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I. Informacje o konkursie 

 

1.1. Instytucja Organizująca Konkurs 

1.1.1 Instytucją Organizującą Konkurs (zwaną dalej IOK) jest Instytucja Zarządzająca 

dla RPOWŚ na lata 2014-2020 (zwana dalej IZ), której rolę pełni Województwo 

Świętokrzyskie, z siedzibą w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, 

reprezentowane przez Zarząd Województwa. W ramach IZ Departament Wdrażania 

Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce realizuje 

zadania związane z wdrażaniem działań współfinansowanych z EFS w ramach 

RPOWŚ na lata 2014-2020. 

1.1.2 W imieniu IZ Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego 

ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej  

9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Ułatwienie dostępu do 

wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałania 9.2.1 Rozwój 

wysokiej jakości usług społecznych. 

Konkurs dedykowany jest Obszarowi Strategicznej Interwencji – obszary  

o najgorszym dostępie do usług publicznych (obszary wiejskie). 

 

1.2. Termin naboru 

 

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony  

od dnia 04.05.2017 r. do dnia 19.05.2017 r. 

 

Zachowanie powyższego terminu oznacza złożenie wniosku do IOK w wersji 

papierowej oraz elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu 

Informatycznego do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2014-

2020 (Lokalny System Informatyczny – zwanego dalej LSI). 

https://lsi.rpo-swietokrzyskie.pl/apps/new?rec_id=2
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Wersję elektroniczną wniosków o dofinansowanie projektu należy składać przez LSI 

od dnia 04.05.2017 r. (od godziny 7:00) do dnia 19.05.2017 r. (do godziny 15:00).  

Dokumenty w wersji papierowej należy składać w siedzibie Departamentu 

Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 

Kielce (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00) w sekretariacie  

(I piętro – pok. 105).  

Wnioskodawca może otrzymać z IOK potwierdzenie złożenia wersji papierowej 

wniosku na przedłożonym przez siebie piśmie lub kopii składanego wniosku.  

Wnioski można składać osobiście oraz nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską.  

W przypadku wniosków nadesłanych pocztą lub przesyłką kurierską o ich przyjęciu 

decyduje data i godzina wpływu do siedziby Departamentu Wdrażania Europejskiego 

Funduszu Społecznego.  

Konkurs w ramach Poddziałania 9.2.1 ma charakter zamknięty.  

Konkurs przeprowadzany jest jawnie z zapewnieniem publicznego dostępu  

do informacji o zasadach jego przeprowadzania i listy projektów wybranych  

do dofinansowania. 

Sekretariat nie odpowiada za poprawność i kompletność złożonych wniosków  

o dofinansowanie. 

 

1.3. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 

 

1.3.1 Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach 

konkursu wynosi 20 853 200 PLN – w tym 19 162 400 PLN stanowią środki Unii 

Europejskiej, a 1 690 800 PLN pochodzi z budżetu państwa. 
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1.3.2 Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 92,5% wydatków 

kwalifikowalnych (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną), w tym 

maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych,  

a maksymalne współfinansowanie z budżetu państwa wynosi 7,5% wydatków 

kwalifikowalnych. 

Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego  

o minimalnej wysokości 7,5% wydatków kwalifikowalnych projektu. 

Kwota wkładu własnego musi być wyliczona z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku i zaokrąglona zgodnie z zasadami matematycznymi. Należy pamiętać,  

iż procent wkładu własnego po zaokrągleniu nie może być mniejszy niż 7,5%, tj. 

wynosić 7,49% (lub mniej), ponieważ projekt zostanie odrzucony na etapie oceny 

merytorycznej. 

UWAGA – poziom wkładu własnego będzie podlegał ocenie merytorycznej jako 

kryterium horyzontalne oceniane „0-1”, tzn. „nie spełnia – spełnia”, w zakresie 

zgodności projektu ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

1.3.3 Kwota środków przeznaczonych na konkurs może ulec zmianie w wyniku 

zmiany kursu walut.  

1.3.4 Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania składanego projektu nie 

może być wyższa niż kwota środków przewidziana na konkurs.  

