
uzyskanie przynajmniej 60% punktów.
- Istnieje możliwość przyznania warunkowej liczby punktów
za spełnienie kryterium i skierowanie projektu do negocjacji
we wskazanym w karcie oceny zakresie dotyczącym
warunkowo dokonanej oceny.

X
(nie dotyczy
PUP)

W przypadku projektów konkursowych:
PUNKTACJA: (3/5)
- Spełnienie kryterium w minimalnym zakresie oznacza
uzyskanie przynajmniej 60% punktów.
- Istnieje możliwość przyznania warunkowej liczby punktów
za spełnienie kryterium i skierowanie projektu do negocjacji
we wskazanym w karcie oceny zakresie dotyczącym
warunkowo dokonanej oceny.
W przypadku projektów pozakonkursowych z
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wyłączeniem projektów powiatowych urzędów pracy, dla
których kryterium nie ma zastosowania, projekty
niespełniające kryterium kierowane są do poprawy lub
uzupełnienia.
W przypadku projektów pozakonkursowych ocena
spełnienia kryteriów merytorycznych polega na przypisaniu
im wartości logicznych „tak” „nie”.

9

Prawidłowość
sporządzenia budżetu
projektu

10

Prawidłowość
sporządzenia budżetu
projektu

Zasady oceny:
Analiza przez oceniających informacji zawartych we
wniosku o dofinansowanie, wypełnionego na podstawie
instrukcji, pod kątem spełnienia kryterium, w tym:
- kwalifikowalność wydatków,
- niezbędność wydatków do realizacji projektu i
osiągania jego celów,
- racjonalność i efektywność wydatków projektu,
- poprawność uzasadnienia wydatków w ramach kwot
ryczałtowych (o ile dotyczy),
- zgodność ze standardem i cenami rynkowymi
określonymi w regulaminie konkursu.
Zasady oceny:
Analiza przez oceniających informacji zawartych we
wniosku o dofinansowanie, wypełnionego na podstawie
instrukcji, pod kątem spełnienia kryterium, w tym:
- kwalifikowalność wydatków,
- niezbędność wydatków do realizacji projektu i
osiągania jego celów,
- racjonalność i efektywność wydatków projektu,
- poprawność uzasadnienia wydatków w ramach kwot
ryczałtowych (o ile dotyczy),
- zgodność ze standardem i cenami rynkowymi
określonymi w wezwaniu do złożenia wniosku o
dofinansowanie projektu pozakonkursowego.

X

Nie
dotyczy

Nie dotyczy

X

W przypadku projektów konkursowych:
PUNKTACJA: (12/20)
- Spełnienie kryterium w minimalnym zakresie oznacza
uzyskanie przynajmniej 60% punktów.
- Istnieje możliwość przyznania warunkowej liczby punktów
za spełnienie kryterium i skierowanie projektu do negocjacji
we wskazanym w karcie oceny zakresie dotyczącym
warunkowo dokonanej oceny.

W przypadku projektów pozakonkursowych:
- Projekty niespełniające kryterium kierowane są do
poprawy lub uzupełnienia.
- Ocena spełnienia kryteriów merytorycznych polega na
przypisaniu im wartości logicznych „tak” „nie”.

OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE KRYTERIUM PODSUMOWUJĄCE DLA PROJEKTÓW KONKURSOWYCH NA ETAPIE OCENY MERYTORYCZNEJ I FORMALNO-MERYTORYCZNEJ
Zastosowanie
Lp
Nazwa kryterium
Definicja
Opis znaczenia
Konkurs
Pozakonkurs
Zakończenie negocjacji z wynikiem pozytywnym
Na podstawie wniosku o dofinansowanie i stanowisk
Negocjacje zakończyły się
oznacza:
1
X
Nie dotyczy
negocjacyjnych.
wynikiem pozytywnym
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych „tak”
 uznanie za spełnione zerojedynkowych kryteriów
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obligatoryjnych, które w trakcie oceny
merytorycznej warunkowo uznane zostały za
spełnione i/lub
 przyznanie wyższej liczby punktów za spełnienie
punktowych kryteriów merytorycznych, która była
warunkowo przyznana przez oceniających.
Kryterium będzie uznane za spełnione w przypadku
wprowadzenia do wniosku wszystkich wymaganych
zmian wskazanych przez oceniających w Kartach
Oceny Merytorycznej lub Formalno-Merytorycznej lub
akceptacji przez IOK stanowiska Wnioskodawcy.
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„nie” albo stwierdzeniu, że kryterium nie dotyczy danego
projektu.
W przypadku projektów konkursowych projekty
niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane.
Kryterium będzie weryfikowane po przeprowadzeniu procesu
negocjacji.
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OŚ PRIORYTETOWA IX WŁĄCZENIE SPOŁECZNE
Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
Typ projektu - Programy służące aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za pomocą instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej,
edukacyjnej.
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ – KRYTERIA DOSTĘPU
Lp.

Nazwa kryterium

Definicja

Sposób weryfikacji

Wnioskodawca złożył jeden wniosek
o dofinansowanie projektu w ramach
danego konkursu

Wnioskodawca jest zobligowany do złożenia jednego wniosku o dofinansowanie projektu
w ramach danego konkursu. Kryterium w przedmiotowym brzmieniu odnosi się
wyłącznie do występowania danego podmiotu w charakterze wnioskodawcy, a nie
partnera. Wnioskodawca może występować w innych wnioskach złożonych w tym
samym konkursie w charakterze partnera. W przypadku złożenia więcej niż jednego
wniosku przez jednego wnioskodawcę WUP w Łodzi odrzuca wszystkie złożone w
odpowiedzi na konkurs wnioski. W przypadku wycofania wniosku o dofinansowanie
projektodawca ma prawo złożyć kolejny wniosek.
Projekt jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu, w szczególności
ze wskazanymi w regulaminie konkursu wytycznymi, stawkami oraz standardami
dotyczącymi realizacji projektów.

Na podstawie ewidencji złożonych wniosków o
dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak” albo „nie”.
Projekty
niespełniające
przedmiotowego
kryterium są odrzucane.

1

2

Projekt jest zgodny z wymogami
określonymi w regulaminie konkursu
Wskaźnik efektywności społeczno –
zatrudnieniowej

3

Wskaźnik efektywności społeczno – zatrudnieniowej dla uczestników projektu* mierzony
w okresie do 3 miesięcy po zakończonym udziale w projekcie wynosi:


w przypadku projektów realizowanych z podstawowej puli alokacji
przeznaczonej na konkurs - co najmniej 56%, w tym efektywności
zatrudnieniowej co najmniej 22%;



w przypadku projektów realizowanych z wyodrębnionej puli alokacji (projekty
skierowane w 100% do osób z niepełnosprawnościami) - co najmniej 56%, w
tym efektywności zatrudnieniowej co najmniej 22%;



w przypadku projektów, które zakładają aktywizację osób o znacznym stopniu
niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z
niepełnosprawnościami sprzężonymi minimalny poziom efektywności
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Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak” albo „nie”.
Kryterium warunkowe.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak” albo „nie” lub „nie dotyczy”
Projekty
niespełniające
kryterium są odrzucane.

przedmiotowego

społeczno - zatrudnieniowej wynosi 46 %, w tym minimalny poziom
efektywności zatrudnieniowej – 12 %
*Z wyłączeniem osób, o których mowa w Podrozdziale 4.7 pkt.2 Wytycznych w zakresie
realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z
wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.
Uczestnikami projektów są wyłącznie
osoby z niepełnosprawnościami

Uczestnikami projektów są wyłącznie osoby z niepełnosprawnościami, a wsparcie w
ramach projektu zostanie dostosowane do specyficznych potrzeb tej grupy docelowej
(otoczenie może wystąpić jedynie, w zakresie niezbędnym dla wsparcia osób z
niepełnosprawnościami i tylko łącznie z osobami z niepełnosprawnościami).

4

5

DODATKOWE KRYTERIUM DOSTĘPU – dotyczy tylko wyodrębnionej puli alokacji
na projekty skierowane w 100% do osób z niepełnosprawnościami

Rejestracja
w PUP

uczestników

projektu

Każdy uczestnik projektu pozostający bez pracy jest zobowiązany do rejestracji w PUP
po ukończeniu udziału w projekcie, o ile może podlegać takiej rejestracji. Wypełnienie
obowiązku rejestracji będzie weryfikowane w okresie do 4 tygodni po zakończonym
udziale w projekcie.
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Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak” „nie” albo stwierdzeniu, że
kryterium nie dotyczy danego projektu.
Projekty spełniające kryterium mają prawo do
otrzymania dofinansowania z wyodrębnionej
puli środków przeznaczonych na konkurs.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak” albo „nie” lub „nie dotyczy”.
Projekty
niespełniające
przedmiotowego
kryterium są odrzucane.

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ – KRYTERIA PREMIUJĄCE
Lp.

Nazwa kryterium

Definicja

Sposób weryfikacji

Współpraca z Ośrodkami Pomocy
Społecznej

Podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej podpisują z OPS
umowę/porozumienie/partnerstwo w zakresie koordynacji aktywizacji społecznej
poszczególnych uczestników projektów, którzy zostali objęci działaniami aktywizacji
zawodowej .

Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Projekty, które otrzymały minimalną ocenę za
spełnienie ogólnych kryteriów punktowych
weryfikowanych na ocenie merytorycznej
otrzymują premię punktową tj. 10 punktów za
spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium
premiującego nie tracą punktów przyznanych
za spełnienie ogólnych kryteriów punktowych
weryfikowanych na ocenie merytorycznej.

1

Uczestnicy z niepełnosprawnościami

2

Uczestnicy należący do III profilu
pomocy

Kryterium dotyczy tylko wyodrębnionej puli alokacji na projekty skierowane w 100% do
osób z niepełnosprawnościami
Grupę docelową w projekcie stanowią, co najmniej w:
 30% -osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub
 20%
osoby
z
niepełnosprawnościami
sprzężonymi
lub
z niepełnosprawnością intelektualną lub osoby z zaburzeniami psychicznymi.

Grupę docelową projektu w co najmniej 40% stanowią osoby należące do III profilu
pomocy, których aktywizacja zawodowa odbywa się we współpracy z właściwym
Powiatowym Urzędem Pracy poprzez realizację Indywidualnego Planu Działania.

3

Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Projekty, które otrzymały minimalną ocenę
za spełnienie ogólnych kryteriów punktowych
weryfikowanych na ocenie merytorycznej
otrzymują premię punktową tj. 10 punktów za
spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium
premiującego nie tracą punktów przyznanych
za spełnienie ogólnych kryteriów punktowych
weryfikowanych na ocenie merytorycznej.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Projekty, które otrzymały minimalną ocenę za
spełnienie ogólnych kryteriów punktowych
weryfikowanych na ocenie merytorycznej
otrzymują premię punktową tj. 10 punktów za
spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium
premiującego nie tracą punktów przyznanych
za spełnienie ogólnych kryteriów punktowych
weryfikowanych na ocenie merytorycznej.

Typ projektu - Programy służące aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za pomocą instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej,
edukacyjnej realizowane przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej (OPS, PCPR).
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SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ – KRYTERIA DOSTĘPU
Lp.

Nazwa kryterium

Definicja

Sposób weryfikacji

Wnioskodawca złożył jeden wniosek
o dofinansowanie projektu w ramach
danego konkursu

Wnioskodawca jest zobligowany do złożenia jednego wniosku o dofinansowanie
projektu w ramach danego konkursu. Kryterium w przedmiotowym brzmieniu odnosi
się wyłącznie do występowania danego podmiotu w charakterze wnioskodawcy, a nie
partnera. Wnioskodawca może występować w innych wnioskach złożonych w tym
samym konkursie w charakterze partnera. W przypadku złożenia więcej niż jednego
wniosku przez jednego wnioskodawcę WUP w Łodzi odrzuca wszystkie złożone w
odpowiedzi na konkurs wnioski. W przypadku wycofania wniosku o dofinansowanie
projektodawca ma prawo złożyć kolejny wniosek.

Na podstawie ewidencji złożonych wniosków o
dofinansowanie.

Projekt jest zgodny z wymogami
określonymi w regulaminie konkursu

Projekt jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu, w
szczególności ze wskazanymi w regulaminie konkursu wytycznymi, stawkami oraz
standardami dotyczącymi realizacji projektów.

Wartość
projektu
nie
przekroczyć 4 000 000 PLN.

We wniosku przedstawiono wartość projektu na kwotę nie wyższą niż 4 000 000 PLN.

Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak” albo „nie”.
Kryterium warunkowe.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak” albo „nie”.
Projekty
niespełniające
przedmiotowego
kryterium są odrzucane.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak” albo „nie”.
Projekty
niespełniające
przedmiotowego
kryterium są odrzucane.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak” albo „nie”.

1

2

może

3
Zlecanie realizacji zadań publicznych

Projekt zakłada zlecenie części zadań na zasadach określonych w ustawie z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w wysokości nie
mniejszej niż 10% wartości projektu.

Uczestnicy należący do III profilu
pomocy

Kryterium dotyczy tylko projektów, których wnioskodawcą jest OPS

4

Grupę docelową projektu w co najmniej 40% stanowią osoby należące do III profilu
pomocy, których aktywizacja zawodowa odbywa się we współpracy z właściwym
Powiatowym Urzędem Pracy poprzez realizację Indywidualnego Planu Działania

5

6

Narzędzia realizacji
służących aktywizacji
zawodowej

programów
społeczno-

Projekt zakłada, że każdy uczestnik podpisuje i realizuje kontrakt socjalny (inny
indywidualny program) lub program aktywności lokalnej.

Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak” albo „nie”.
Projekty
niespełniające
przedmiotowego
kryterium są odrzucane.

Projekty
niespełniające
przedmiotowego
kryterium są odrzucane.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak” albo „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane.
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Wskaźnik efektywności społecznozatrudnieniowej

7

Rejestracja
w PUP

uczestników

projektu

Wskaźnik efektywności społeczno – zatrudnieniowej dla uczestników projektu*
mierzony w okresie do 3 miesięcy po zakończonym udziale w projekcie wynosi co
najmniej 56%, w tym efektywności zatrudnieniowej co najmniej 22%.

Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak” albo „nie” lub „nie dotyczy”.

*Z wyłączeniem osób, o których mowa w Podrozdziale 4.7 pkt.2 Wytycznych w
zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania
ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

Projekty niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane.

Każdy uczestnik projektu pozostający bez pracy jest zobowiązany do rejestracji w PUP
po ukończeniu udziału w projekcie, o ile może podlegać takiej rejestracji. Wypełnienie
obowiązku rejestracji będzie weryfikowane w okresie do 4 tygodni po zakończonym
udziale w projekcie.

Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak” albo „nie” lub „nie dotyczy”.
Projekty niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane.

8
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Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne
Typ projektu - Rozwój usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej służących pomocy w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych – realizowany zgodnie z ustawą o pomocy
społecznej, ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz innymi regulacjami prawnymi z zakresu pomocy społecznej przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej (OPS,
PCPR).
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ – KRYTERIA DOSTĘPU
Lp.

Nazwa kryterium

Definicja

Sposób weryfikacji

Wnioskodawca złożył jeden wniosek
o dofinansowanie projektu w ramach
danego konkursu

Wnioskodawca jest zobligowany do złożenia jednego wniosku o dofinansowanie
projektu w ramach danego konkursu. Kryterium w przedmiotowym brzmieniu odnosi
się wyłącznie do występowania danego podmiotu w charakterze wnioskodawcy, a nie
partnera. Wnioskodawca może występować w innych wnioskach złożonych w tym
samym konkursie w charakterze partnera. W przypadku złożenia więcej niż jednego
wniosku przez jednego wnioskodawcę WUP w Łodzi odrzuca wszystkie złożone
w odpowiedzi na konkurs wnioski. W przypadku wycofania wniosku o dofinansowanie
projektodawca ma prawo złożyć kolejny wniosek.
Projekt jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu,
w szczególności ze wskazanymi w regulaminie konkursu wytycznymi, stawkami oraz
standardami dotyczącymi realizacji projektów.

Na podstawie ewidencji złożonych wniosków o
dofinansowanie.

1

2

3

Projekt jest zgodny z wymogami
określonymi w regulaminie konkursu

Wskaźnik efektywności społecznozatrudnieniowej

Wskaźnik efektywności społeczno – zatrudnieniowej dla uczestników projektu
mierzony w okresie do 3 miesięcy po zakończonym udziale w projekcie wynosi co
najmniej 56%, w tym efektywności zatrudnieniowej co najmniej 22%.

Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak” albo „nie”.
Projekty
niespełniające
przedmiotowego
kryterium są odrzucane.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak” albo „nie”.
Kryterium warunkowe.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak” albo „nie”
Projekty
niespełniające
kryterium są odrzucane.
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przedmiotowego

Typ projektu - Rozwój usług placówek wsparcia dziennego oraz innych alternatywnych form opieki dla dzieci (powyżej 3. roku życia) i młodzieży służących integracji społecznej oraz
zapobieganiu patologiom
Typ projektu - Rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób zależnych lub niesamodzielnych, w tym osób starszych lub niepełnosprawnych służących zaspokojeniu rosnących potrzeb
wynikających z niesamodzielności. (tylko usługi społeczne)
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ – KRYTERIA DOSTĘPU
Lp.

1

2

Nazwa kryterium

Definicja

Sposób weryfikacji

Wnioskodawca złożył nie więcej niż
jeden wniosek o dofinansowanie
projektu
w ramach
danego
konkursu

Wnioskodawca jest zobligowany do złożenia nie więcej niż jednego wniosku
o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu. Kryterium w przedmiotowym
brzmieniu odnosi się wyłącznie do występowania danego podmiotu w charakterze
wnioskodawcy, a nie partnera. Wnioskodawca może występować w innych wnioskach
złożonych w tym samym konkursie w charakterze partnera. W przypadku złożenia
więcej niż jednego wniosku przez jednego wnioskodawcę WUP w Łodzi odrzuca
wszystkie złożone w odpowiedzi na konkurs wnioski. W przypadku wycofania wniosku
o dofinansowanie projektodawca ma prawo złożyć kolejny wniosek.
Projekt jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu,
w szczególności ze wskazanymi w regulaminie konkursu wytycznymi, stawkami oraz
standardami dotyczącymi realizacji projektów.

Na podstawie ewidencji złożonych wniosków o
dofinansowanie
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak” albo „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium
są odrzucane.

Projekt jest zgodny z wymogami
określonymi
w
regulaminie
konkursu
Rozwój kompetencji kluczowych

3

4

Wskaźnik efektywności społecznozatrudnieniowej

W przypadku projektów zakładających realizację usług w placówkach wsparcia
dziennego w formie opiekuńczej oraz w placówkach prowadzonych w formie pracy
podwórkowej obowiązkowo są realizowane zajęcia rozwijające co najmniej dwie z
ośmiu kompetencji kluczowych wskazanych w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia
się przez całe życie (2006/962/WE):
 porozumiewanie się w języku ojczystym;
 porozumiewanie się w językach obcych;
 kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne;
 kompetencje informatyczne;
 umiejętność uczenia się;
 kompetencje społeczne i obywatelskie;
 inicjatywność i przedsiębiorczość;
 świadomość i ekspresja kulturalna.
Wskaźnik efektywności społeczno –zatrudnieniowej dla uczestników projektu mierzony
w okresie do 3 miesięcy po zakończonym udziale w projekcie wynosi co najmniej 56%,
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Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak” albo „nie”.
Kryterium warunkowe.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak” albo „nie” lub „nie dotyczy”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium
są odrzucane.

Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości

logicznych „tak” albo „nie”

w tym efektywności zatrudnieniowej co najmniej 22%.

Demarkacja usług społecznych i
zdrowotnych

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium
są odrzucane.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak” albo „nie”
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium
są odrzucane.

Wnioskodawca oraz partner (o ile dotyczy) nie jest podmiotem leczniczym.

5

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ – KRYTERIA PREMIUJĄCE
Lp.

Nazwa kryterium

Definicja

1

Projekt jest realizowany na
obszarach szczególnie dotkniętych
ubóstwem

Przynajmniej 70% uczestników projektu będą stanowiły osoby zamieszkałe na terenie
powiatów: łaskiego, tomaszowskiego, kutnowskiego, zgierskiego, poddębickiego,
opoczyńskiego, radomszczańskiego.

Projekty podmiotów
społecznej

Projekt jest realizowany przez podmioty ekonomii społecznej zdefiniowane
w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego
i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

2

ekonomii
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Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Projekty, które otrzymały minimalną ocenę za
spełnienie ogólnych kryteriów punktowych
weryfikowanych na ocenie merytorycznej
otrzymują premię punktową tj. 10 punktów za
spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium
premiującego nie tracą punktów przyznanych za
spełnienie ogólnych kryteriów punktowych
weryfikowanych na ocenie merytorycznej.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Projekty, które otrzymały minimalną ocenę za
spełnienie ogólnych kryteriów punktowych
weryfikowanych na ocenie merytorycznej
otrzymują premię punktową tj. 10 punktów za

spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium
premiującego nie tracą punktów przyznanych za
spełnienie ogólnych kryteriów punktowych
weryfikowanych na ocenie merytorycznej.

Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej Poddziałanie
IX.3.1 Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ – KRYTERIA DOSTĘPU
L.p.

Nazwa kryterium
Liczba wniosków

1

Okres realizacji projektu
2

Definicja

Sposób weryfikacji

Wnioskodawca jest zobligowany do złożenia jednego wniosku o dofinansowanie
projektu na jeden subregion obejmujący wszystkie powiaty w danym subregionie
wskazane poniżej:
I subregion - powiaty: zduńskowolski, łaski, pabianicki, łódzki-wschodni, tomaszowski,
rawski, opoczyński.
II subregion - powiaty: poddębicki, zgierski, brzeziński, skierniewicki, miasto
Skierniewice, łowicki, łęczycki, kutnowski.
III subregion: - powiaty: bełchatowski, piotrkowski, miasto Piotrków Trybunalski,
radomszczański, pajęczański, wieluński, wieruszowski, sieradzki.
IV subregion: miasto Łódź
W ramach konkursu zostanie wyłoniony tylko jeden OWES na realizację wsparcia w
danym subregionie.
W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku przez jednego wnioskodawcę na
dany subregion lub złożenia wniosku nie obejmującego wszystkich powiatów w danym
subregionie, WUP w Łodzi odrzuca wszystkie złożone przez tego wnioskodawcę
wnioski na dany subregion. W przypadku wycofania wniosku o dofinansowanie
projektodawca ma prawo złożyć kolejny wniosek.

Na podstawie ewidencji złożonych wniosków o
dofinansowanie.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak” albo „nie”.
Projekty
niespełniające
przedmiotowego
kryterium są odrzucane.

Okres realizacji projektu nie wykracza poza 31 grudnia 2017 r., a projekt jest
realizowany przez co najmniej 24 miesiące.

Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak” albo „nie”.
Projekty
niespełniające
przedmiotowego
kryterium są odrzucane.
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3

W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie każdy podmiot występujący w
roli partnera musi posiadać status akredytowanego ośrodka wsparcia ekonomii
społecznej.

Partnerstwo

Kompleksowość wsparcia
Wnioskodawca zakłada realizację wszystkich typów projektów
punkcie 9 SzOOP RPO WŁ na lata 2014 -2020 dla Działania IX.3.1.

4

5

Dostęp do wsparcia OWES na
terenie każdego wspieranego
subregionu.

Wskaźniki efektywnościowe

wskazanych w

Wnioskodawca powinien zapewnić miejsce świadczenia usług OWES zgodnie ze
standardami systemu akredytacji (AKSES) na terenie każdego subregionu, na którym
będzie realizował projekt.