1.3.5 IOK po rozstrzygnięciu konkursu może zwiększyć kwotę środków 

przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu (z zachowaniem 

zasady równego traktowania wnioskodawców, tj. zgodnie z kolejnością zamieszczenia 

projektów na liście i uwzględnieniem wszystkich projektów, które uzyskały taką samą 

liczbę punktów).  

 

1.4. Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie projektu 

 

1.4.1 W ramach niniejszego konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się 

wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących 
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działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),  

w szczególności: 

- jednostki samorządu terytorialnego,    

- jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia JST,   

- instytucje pomocy i integracji społecznej (zgodnie z definicją wskazaną  

w słowniku pojęć),  

- podmioty ekonomii społecznej, w tym organizacje pozarządowe (zgodnie 

z definicją wskazaną w słowniku pojęć). 

1.4.2 Zgodnie z kryterium formalnym dla niniejszego konkursu, o dofinansowanie nie 

mogą ubiegać się podmioty wykluczone z możliwości dofinansowania ze środków UE, 

lub wobec których orzeczono zakaz dostępu do środków UE na podstawie odrębnych 

przepisów takich jak: 

 art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

 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; 

 art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 

Powyższe zostanie zweryfikowane przez IOK przed podpisaniem umowy  

o dofinansowanie projektu.  

1.4.3 Dopuszcza się możliwość występowania o dofinansowanie realizacji projektu 

jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego nie posiadającej osobowości 

prawnej działającej zawsze w imieniu i na rzecz JST. Każda czynność cywilnoprawna 

dokonana przez kierownika gminnej, powiatowej i wojewódzkiej jednostki 

organizacyjnej musi opierać się na pełnomocnictwie (ważnym na dzień sporządzenia 

wniosku), którego kwestie regulują odpowiednio: ustawa z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym, ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

oraz ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. 

W przypadku jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego nieposiadających 

osobowości prawnej w polu 2.1 (dla projektów partnerskich w polu 2.10.1.1) wniosku 

o dofinansowanie należy wpisać zarówno nazwę właściwej jednostki samorządu 
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terytorialnego (JST) posiadającej osobowość prawną (np. gminy), jak i nazwę jednostki 

organizacyjnej (w następujący sposób: „nazwa JST/nazwa jednostki organizacyjnej"). 

W polach od 2.2 do 2.6 (dla projektów partnerskich w polach 2.10.1.2 do 2.10.1.6) 

należy wpisać odpowiednie dane dotyczące jednostki organizacyjnej, jeżeli ta 

jednostka będzie stroną umowy o dofinansowanie na podstawie przedłożonego na 

etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu pełnomocnictwa/ 

upoważnienia lub innego równoważnego dokumentu albo odpowiednie dane 

dotyczące właściwej JST posiadającej osobowość prawną (np. gminy) – jeżeli stroną 

umowy o dofinansowanie będzie niniejsza JST. Dane adresowe jednostki 

organizacyjnej samorządu terytorialnego nieposiadającej osobowości prawnej należy 

podać w polu 2.7 „Adres” (dla projektów partnerskich w polu 2.10.1.7). W polu 2.9 (dla 

projektów partnerskich w polu 2.10.1.8) należy wskazać dane osoby do kontaktów 

roboczych.  

 

1.5. Grupy docelowe 

 

1.5.1 Zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz obowiązującym Szczegółowym Opisem Osi 

Priorytetowych RPOWŚ 2014-2020, projekty realizowane w ramach Poddziałania 

9.2.1 muszą być skierowane do następującej grupy docelowej: 

- osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich 

otoczenia, w tym rodzin i dzieci,     

- pensjonariuszy placówek opiekuńczych, 

- osób funkcjonujących w ramach rodzinnej i instytucjonalnej pieczy 

zastępczej, 

- osób zależnych (niesamodzielnych), osób sprawujących opiekę nad osobą 

zależną (niesamodzielną). 

Do osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

zalicza się: 

a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie  

z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się 
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do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną  

z przesłanek określonych w  art. 7 ustawy o pomocy społecznej; 

b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.  

o zatrudnieniu socjalnym; 

c) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą 

oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r.  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania  

i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia  

26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich; 

e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych  

i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie  

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 

f) osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy 

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami 

psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie 

zdrowia psychicznego; 

g) rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden  

z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność 

sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością; 

h) osoby dla których ustalono III profil pomocy, zgodnie z  ustawą z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 

i) osoby niesamodzielne; 

j) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań  

w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego  

i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020; 

k) osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-

2020 (PO PŻ). 

Do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

zalicza się osoby spokrewnione lub niespokrewnione z osobami zagrożonymi 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wspólnie zamieszkujące i gospodarujące,  
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a także inne osoby z najbliższego środowiska osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym. Za otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym można uznać wszystkie osoby, których udział w projekcie 

jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym. Do tych osób należą także osoby sprawujące rodzinną 

pieczę zastępczą lub kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej, osoby 

prowadzące rodzinne domy dziecka i dyrektorzy placówek opiekuńczo-

wychowawczych typu rodzinnego. 

Za osobę niesamodzielną uznaje się osobę, która ze względu na wiek, stan zdrowia 

lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością 

samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia 

codziennego. 

UWAGA – projekty przewidujące wsparcie grupy docelowej innej niż wskazana 

powyżej będą odrzucane na etapie oceny merytorycznej. 

Beneficjent zobowiąże uczestników projektu do dostarczenia w momencie 

przystąpienia do projektu, oświadczeń o niekorzystaniu z tego samego typu 

wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez Unię Europejską  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

1.5.2 W ramach Poddziałania 9.2.1 osoby ze społeczności romskiej mogą uzyskać 

wsparcie, o ile są osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

przy zastrzeżeniu, że wsparcie nie może mieć charakteru dedykowanego tej 

społeczności.  

1.5.3 Z możliwości uzyskania wsparcia wykluczone są osoby odbywające karę 

pozbawienia wolności. 

1.5.4 Konkurs dedykowany jest Obszarowi Strategicznej Interwencji – obszary  

o najgorszym dostępie do usług publicznych (obszary wiejskie) –– link OSI 

Obszar OSI o najgorszym dostępie do usług publicznych określony został na 

podstawie obowiązującego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Świętokrzyskiego i tworzą go następujące gminy:  

 w powiecie buskim, gminy: Wiślica, Nowy Korczyn, Solec-Zdrój, Stopnica, 

Tuczępy, Pacanów, Gnojno;  

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/dokumenty-regionalne/item/385-mapy-obszarow-strategicznej-interwencji
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 w powiecie jędrzejowskim, gminy: Słupia Jędrzejowska, Nagłowice, Oksa, 

Małogoszcz, Imielno, Wodzisław; 

 w powiecie kazimierskim, gminy: Kazimierza Wielka, Skalbmierz, Czarnocin, 

Bejsce, Opatowiec; 

 w powiecie kieleckim, gminy: Mniów, Łopuszno, Pierzchnica, Raków, Łagów, 

Bodzentyn; 

 w powiecie koneckim, gminy: Gowarczów, Stąporków, Smyków, Radoszyce, 

Fałków, Ruda Maleniecka, Słupia Konecka; 

 w powiecie opatowskim, gminy: Opatów, Lipnik, Wojciechowice, Iwaniska, 

Baćkowice, Sadowie, Tarłów; 

 w powiecie ostrowieckim, gminy: Ćmielów, Bałtów, Bodzechów, Kunów, 

Waśniów; 

 w powiecie pińczowskim, gminy: Michałów, Działoszyce, Złota; 

 w powiecie sandomierskim, gminy: Klimontów, Łoniów, Koprzywnica, 

Samborzec, Obrazów, Dwikozy, Wilczyce; 

 w powiecie skarżyskim, gmina: Bliżyn; 

 w powiecie starachowickim, gminy: Mirzec, Wąchock; 

 w powiecie staszowskim, gminy: Szydłów, Osiek, Oleśnica; 

 w powiecie włoszczowskim, gminy: Kluczewsko, Secemin, Radków, 

Moskorzew. 

1.5.5 Zgodnie z kryterium dostępu (załącznik nr 3 do SZOOP RPOWŚ na lata 2014-

2020 oraz załącznik nr IIa do regulaminu) projekty muszą być skierowane 

wyłącznie do osób z obszarów wiejskich położonych na terenie OSI, które uczą 

się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na 

obszarze OSI. 