Wnioskodawca zapewnia osiągnięcie wskaźników na określonym poziomie:



SUBREGION I

Projekty
niespełniające
przedmiotowego
kryterium są odrzucane.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak” albo „nie”.

wskaźnik 1: liczba grup inicjatywnych, które w wyniku działalności OWES
wypracowały założenia co do utworzenia podmiotu ekonomii społecznej – minimum 4
wskaźnik 2: liczba środowisk, które w wyniku działalności OWES przystąpiły do
wspólnej realizacji przedsięwzięcia mającego na celu rozwój ekonomii społecznej na
poziomie minimum 30%
wskaźnik 3: liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku działalności OWES dla osób,
wskazanych w definicji przedsiębiorstwa społecznego – minimum 22
wskaźnik 4: liczba organizacji pozarządowych prowadzących działalność odpłatną
pożytku publicznego lub działalność gospodarczą utworzonych w wyniku działalności
OWES na poziomie minimum 10%
wskaźnik 5: liczba miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty utworzonych w wyniku
działalności OWES we wspartych przedsiębiorstwach społecznych – minimum 13
wskaźnik 6: procent wzrostu obrotów przedsiębiorstw społecznych objętych wsparciem
na poziomie minimum 5%

6



SUBREGION II
wskaźnik 1: liczba grup inicjatywnych, które w wyniku działalności OWES
wypracowały założenia co do utworzenia podmiotu ekonomii społecznej na poziomie –
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Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak” albo „nie” albo „nie dotyczy”.
Projekty
niespełniające
przedmiotowego
kryterium są odrzucane.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak” albo „nie”.
Projekty
niespełniające
przedmiotowego
kryterium są odrzucane.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak” albo „nie”.
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Projekty
niespełniające
kryterium są odrzucane.

przedmiotowego

minimum 6
wskaźnik 2: liczba środowisk, które w wyniku działalności OWES przystąpiły do
wspólnej realizacji przedsięwzięcia mającego na celu rozwój ekonomii społecznej na
poziomie minimum 30%
wskaźnik 3: liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku działalności OWES dla osób,
wskazanych w definicji przedsiębiorstwa społecznego na poziomie – minimum 33
wskaźnik 4: liczba organizacji pozarządowych prowadzących działalność odpłatną
pożytku publicznego lub działalność gospodarczą utworzonych w wyniku działalności
OWES na poziomie minimum 10%
wskaźnik 5: liczba miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty utworzonych w wyniku
działalności OWES we wspartych przedsiębiorstwach społecznych na poziomie –
minimum 16
wskaźnik 6: procent wzrostu obrotów przedsiębiorstw społecznych objętych wsparciem
na poziomie minimum 5%


SUBREGION III
wskaźnik 1: liczba grup inicjatywnych, które w wyniku działalności OWES
wypracowały założenia co do utworzenia podmiotu ekonomii społecznej na poziomie –
minimum 4
wskaźnik 2: liczba środowisk, które w wyniku działalności OWES przystąpiły do
wspólnej realizacji przedsięwzięcia mającego na celu rozwój ekonomii społecznej na
poziomie minimum 30%
wskaźnik 3: liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku działalności OWES dla osób,
wskazanych w definicji przedsiębiorstwa społecznego na poziomie – minimum 26
wskaźnik 4: liczba organizacji pozarządowych prowadzących działalność odpłatną
pożytku publicznego lub działalność gospodarczą utworzonych w wyniku działalności
OWES na poziomie minimum 10%
wskaźnik 5: liczba miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty utworzonych w wyniku
działalności OWES we wspartych przedsiębiorstwach społecznych na poziomie –
minimum 15
wskaźnik 6: procent wzrostu obrotów przedsiębiorstw społecznych objętych wsparciem
na poziomie minimum 5%



SUBREGION IV
wskaźnik 1: liczba grup inicjatywnych, które w wyniku działalności OWES
wypracowały założenia co do utworzenia podmiotu ekonomii społecznej na poziomie –

Załącznik nr 3 Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań

Strona 115

minimum 3
wskaźnik 2: liczba środowisk, które w wyniku działalności OWES przystąpiły do
wspólnej realizacji przedsięwzięcia mającego na celu rozwój ekonomii społecznej na
poziomie minimum 30%
wskaźnik 3: liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku działalności OWES dla osób,
wskazanych w definicji przedsiębiorstwa społecznego na poziomie – minimum 15
wskaźnik 4: liczba organizacji pozarządowych prowadzących działalność odpłatną
pożytku publicznego lub działalność gospodarczą utworzonych w wyniku działalności
OWES na poziomie minimum 10%
wskaźnik 5: liczba miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty utworzonych w wyniku
działalności OWES we wspartych przedsiębiorstwach społecznych na poziomie –
minimum 28
wskaźnik 6: procent wzrostu obrotów przedsiębiorstw społecznych objętych wsparciem
na poziomie minimum 5%

7

8

Projekt jest zgodny z wymogami
określonymi
w
regulaminie
konkursu.
Projekt
skierowany
w szczególności
do
z niepełnosprawnościami.

jest
osób

Projekt jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu, w
szczególności ze wskazanymi w regulaminie konkursu wytycznymi, stawkami oraz
standardami dotyczącymi realizacji projektów.
Wnioskodawca zapewnia, że nie mniej niż 14 % uczestników indywidualnych będą
stanowiły osoby z niepełnosprawnościami.

Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak” albo „nie”.
Kryterium warunkowe.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak” albo „nie”.
Projekty
niespełniające
kryterium są odrzucane.
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przedmiotowego

OŚ PRIORYTETOWA X ADAPTACYJNOŚĆ PRACOWNIKÓW I PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE
Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ BĄDŹ OCENY MERYTORYCZNEJ – KRYTERIA
DOSTĘPU
Lp.

Nazwa kryterium
Projekt
jest
skierowany
odpowiedniej grupy docelowej

do

1.

Projekt obejmuje utworzenie nowych
miejsc opieki nad dziećmi na terenie
danej
jednostki
samorządu
terytorialnego.

2.

3.

Projekt zapewnia utworzenie miejsc

Definicja

Sposób weryfikacji

Projekt skierowany jest do osób sprawujących opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3 pracujących lub pozostających bez pracy, dla których opieka nad dzieckiem stanowi
barierę w powrocie lub wejściu na rynek pracy.
Odbiorcami wsparcia mogą być osoby spełniające łącznie poniższe warunki:
1. sprawują opiekę nad przynajmniej jednym dzieckiem w wieku do lat 3 i,
2. a) są osobami pracującymi, które przebywają na urlopie macierzyńskim lub
rodzicielskim (rozumianym jako świadczenie pracownicze, które zapewnia
płatny lub bezpłatny czas wolny od pracy w celu sprawowania opieki nad
dzieckiem) lub dodatkowym urlopie macierzyńskim,
b) pozostają bez pracy, tzn. osoby bezrobotne (są gotowe do podjęcia pracy i
aktywnie poszukują zatrudnienia) jak i osoby bierne zawodowo (które w danej
chwili nie tworzą zasobów siły roboczej tj. nie pracują i nie są bezrobotne) i
3. opieka nad dzieckiem stanowi dla nich barierę w powrocie lub wejściu na
rynek pracy.
Realizacja projektu obejmuje utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do
lat 3 w formach instytucjonalnych (żłobków, klubów dziecięcych, opiekuna dziennego) i
pozainstytucjonalnych (niania) na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego
(gminy).
Działania zaproponowane w projekcie muszą przyczynić się do zwiększenia liczby
miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formach instytucjonalnych lub
pozainstytucjonalnych na terenie działania danego organu nadzorującego żłobki, kluby
dziecięce lub opiekunów dziennych (wójt, burmistrz, prezydent miasta).
Zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 stwierdza się w odniesieniu do jej
wartości potwierdzonej przez dany organ prowadzący rejestr żłobków lub rejestr klubów
dziecięcych lub wykaz opiekunów dziennych przed rozpoczęciem realizacji projektu. W
przypadku form pozainstytucjonalnych (niania) zwiększenie liczby miejsc będzie
stwierdzane na podstawie kserokopii umowy uaktywniającej przedstawianej przez
rodzica.
Liczba utworzonych w ramach udzielonego wsparcia projektowego nowych miejsc opieki

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie
zapisów wniosku o dofinansowanie, w tym
charakterystyki grupy docelowej oraz diagnozy
sytuacji problemowej.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak” albo „nie”.
Kryterium warunkowe.
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Kryterium będzie weryfikowane na podstawie
zapisów wniosku o dofinansowanie, w tym
diagnozy sytuacji problemowej i zaplanowanej
wartości wskaźników.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak” albo „nie”.
Projekty
niespełniające
przedmiotowego
kryterium są odrzucane.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie

opieki nad dziećmi zgodnie z
przewidywanym zapotrzebowaniem

nad dziećmi w wieku do lat 3 w formach instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych
odpowiada faktycznemu i prognozowanemu w perspektywie 3-letniej zapotrzebowaniu
na usługi opieki na obszarach, na których są one tworzone. Interwencja nie jest możliwa
w sytuacji, gdy zapotrzebowanie na usługi opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na
obszarze objętym działaniami projektowymi może być zaspokojone przy dotychczasowej
liczbie miejsc opieki. Oznacza to, że ewentualna ograniczona aktywność zawodowa
osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 ma na tym obszarze inną genezę niż
niemożność zapewnienia dzieciom opieki instytucjonalnej lub pozainstytucjonalnej.
Projekt musi uwzględniać zmiany demograficzne, które nastąpią w okresie realizacji i
trwałości projektu.