1.5.6 Wniosek składany w ramach niniejszego konkursu musi zawierać analizę 

uwzględniającą sytuację kobiet i mężczyzn objętych wsparciem w ramach projektu 

na danym obszarze oraz ocenę wpływu projektu na sytuację płci. Wyniki 

przeprowadzonej analizy powinny być podstawą do planowania działań i doboru 

instrumentów, adekwatnych do zdefiniowanych problemów. 
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W związku z powyższym zapisy nie mogą przyjmować ogólnego brzmienia  

w postaci deklaracji, np.: „projekt jest zgodny z polityką równości szans kobiet  

i mężczyzn”, „projekt będzie realizował założenia równościowe”.  

Ocena zgodności projektu z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn odbywać się 

będzie na podstawie standardu minimum. Instrukcja standardu minimum realizacji 

zasady równości szans kobiet i mężczyzn znajduje się w Instrukcji wypełniania 

wniosku o dofinansowanie projektu w ramach  RPOWŚ  na lata 2014-2020 EFS 

(stanowiącej załącznik nr I do niniejszego regulaminu konkursu). 

Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami 

1.5.7 Zgodnie z kryterium horyzontalnym Wnioskodawca musi wskazać  

w treści wniosku o dofinansowanie sposób realizacji zasady równości szans  

i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami  

w ramach realizowanego projektu. 

1.5.8 Wszystkie działania świadczone w ramach projektu, w którym na etapie 

rekrutacji zidentyfikowano możliwość udziału osób z niepełnosprawnościami powinny 

być realizowane w budynkach dostępnych architektonicznie dla osób  

z niepełnosprawnościami, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 

1.5.9 W ramach projektów ogólnodostępnych, w szczególności w przypadku 

braku możliwości świadczenia usługi spełniającej wymienione powyżej warunki,  

w celu zapewnienia możliwości pełnego uczestnictwa osób  

z niepełnosprawnościami, należy zastosować mechanizm racjonalnych usprawnień. 

Oznacza to możliwość finansowania specyficznych usług dostosowawczych lub 

oddziaływania na szeroko pojętą infrastrukturę, nieprzewidzianych z góry we wniosku 

o dofinansowanie projektu, lecz uruchamianych wraz z pojawieniem się w projekcie (w 

charakterze uczestnika lub personelu) osoby z niepełnosprawnością.  

Wnioskodawca w projektach ogólnodostępnych nie zabezpiecza w ramach budżetu 

projektu środków na ewentualną konieczność sfinansowania racjonalnych 
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usprawnień. W takich projektach mechanizm ten jest uruchamiany w momencie 

pojawienia się w trakcie realizacji projektu osoby z niepełnosprawnością.  

Łączny koszt racjonalnych usprawnień na jednego uczestnika w projekcie nie może 

przekroczyć 12 tys. PLN. 

Szczegółowe informacje i przykładowy katalog kosztów racjonalnych usprawnień 

znajduje się w Wytycznych 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  

(podrozdział 5.2 pkt 7). 

1.5.10 W projektach dedykowanych wyłącznie lub przede wszystkim osobom  

z niepełnosprawnościami wydatki na sfinansowanie mechanizmu racjonalnych 

usprawnień należy zaplanować na poziomie wniosku o dofinansowanie projektu  

(np. montaż platformy, podnośnika itd.). Wówczas limit 12 tys. PLN na uczestnika nie 

obowiązuje. Natomiast konieczne jest wskazanie w projekcie diagnozy potrzeb danej 

grupy oraz zaplanowanie działań i wskaźników adekwatnych do skali środków 

przeznaczonych na wsparcie bezpośrednie osoby/uczestnika, prowadzące do 

uzyskania przez nią korzyści (np. nabycia kompetencji, podjęcia zatrudnienia).  

 
 

II. Przedmiot konkursu 

 

2.1 Cel konkursu i typy operacji 

 

Projekty muszą przyczyniać się do osiągnięcia celów szczegółowych  

RPO WŚ 2014-2020 w zakresie zwiększenia dostępności usług społecznych  

w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia 

rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 

społecznym. 

Przedmiotem konkursu są projekty określone dla Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej 

jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
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Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

Wsparciem w ramach naboru mogą zostać objęte następujące  

typy operacji: 

 

Ułatwianie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych1, poprzez:   

1. Profilaktykę społeczną skierowaną do dzieci2 i rodzin w ramach 

działalności placówek wsparcia dziennego, świetlic środowiskowych itp.   

2. Wsparcie na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny, tj. działania 

asystenta rodziny, grupy wsparcia, interwencja kryzysowa, warsztaty  

i poradnictwo dla rodzin, w tym m.in. specjalistyczne, terapeutyczne  

i prawne (poradnictwo prawne i obywatelskie świadczone w oparciu  

o zdiagnozowane, indywidualne potrzeby uczestników może być 

realizowane tylko jako integralna część kompleksowego projektu).   

3. Wsparcie procesu usamodzielniania się i integracji ze środowiskiem,  

w tym poprzez specjalistyczne poradnictwo, usługi świadczone  

w ramach mieszkalnictwa wspomaganego – chronionego, treningowego  

i wspieranego (np.: pobyt czasowy z uwzględnieniem usług w formie 

treningów, nauki samodzielności, poradnictwa, pracy socjalnej, 

zmierzające do całkowitego usamodzielnienia). 

4. Wsparcie systemu pieczy zastępczej poprzez: 

a) rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej oraz wsparcie dla procesu 

deinstytucjonalizacji form instytucjonalnych pieczy zastępczej;   

b) wsparcie rodzin i wychowanków pieczy zastępczej w ramach m.in. 

poradnictwa, terapii i specjalistycznego wsparcia.   

5. Deinstytucjonalizację opieki nad osobami niesamodzielnymi, poprzez 

rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi  

(w tym osobami starszymi), obejmującą: 

                                                           
1 Interwencja w tym obszarze musi być zgodna z prawodawstwem krajowym, w tym z ustawą z dnia 9 marca 2011 r.  
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Wytycznymi 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, a w zakresie realizacji usług zdrowotnych  
z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia 
na lata 2014-2020. 
2 W rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka dzieckiem jest każda istota ludzka od poczęcia do 
osiągnięcia pełnoletności. 
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a) tworzenie miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie usług 

świadczonych w społeczności lokalnej w nowych jak i istniejących 

placówkach zapewniających opiekę dzienną i całodobową (w tym osób 

starszych, niepełnosprawnych, chorych), 

b) wsparcie dla usług asystenckich, opiekuńczych i specjalistycznych 

usług opiekuńczych w ramach opieki rodzinnej i środowiskowej, m.in.  

w formie rodzinnych domów pomocy, usług asystenta osoby 

niepełnosprawnej, 

c) usługi świadczone w ramach mieszkalnictwa wspomaganego – 

chronionego, treningowego i wspieranego (np. pobyt stały lub 

okresowy dla osób starszych i niepełnosprawnych, częściowo lub 

całkowicie niesamodzielnych i wymagających wsparcia w formie usług 

opiekuńczych). 

6. Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób związanych ze świadczeniem 

usług społecznych, w tym osób sprawujących pieczę zastępczą oraz 

opiekunów (w szczególności członków rodzin) w zakresie opieki nad 

osobami niesamodzielnymi, w tym osobami starszymi. 

Wsparcie przewidziane w ramach typu projektu nr 6 musi być realizowane łącznie 

z co najmniej jednym z typów projektów od 1 do 5.  

 

Szczegółowe wymogi dotyczące realizacji  

poszczególnych typów operacji w ramach Poddziałania 9.2.1 

 

2.1.1 W ramach Poddziałania 9.2.1 wspierane są usługi społeczne świadczone  

w społeczności lokalnej, czyli usługi świadczone w interesie ogólnym, umożliwiające 

osobom niezależne życie w środowisku lokalnym. Usługi te zapobiegają odizolowaniu 

osób od rodziny i społeczności lokalnej, a gdy to nie jest możliwe, gwarantują tym 

osobom warunki życia jak najbardziej zbliżone do warunków domowych i rodzinnych 

oraz umożliwiają podtrzymywanie więzi rodzinnych i sąsiedzkich. Są to usługi 

świadczone w sposób: 
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a) zindywidualizowany (dostosowany do potrzeb i możliwości danej osoby) oraz 

jak najbardziej zbliżony do warunków odpowiadających życiu w środowisku 

domowym i rodzinnym; 

b) umożliwiający odbiorcom tych usług kontrolę nad swoim życiem i nad 

decyzjami, które ich dotyczą; 

c) zapewniający, że odbiorcy usług nie są odizolowani od ogółu społeczności lub 

nie są zmuszeni do mieszkania razem; 

d) gwarantujący, że wymagania organizacyjne nie mają pierwszeństwa przed 

indywidualnymi potrzebami mieszkańców.  