W projekcie zapewniono trwałość
utworzonych miejsc opieki nad
dziećmi w formie instytucjonalnej.

Wnioskodawca zapewnia trwałość utworzonych w ramach projektu miejsc opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3, przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji
projektu. Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość miejsc opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3 do świadczenia usług w ramach utworzonych w projekcie
miejsc opieki.

Okres realizacji projektu
przekracza 12 miesięcy

Okres realizacji projektu może wynosić maksymalnie 12 miesięcy, przy czym
dofinansowanie z EFS może objąć w tym okresie wszystkie
koszty związane z
powstaniem i bieżącym funkcjonowaniem nowo utworzonych miejsc opieki.

4.

nie

5.

6.

W projekcie określono właściwą

W ramach projektu przewidziano wkład własny w kwocie stanowiącej minimum 9%
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zapisów
wniosku
o dofinansowanie
w szczególności opisu diagnozy projektu, która
musi zawierać analizę sytuacji demograficznej
na terenie realizacji projektu, z której wynika, iż
liczba wygenerowanych w ramach projektu
dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku
do lat 3 w powiązaniu z innymi miejscami opieki
funkcjonującymi na terenie objętym analizą
odpowiada faktycznemu i prognozowanemu
zapotrzebowaniu na tego typu usługi,
w perspektywie kolejnych 3 lat od założonej
daty rozpoczęcia realizacji projektu.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak” albo „nie”.
Projekty
niespełniające
przedmiotowego
kryterium są odrzucane.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie
zawartych we wniosku o dofinansowanie
informacji, z jakiego źródła, innego niż wsparcie
EFS, nowo utworzone miejsca opieki
instytucjonalnej będą utrzymane przez okres
minimum 2 lat po ustaniu finansowania EFS, a
także o planowanych działaniach zmierzających
do utrzymania funkcjonowania tych miejsc po
ustaniu finansowania EFS.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak” albo „nie”.
Projekty
niespełniające
przedmiotowego
kryterium są odrzucane.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie
zapisów wniosku o dofinansowanie, w tym
wskazanego
terminu realizacji i budżetu
projektu.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak” albo „nie”.
Projekty
niespełniające
przedmiotowego
kryterium są odrzucane.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie

wysokość wkładu własnego

wydatków kwalifikowalnych.

Projekt zakłada minimalny poziom
efektywności zatrudnieniowej

W stosunku do ogółu uczestników projektu objętych aktywizacją zawodową projekt
zakłada na zakończenie jego realizacji:
1. wskaźnik liczby osób pracujących, które powróciły na rynek pracy po przerwie
związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka - na poziomie 100%,
2 wskaźnik liczby osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują
pracy po opuszczeniu programu - na poziomie minimum 40%.
Spełnienie powyższego kryterium będzie weryfikowane w okresie realizacji projektu i po
jego zakończeniu.

W projekcie właściwie uzasadniono
inwestycje w infrastrukturę ramach
cross-financingu

W odniesieniu do planowanych w projekcie w ramach cross-financingu inwestycji w
nową infrastrukturę opiekuńczą dla dzieci do lat 3 Wnioskodawca uzasadnia, że:
a) zapewnienie odpowiedniej infrastruktury nie jest możliwe w inny sposób;
b) potrzeba wydatkowania środków została potwierdzona analizą potrzeb i trendów
demograficznych w ujęciu terytorialnym (w perspektywie kolejnych 3 lat);
c) infrastruktura została zaprojektowana zgodnie z zasadą projektowania uniwersalnego,
o której mowa w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji
zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach
funduszy unijnych na lata 2014-2020.

7.

8.
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zapisów
wniosku
o dofinansowanie,
w szczególności budżetu projektu.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak” albo „nie”.
Kryterium warunkowe.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie
treści wniosku o dofinansowanie projektu,
w szczególności
zaplanowanej wartości
wskaźników.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak” albo „nie”.
Projekty
niespełniające
przedmiotowego
kryterium są odrzucane.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie
treści wniosku o dofinansowanie projektu,
w szczególności
uzasadnienia wydatków
ponoszonych w ramach cross-financingu.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak”, „nie” lub „nie dotyczy”.
Kryterium warunkowe.

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ BĄDŹ OCENY MERYTORYCZNEJ – KRYTERIA
PREMIUJĄCE
Lp

Nazwa kryterium

Definicja

Sposób weryfikacji

Projekt jest realizowany na obszarze
o niskim wskaźniku dzieci do lat 3
objętych opieką żłobkową

Projekt jest realizowany w gminach z terenu województwa łódzkiego, w których opieką
instytucjonalną (w ramach żłobków, klubów dziecięcych lub usług opiekuna dziennego)
objętych jest mniej niż 5% dzieci w wieku do lat 3 zamieszkałych w danej gminie.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie
zapisów wniosku i listy gmin o największym
zapotrzebowaniu na usługi opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3, stanowiącej załącznik do
Regulaminu konkursu.
Projekty, które otrzymały minimalną ocenę za
spełnienie ogólnych kryteriów punktowych
weryfikowanych na ocenie merytorycznej
otrzymują premię punktową tj. 10 punktów za
spełnienie kryterium premiującego.

1.

Projekty, które nie spełniają kryterium
premiującego nie tracą punktów przyznanych za
spełnienie ogólnych kryteriów punktowych
weryfikowanych na ocenie merytorycznej.
Projekt jest realizowany w sposób
komplementarny

W zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie
instytucjonalnej projekt jest komplementarny ze wsparciem udzielanym z EFRR w
ramach osi priorytetowej VII.

2.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie
zapisów wniosku o dofinansowanie, w tym opisu
działań projektowych. Beneficjent powinien
przedstawić szczegółowe informacje na temat
powiązania interwencji w zakresie tworzenia
nowych miejsc opieki nad dziećmi oraz dane
identyfikujące komplementarny projekt: numer,
tytuł, okres realizacji, status, wartość, poziom
zaawansowania działań oraz zaplanowane lub
zrealizowane wskaźniki.
Projekty, które otrzymały minimalną ocenę za
spełnienie ogólnych kryteriów punktowych
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weryfikowanych na ocenie merytorycznej
otrzymują premię punktową tj. 10 punktów za
spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium
premiującego nie tracą punktów przyznanych za
spełnienie ogólnych kryteriów punktowych
weryfikowanych na ocenie merytorycznej.
Projekt jest realizowany w sposób
kompleksowy

W ramach jednego projektu zakłada się kompleksowe wsparcie osób sprawujących
opiekę nad dziećmi do lat 3, w postaci utworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi
oraz aktywizacji zawodowej w przypadku, gdy wynika to ze zdiagnozowanych potrzeb
osób objętych wsparciem. Projekt kompleksowy w najwyższym stopniu wpisuje się w cel
szczegółowy Działania: wzrost poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do
zatrudnienia osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.

3.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie
zapisów wniosku o dofinansowanie, w tym opisu
działań projektowych.
Projekty, które otrzymały minimalną ocenę za
spełnienie ogólnych kryteriów punktowych
weryfikowanych na ocenie merytorycznej
otrzymują premię punktową tj. 15 punktów za
spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium
premiującego nie tracą punktów przyznanych za
spełnienie ogólnych kryteriów punktowych
weryfikowanych na ocenie merytorycznej.

W projekcie zostały zaplanowane
działania
ukierunkowane
na
aktywizację kobiet na rynku pracy.

W ramach projektu zakłada się działania ukierunkowane na aktywizację kobiet
bezrobotnych oraz biernych zawodowo. Powyższe działanie wynika z faktu, iż kobiety
częściej niż mężczyźni sprawują opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 i stanowi to barierę
w wejściu na rynek pracy.