Do usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej należą  

w szczególności: 

i) usługi opiekuńcze, obejmujące pomoc w zaspokajaniu codziennych 

potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację 

oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem, 

świadczone przez opiekunów faktycznych lub w postaci: sąsiedzkich usług 

opiekuńczych, usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, 

specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania lub 

dziennych form usług opiekuńczych; do usług opiekuńczych należą także 

usługi krótkookresowego całodobowego i krótkookresowego dziennego 

pobytu, których celem jest zapewnienie opieki dla osób niesamodzielnych, 

w tym w zastępstwie za opiekunów faktycznych; 

ii) usługi w rodzinnym domu pomocy, o którym mowa w ustawie z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej; 

iii) usługi w ośrodkach wsparcia, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej, o ile liczba miejsc całodobowego pobytu  

w tych ośrodkach jest nie większa niż 30; 

iv) usługi w domu pomocy społecznej o liczbie miejsc nie większej niż 30; 

v) usługi asystenckie, świadczone przez asystentów na rzecz osób 

z niepełnosprawnościami lub rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami, 

umożliwiające stałe lub okresowe wsparcie tych osób i rodzin  

w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych 
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do ich aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego lub 

edukacyjnego; 

vi) usługi wspierania rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym: 

 praca z rodziną, w tym w szczególności asystentura rodzinna, 

konsultacje i poradnictwo specjalistyczne,  terapia i mediacja; usługi 

dla rodzin z dziećmi, w tym usługi opiekuńcze  

i specjalistyczne,  pomoc prawna, szczególnie w zakresie prawa 

rodzinnego; organizowanie dla rodzin spotkań, mających na celu 

wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanych 

„grupami wsparcia” lub „grupami samopomocowymi”; 

 pomoc w opiece i wychowaniu dziecka poprzez usługi placówek 

wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej oraz  

w formie pracy podwórkowej; 

 pomoc rodzinie w opiece i wychowaniu poprzez wsparcie rodzin 

wspierających; 

vii) rodzinna piecza zastępcza oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu 

rodzinnego do 8 dzieci3, a także placówki opiekuńczo-wychowawcze typu 

socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-interwencyjnego do 

14 osób, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

viii) usługi w postaci mieszkań chronionych, o których mowa w ustawie z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 

ix) usługi w postaci mieszkań wspomaganych, o ile liczba miejsc  

w mieszkaniu jest nie większa niż 12. 

2.1.2 Deinstytucjonalizacja usług – proces przejścia od opieki instytucjonalnej do 

usług świadczonych w społeczności lokalnej, realizowany w oparciu  

o „Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przejścia od opieki instytucjonalnej do 

opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności” i wymagający z jednej strony 

                                                           
3 W razie konieczności umieszczenia w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego rodzeństwa, za zgodą dyrektora 
tej placówki oraz po uzyskaniu zezwolenia wojewody, dopuszczalne jest umieszczenie w tym samym czasie większej liczby 
dzieci (maksymalnie 10). 
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rozwoju usług świadczonych w społeczności lokalnej, z drugiej – stopniowego 

ograniczenia usług w ramach opieki instytucjonalnej. Integralnym elementem 

deinstytucjonalizacji usług jest profilaktyka, mająca zapobiegać umieszczaniu osób  

w opiece instytucjonalnej, a w przypadku dzieci – rozdzieleniu dziecka z rodziną  

i umieszczeniu w pieczy zastępczej. 

2.1.3 Wynagrodzenie za pracę/stawka za godzinę pracy osób bezpośrednio 

świadczących usługi społeczne w projekcie nie mogą być niższe od minimalnego 

wynagrodzenia za pracę/minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie 

przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zapis nie dotyczy osób 

świadczących usługi nieodpłatnie. 