4.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie
zapisów wniosku o dofinansowanie, w tym
opisu działań projektowych.
Projekty, które otrzymały minimalną ocenę za
spełnienie ogólnych kryteriów punktowych
weryfikowanych na ocenie merytorycznej
otrzymują premię punktową tj. 5 punktów za
spełnienie kryterium premiującego.
Projekty,
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które

nie

spełniają

kryterium

premiującego nie tracą punktów przyznanych za
spełnienie ogólnych kryteriów punktowych
weryfikowanych na ocenie merytorycznej.
Projekty realizowane przez jednostki
samorządu terytorialnego

Projekt będzie realizowany przez jednostki samorządu terytorialnego, co daje większe
szanse na dokonanie prawidłowej diagnozy potrzeb danej społeczności lokalnej, a także
na zapewnienie trwałości miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 po zakończeniu realizacji
projektu.

5.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie
zapisów wniosku o dofinansowanie, w tym
opisu działań projektowych.
Projekty, które otrzymały minimalną ocenę za
spełnienie ogólnych kryteriów punktowych
weryfikowanych na ocenie merytorycznej
otrzymują premię punktową tj. 5 punktów za
spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium
premiującego nie tracą punktów przyznanych za
spełnienie ogólnych kryteriów punktowych
weryfikowanych na ocenie merytorycznej.

Projekty realizowane w partnerstwie
z jednostkami
samorządu
terytorialnego

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego, co
ma na celu popularyzację współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie
zapisów wniosku o dofinansowanie, w tym
opisu działań projektowych.
Projekty, które otrzymały minimalną ocenę za
spełnienie ogólnych kryteriów punktowych
weryfikowanych na ocenie merytorycznej
otrzymują premię punktową tj. 5 punktów za
spełnienie kryterium premiującego.

6.

Projekty, które nie spełniają kryterium
premiującego nie tracą punktów przyznanych za
spełnienie ogólnych kryteriów punktowych
weryfikowanych na ocenie merytorycznej.

Załącznik nr 3 Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań

Strona 122

OŚ PRIORYTETOWA XI EDUKACJA, KWALIFIKACJE, UMIEJĘTNOŚCI
Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji
Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ BĄDŻ OCENY MERYTORYCZNEJ – KRYTERIA
DOSTĘPU
Lp.

Nazwa kryterium

Definicja

Sposób weryfikacji

1.

Skierowanie
projektu
do
odpowiednich szkół lub placówek
systemu oświaty.

Projekt jest skierowany do szkół lub placówek systemu oświaty, które osiągają niższe od
średnich wyniki edukacyjne w skali województwa, weryfikowane na podstawie wyników
egzaminów zewnętrznych.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie danych statystycznych aktualnych na
dzień ogłoszenia naboru wniosków, wskazanych w sprawozdaniach opracowanych
przez OKE, dotyczących wyników sprawdzianu kończącego szkołę podstawową,
egzaminu gimnazjalnego lub maturalnego.
W przypadku egzaminu maturalnego średnie wyniki edukacyjne dotyczą przedmiotów, z
których wszyscy ubiegający się o świadectwo dojrzałości zdawali egzamin na poziomie
podstawowym, tj. język polski (pisemny i ustny), matematyka (pisemny), język angielski
(pisemny).

Na podstawie deklaracji zawartej we wniosku
o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak” albo „nie”.
Kryterium bezwarunkowe.

2.

Określona
funkcjonalność
infrastruktury sieciowo-usługowej.
Dotyczy wyłącznie 3. typu projektu
określonego w SZOOP RPO WŁ na
lata 2014-2020.

W przypadku realizacji wsparcia w obszarze korzystania z TIK, beneficjent zapewnia w
okresie do 6 miesięcy od daty zakończenia realizacji projektu osiągnięcie określonej
funkcjonalności zakupionej infrastruktury sieciowo-usługowej.
Zakres funkcjonalności infrastruktury sieciowo-usługowej musi być zgodny ze
wszystkimi wymogami zawartymi w Regulaminie konkursu.

Na podstawie deklaracji zawartej we o
dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak”, „nie” lub „nie dotyczy”
Kryterium bezwarunkowe.

Zgodność
diagnozą

Realizacja projektu zostanie każdorazowo poprzedzona diagnozą na podstawie
indywidualnego zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty w tym zakresie.
Diagnoza powinna być przygotowana i przeprowadzona przez szkołę, placówkę systemu
oświaty lub inny podmiot prowadzący działalność o charakterze edukacyjnym lub
badawczym oraz zatwierdzona przez organ prowadzący

Na podstawie deklaracji zawartej we o
dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak”, „nie” lub „nie dotyczy”.
Kryterium bezwarunkowe.

Wyposażenie pracowni szkolnych do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub zakup
nowoczesnych pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK jest zgodny z katalogiem
określonym przez MEN.
Katalog jest udostępniony za pośrednictwem strony www.men.gov.pl.

Na podstawie budżetu projektu.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak”, „nie” lub „nie dotyczy”.
Kryterium warunkowe.

Maksymalna wartość projektu w przypadku wsparcia jednej szkoły nie przekracza

Na podstawie budżetu projektu.

3.

4.
5.

realizacji

projektu

z

Zgodność wydatków z katalogiem
określonym przez MEN.
Dotyczy wyłącznie 2. i 3. typu
projektu określonego w SZOOP RPO
WŁ na lata 2014-2020
Maksymalna wartość projektu.
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500 000,00 PLN.
W przypadku objęcia wsparciem więcej niż jednej szkoły maksymalna wartość projektu
stanowi iloczyn liczby szkół i kwoty 500 000,00 PLN.
W przypadku objęcia wsparciem szkół wchodzących w skład zespołu szkół, każdą z nich
należy traktować jako odrębna szkołę z uwagi na fakt, iż posiadają one różne programy
rozwojowe.
6.

Właściwa
własnego.

wysokość

wkładu

Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak” albo „nie”.
Kryterium bezwarunkowe.

Na podstawie budżetu projektu.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak” albo „nie”.
Kryterium warunkowe.

Wkład własny stanowi minimum 7% wydatków kwalifikowalnych projektu.

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ BĄDŻ OCENY MERYTORYCZNEJ – KRYTERIA
PREMIUJĄCE
Lp.

1.

2.

3.

Nazwa kryterium

Skierowanie projektu do szkół
integracyjnych i specjalnych oraz
ich uczniów i nauczycieli.

Utworzenie
pracowni
międzyszkolnych.
Dotyczy wyłącznie 2. i 3. typu
projektu określonego w SZOOP
RPO WŁ na lata 2014 -2020.
Doskonalenie umiejętności i
kompetencji
zawodowych
nauczycieli w zakresie pedagogiki
specjalnej.
Dotyczy wyłącznie 4. typu
projektu określonego w SZOOP

Definicja

Sposób weryfikacji

Projekt skierowany jest do szkół integracyjnych i specjalnych oraz ich uczniów
i nauczycieli.

Projekt zakłada utworzenie nowych lub doposażenie istniejących pracowni
międzyszkolnych, zlokalizowanych w szkole lub placówce systemu oświaty,
podlegającej
pod
konkretny
organ
prowadzący
i dostępnych dla wszystkich szkół lub placówek oświatowych funkcjonujących
w ramach tego organu.

Projekt zakłada doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych
nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej.
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Na podstawie opisu grupy docelowej.
Projekty, które otrzymały minimalną ocenę za spełnienie
ogólnych kryteriów punktowych weryfikowanych na ocenie
merytorycznej otrzymują premię punktową tj. 5 punktów za
spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie tracą
punktów przyznanych za spełnienie ogólnych kryteriów
punktowych weryfikowanych na ocenie merytorycznej.
Na podstawie opisu zadań.
Projekty, które otrzymały minimalną ocenę za spełnienie
ogólnych kryteriów punktowych weryfikowanych na ocenie
merytorycznej otrzymują premię punktową tj. 5 punktów za
spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie tracą
punktów przyznanych za spełnienie ogólnych kryteriów
punktowych weryfikowanych na ocenie merytorycznej.
Na podstawie opisu zadań.
Projekty, które otrzymały minimalną ocenę za spełnienie
ogólnych kryteriów punktowych weryfikowanych na ocenie
merytorycznej otrzymują premię punktową tj. 5 punktów za
spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie tracą
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RPO WŁ na lata 2014-2020.

4.

5.

Wsparcie szkół lub placówek
zlokalizowanych na obszarach
wiejskich.

Adaptacja rozwiązań.

punktów przyznanych za spełnienie ogólnych kryteriów
punktowych weryfikowanych na ocenie merytorycznej.
Projekt zakłada wsparcie szkół lub placówek zlokalizowanych na obszarach
wiejskich.
Obszary wiejskie należy rozumieć zgodnie z definicją Głównego Urzędu
Statystycznego, która opiera się na podziale jednostek administracyjnych
zastosowanym
w
rejestrze
TERYT
(http://www.stat.gov.pl/broker/access/index.jspa). Według GUS, obszarami
wiejskimi są tereny położone poza granicami administracyjnymi miast obszary gmin wiejskich oraz część wiejska (leżąca poza miastem) gminy
miejsko-wiejskiej.

Projekt zakłada wykorzystanie rozwiązań wypracowanych z udziałem środków
EFS w poprzednich perspektywach finansowych i jest komplementarny z
rozwiązaniami wypracowanymi w obecnej perspektywie.
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Na podstawie zapisów we wniosku.
Projekty, które otrzymały minimalną ocenę za spełnienie
ogólnych kryteriów punktowych weryfikowanych na ocenie
merytorycznej otrzymują premię punktową tj. 30 punktów za
spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie tracą
punktów przyznanych za spełnienie ogólnych kryteriów
punktowych weryfikowanych na ocenie merytorycznej.
Na podstawie zapisów we wniosku.
Projekty, które otrzymały minimalną ocenę za spełnienie
ogólnych kryteriów punktowych weryfikowanych na ocenie
merytorycznej otrzymują premię punktową tj. 5 punktów za
spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie tracą
punktów przyznanych za spełnienie ogólnych kryteriów
punktowych weryfikowanych na ocenie merytorycznej.
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Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ BĄDŻ OCENY MERYTORYCZNEJ – KRYTERIA
DOSTĘPU
Lp.

Nazwa kryterium

Definicja

Sposób weryfikacji

Zgodność wydatków z katalogiem
określonym przez MEN.
Dotyczy wyłącznie 1., 2. i 3. typu
projektu określonego w SZOOP RPO
WŁ na lata 2014-2020.

Wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa
zawodowego jest zgodne z katalogiem określonym przez MEN.
Szczegółowy katalog wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych dla 190
zawodów znajduje się na stronie internetowej www.koweziu.edu.pl.

Na podstawie budżetu projektu.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych
„tak” , „nie” lub „nie dotyczy”.
Kryterium warunkowe.

2.

Zgodność
diagnozą

Realizacja projektu zostanie każdorazowo poprzedzona diagnozą na
podstawie indywidualnego zapotrzebowania szkół lub placówek systemu
oświaty
w tym zakresie. Diagnoza powinna być przygotowana i
przeprowadzona przez szkołę, placówkę systemu oświaty lub inny podmiot
prowadzący działalność o charakterze edukacyjnym lub badawczym oraz
zatwierdzona przez organ prowadzący

Na podstawie deklaracji zawartej we o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych
„tak”, „nie” lub „nie dotyczy”.
Kryterium bezwarunkowe.

3.

Organizacja staży lub praktyk.
Dotyczy wyłącznie 1. typu projektu
określonego w SZOOP RPO WŁ na
lata 2014-2020.

100% uczniów i słuchaczy szkół i placówek prowadzących kształcenie
zawodowe objętych wsparciem w ramach projektu, weźmie udział w stażach
lub praktykach u pracodawców.

4.

Odpowiedni zakres staży i praktyk
zawodowych.

Działania w zakresie realizacji staży i praktyk zawodowych są zgodne z
zapisami Regulaminu konkursu.

1.

5.

6.

realizacji

projektu

z

Zapewnienie trwałości utworzonych
CKZiU.
Dotyczy wyłącznie 3. typu projektu
określonego w SZOOP RPO WŁ na
lata 2014-2020.
Gotowość beneficjenta do realizacji
staży lub praktyk.
Dotyczy wyłącznie 1. typu projektu
określonego w SZOOP RPO WŁna
lata 2014-2020.

Beneficjent zapewnia trwałość utworzonych w ramach projektu CKZiU, przez
okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu.
Beneficjent, który nie jest organem prowadzącym publicznych lub
niepublicznych szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie
zawodowe, przyjmuje na staż lub praktykę 100% uczniów objętych wsparciem
w ramach projektu.

Załącznik nr 3 Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań

Na podstawie wartości wskaźników realizacji projektu.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych
„tak”, „nie” lub „nie dotyczy”.
Kryterium bezwarunkowe.
Na podstawie deklaracji zawartej we wniosku o
dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych
„tak” , „nie” lub „nie dotyczy”.
Kryterium bezwarunkowe.
Na podstawie deklaracji zawartej we wniosku o
dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych
„tak” , „nie” lub „nie dotyczy”.
Kryterium bezwarunkowe.
Na podstawie wartości wskaźników realizacji projektu.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych
„tak”, „nie” lub „nie dotyczy”.
Kryterium bezwarunkowe.
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7.

Właściwa wysokość wkładu własnego.

W przypadku realizacji 1. lub 4. typu projektu wkład własny stanowi minimum
8,5% wydatków kwalifikowalnych projektu.
W przypadku realizacji 2. lub 3. typu projektu wkład własny stanowi minimum
11% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Na podstawie budżetu projektu.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych
„tak” albo „nie”.
Kryterium warunkowe.

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ BĄDŻ OCENY MERYTORYCZNEJ – KRYTERIA
PREMIUJĄCE
Lp.

Nazwa kryterium

współpracy
lub

Definicja

Sposób weryfikacji

1.

Zapewnienie
z pracodawcami
przedsiębiorstwami.

Projekt jest realizowany we współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami
prowadzącymi działalność w ramach SSE wymienionych w Regulaminie
konkursu.

2.

Wniesienie wkładu własnego przez
pracodawców.

Projekt zakłada wniesienie wkładu własnego przez pracodawców w formie
pieniężnej w kosztach związanych z organizacją i prowadzeniem staży lub
praktyk zawodowych, wynoszącego minimum 5% wartości tych kosztów.

3.

Wdrożenie modułowych programów
kształcenia zawodowego.
Dotyczy wyłącznie 1. i 2. typu
projektu określonych w SZOOP RPO
WŁ na lata 2014-2020.

Projekt zakłada wdrażanie w szkołach, modułowych programów kształcenia
zawodowego.

4.

Adaptacja rozwiązań.

Projekt zakłada wykorzystanie rozwiązań wypracowanych z udziałem środków
EFS w poprzednich perspektywach finansowych i jest komplementarny z

Załącznik nr 3 Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań

Na podstawie opisu zadań.
Projekty, które otrzymały minimalną ocenę za spełnienie
ogólnych kryteriów punktowych weryfikowanych na
ocenie merytorycznej otrzymują premię punktową tj. 30
punktów za spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie
tracą punktów przyznanych za spełnienie ogólnych
kryteriów punktowych weryfikowanych na ocenie
merytorycznej.
Na podstawie budżetu projektu.
Projekty, które otrzymały minimalną ocenę za spełnienie
ogólnych kryteriów punktowych weryfikowanych na
ocenie merytorycznej otrzymują premię punktową tj. 5
punktów za spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie
tracą punktów przyznanych za spełnienie ogólnych
kryteriów punktowych weryfikowanych na ocenie
merytorycznej.
Na podstawie opisu zadań.
Projekty, które otrzymały minimalną ocenę za spełnienie
ogólnych kryteriów punktowych weryfikowanych na
ocenie merytorycznej otrzymują premię punktową tj. 10
punktów za spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie
tracą punktów przyznanych za spełnienie ogólnych
kryteriów punktowych weryfikowanych na ocenie
merytorycznej.
Na podstawie zapisów we wniosku.
Projekty, które otrzymały minimalną ocenę za spełnienie
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rozwiązaniami wypracowanymi w obecnej perspektywie.

Załącznik nr 3 Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań

ogólnych kryteriów punktowych weryfikowanych na
ocenie merytorycznej otrzymują premię punktową tj. 5
punktów za spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie
tracą punktów przyznanych za spełnienie ogólnych
kryteriów punktowych weryfikowanych na ocenie
merytorycznej.
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OŚ PRIORYTETOWA XII: POMOC TECHNICZNA
KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU
Lp.

1.

Kryterium

Sposób oceny kryterium

Tak /nie / nie dotyczy

Złożenie wniosku o dofinansowanie
w określonym terminie

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy: wniosek o dofinansowanie
złożono w określonym terminie podanym w wezwaniu do złożenia wniosku o
dofinansowanie w trybie pozakonkursowym.

Tak/nie
(niespełnienie skutkować będzie negatywną oceną
wniosku)

Sprawdzenie czy wniosek został złożony na aktualnie obowiązującym
formularzu.
2.

Kompletność
wniosku
poprawność jego wypełnienia

oraz

Weryfikacja kompletności oraz wypełnienia wszystkich wymaganych pozycji we
wniosku.
Analiza poprawności oraz prawdziwości danych wskazanych we wniosku.

3.

Zgodność wniosku o dofinansowanie
z dokumentami programowymi

Zakres projektu opisany we wniosku o dofinansowanie zostanie oceniony pod
katem zgodności z RPO WL na lata 2014-2020

Tak/nie
(niespełnienie
wniosku)
Tak/nie
(niespełnienie
wniosku)
Tak/nie
(niespełnienie
wniosku)
Tak/nie
(niespełnienie
wniosku

skutkować będzie negatywną oceną
skutkować będzie negatywną oceną
skutkować będzie negatywną oceną
skutkować będzie negatywną oceną

KRYTERIA MERYTORYCZNE DOSTĘPU
Lp.

1.

2.

Kryterium

Zasadność realizacji projektu

Zgodność wniosku z prawem
wspólnotowym i krajowym oraz
z dokumentami programowymi

Sposób oceny kryterium

Tak /nie / nie dotyczy

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu w kontekście celów XII Osi Priorytetowej
„Pomoc Techniczna” wskazanych w RPO WŁ na lata 2014-2020 i w SZOOP RPO
WŁ 2014-2020 Wpływ realizacji projektu na cele osi mierzony wpływem projektu
na
osiąganie
wskaźników
określonych
w
RPO WŁ na lata 2014-2020 i w SZOOP RPO WŁ na lata 2014-2020
Zgodność wybranych przez Wnioskodawcę wskaźników z zadaniami
zaplanowanymi do realizacji w ramach projektu.
Zgodność z prawem krajowym i wspólnotowym, w tym z:

Tak/nie
(niespełnienie skutkować będzie negatywną oceną wniosku)

a) ustawą PZP (w tym poprawność proponowanego trybu zamówień publicznych)

Załącznik nr 3 Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań

Tak/nie
(niespełnienie skutkować będzie negatywną oceną wniosku)
Tak/nie
(niespełnienie skutkować będzie negatywną oceną wniosku)
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b) zasadą promowania równości kobiet i mężczyzn oraz zasadą niedyskryminacji
(art.7 Rozporządzenia ogólnego)
c) zasadą zrównoważonego rozwoju (art. 8 Rozporządzenia ogólnego)

Tak/nie
(niespełnienie skutkować będzie negatywną oceną wniosku)
Tak/nie
(niespełnienie skutkować będzie negatywną oceną wniosku)

Wykonalność finansowa, w tym w szczególności:
a) kwalifikowalność wydatków
b) niezbędność wydatków do realizacji projektu i osiągania jego celów

3.

Wykonalność projektu

c) efektywność kosztowa rozumiana jako uzyskiwanie najlepszych efektów z
danych nakładów
d) brak podwójnego finansowania zadań przewidzianych w projekcie z innych
środków publicznych – wspólnotowych lub krajowych
e) zabezpieczenie środków na realizację projektu
Zasadność rozwiązań i instrumentów służących realizacji projektu
Zapewnienie udziału w projekcie określonych grup docelowych
Zgodność z kategorią interwencji

Załącznik nr 3 Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań

Tak/nie
(niespełnienie skutkować będzie negatywną oceną wniosku)
Tak/nie
(niespełnienie skutkować będzie negatywną oceną wniosku)
Tak/nie
(niespełnienie skutkować będzie negatywną oceną wniosku)
Tak/nie
(niespełnienie skutkować będzie negatywną oceną wniosku)
Tak/nie
(niespełnienie skutkować będzie negatywną oceną wniosku)
Tak/nie
(niespełnienie skutkować będzie negatywną oceną wniosku)
Tak/nie
(niespełnienie skutkować będzie negatywną oceną wniosku)
Tak/nie
(niespełnienie skutkować będzie negatywną oceną wniosku)
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Załącznik nr 4 – Wykaz projektów zidentyfikowanych38 przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego
zakładane efekty
projektu wyrażone
wskaźnikami

l.p.

2

Numer
działani
a
lub
poddział
ania

Tytuł lub zakres
projektu

1

2

IX.3.2

Koordynacja
ekonomii
społecznej
regionie

szacowana
Data Podmiot, który
Podmiot
całkowita
identyfi
będzie
zgłaszający
wartość projektu
kacji wnioskodawcą
(PLN)

3

4

5

6

Regionalne
Wojewódzki 18.12.2 Centrum
2 160 00039
Urząd Pracy 014r.
Polityki
w
w Łodzi
Społecznej w
Łodzi

duży
szacowana
proje
wartość kosztów
kt
kwalifikowalnych
(T/I/
(PLN)
ND)

7

8

szacowany
wkład UE
(PLN)

wskaźnik

9

10

−
2 160 000

ND

1 836 000
−

liczba podmiotów, które otrzymały do
wykorzystania regionalny raport o rozwoju
ekonomii społecznej
liczba regionalnych raportów o rozwoju
ekonomii społecznej

przewidywa
ny w dniu przewidywa przewidywa
identyfikacji ny w dniu
ny w dniu
termin
identyfikacji identyfikacji
złożenia
termin
termin
wniosku
rozpoczęcia zakończenia
o
realizacji
realizacji
wartość dofinansow
projektu
projektu
docelowa
anie
(kwartał/mie (kwartał/mie
(kwartał/
siąc oraz
siąc oraz
miesiąc
rok)
rok)
oraz rok)
11

226
3

12

13

14

III kwartał III kwartał czerwiec
2015r.
2015r.
2018r.

Zidentyfikowanych w znaczeniu art. 48 ust. 3 Ustawy.
Przy wyliczeniu kwoty w PLN przyjęto, że zgodnie z treścią Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem
środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 średnioroczne wydatki na działania koordynacyjne w obszarze ekonomii
społecznej nie mogą być wyższe niż kwota 720 000 zł. Do wyliczenia przyjęto połowę tego limitu w roku 2015 i 2018 oraz cały limit w latach 2016-2017
38
39
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−

Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i
średnich przedsiębiorstw, które
zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki
udziałowi w programie

−

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje
lub nabyły kompetencje po opuszczeniu
programu.

−

−

3

X.2.1

Podmiotowy
System
Finansowania
Departamen 18.12.2
narzędziem
t EFS
014
rozwoju
kadr
województwa
łódzkiego

Departame
nt
Europejski
ego
Funduszu
Społeczne
go

180 336 000

180 336 000

N

Liczba osób pracujących (łącznie z
pracującymi na własny rachunek) w wieku
50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje
lub nabyły kompetencje po opuszczeniu
programu.
Liczba osób pracujących o niskich
kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje
lub nabyły kompetencje po opuszczeniu
programu.

−

Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i
średnich przedsiębiorstw przechodzących
procesy restrukturyzacyjne, które
opracowały i wdrożyły plan rozwoju
działalności / plan restrukturyzacji

−

Liczba osób znajdujących się w lepszej
sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po
opuszczeniu programu (CR07)

−

Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i
średnich przedsiębiorstw objętych
usługami rozwojowymi w programie

−

Liczba osób pracujących objętych
wsparciem w programie (łącznie z
pracującymi na własny rachunek) (CO05).

153 285 600

−

−

Liczba osób pracujących (łącznie z
pracującymi na własny rachunek) w wieku
50 lat i więcej objętych wsparciem w
programie.
Liczba osób pracujących o niskich
kwalifikacjach objętych wsparciem w
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40%

40%

40%

40%
III
I
kwartał/wrze kwartał/styc
sień/2015
zeń/2016
73%

27%

6425

27038

IV
kwartał/grud
zień/2020

programie.
−

8111

Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i
średnich przedsiębiorstw przechodzących
procesy restrukturyzacyjne objętych
wsparciem w programie

10815

638

4

XII

Instytucja
Plan
Realizacji Zarządzając
27.01.2
Działań na 2015 a RPO WŁ
015 r.
rok
na
lata
2014-2020

Instytucja
Zarządzają
ca RPO
WŁ na lata
2014-2020

n/d

n/d

n/d

10 370 000

n/d

Załącznik nr 4 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego Strona 133

n/d

n/d

n/d

n/d