2.1.4 Usługi mieszkalnictwa wspomaganego mogą być adresowane do osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności do: 

a) w przypadku mieszkań treningowych: 

 osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.  

o zatrudnieniu socjalnym;  

 osób opuszczających pieczę zastępczą, o których mowa w ustawie z dnia  

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;  

 osób opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe 

ośrodki socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r.  

o systemie oświaty; 

 osób z niepełnosprawnością; 

 osób niesamodzielnych;  

 osób bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań 

w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego  

realizacji programów operacyjnych na lata 2014-20204; 

                                                           
4 Bezdomność i wykluczenie mieszkaniowe definiowane są zgodnie z Europejską typologią bezdomności i wykluczenia 
mieszkaniowego ETHOS, w której wskazuje się okoliczności życia w bezdomności lub ekstremalne formy wykluczenia 
mieszkaniowego:  
1. Bez dachu nad głową (osoby żyjące w surowych i alarmujących warunkach).  
2. Bez miejsca zamieszkania (osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych, w schroniskach dla kobiet, 
schroniskach dla imigrantów, osoby opuszczające instytucje penitencjarne/karne/szpitale, instytucje opiekuńcze, osoby 
otrzymujące długookresowe wsparcie z powodu bezdomności - specjalistyczne zakwaterowanie wspierane). 
3. Niezabezpieczone zakwaterowanie (osoby posiadające niepewny najem z nakazem eksmisji, osoby zagrożone 
przemocą).  
4. Nieodpowiednie warunki mieszkaniowe (konstrukcje tymczasowe, mieszkania substandardowe - lokale nienadające się 
do zamieszkania wg standardu krajowego, skrajne przeludnienie).  
Osoby dorosłe mieszkające z rodzicami nie powinny być wykazywane we wskaźniku, chyba że wszystkie te osoby są 
bezdomne lub mieszkają w nieodpowiednich i niebezpiecznych warunkach. 
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b) w przypadku mieszkań wspieranych: 

 osób z niepełnosprawnością; 

 osób niesamodzielnych. 

2.1.5 W projektach realizowanych w ramach Poddziałania 9.2.1 wspierane są usługi 

społeczne i to one podlegają monitorowaniu. Jednakże możliwe jest finansowanie 

usług zdrowotnych, o ile usługi te nie mogą zostać sfinansowane ze środków 

publicznych, tj. wykraczają poza gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej albo 

wykazane zostało, że gwarantowana usługa zdrowotna nie może zostać sfinansowana 

danej osobie ze środków publicznych w okresie trwania projektu. Usługi zdrowotne 

widniejące w katalogu świadczeń gwarantowanych jako podstawowe mogą być 

finansowane tylko pod warunkiem, że jednocześnie finansowane są usługi 

ponadstandardowe, a cały pakiet usług tworzy logiczną całość, niezbędną do 

zapewnienia kompleksowego wsparcia osobom zagrożonym ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym i stanowiącą wartość dodaną do funkcjonującego systemu 

opieki zdrowotnej. 

2.1.6 Możliwy zakres usług wsparcia rodziny w ramach typu projektu nr 1 – 4, w tym 

działań na rzecz usamodzielniania osób opuszczających pieczę zastępczą oraz 

podmioty uprawnione do realizacji tych usług określa ustawa z dnia 9 czerwca  

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

2.1.7 Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nie mogą być 

finansowane świadczenia wypłacane na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca  

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej. Świadczenia te mogą stanowić wkład własny do 

projektu. 

2.1.8 Beneficjent zobowiązany jest do poinformowania właściwych terytorialnie 

ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie  

o realizowanym projekcie. Dodatkowo, w celu zapewnienia komplementarności  

z Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Beneficjent 

zobowiązany jest do poinformowania właściwych terytorialnie organizacji partnerskich 

regionalnych i lokalnych, o których mowa w PO PŻ, o prowadzonej rekrutacji do 

projektu. Niniejsze zobowiązanie zawarte zostanie w umowie/decyzji  

o dofinansowanie.  
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Zakres wsparcia dla osób lub rodzin korzystających z PO PŻ nie może powielać 

działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach 

działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ. 

 

Szczegółowe wymogi dotyczące realizacji typu operacji nr 1 

 

Profilaktykę społeczną skierowaną do dzieci  i rodzin w ramach działalności  

placówek wsparcia dziennego, świetlic środowiskowych itp.     

2.1.9 Usługi wsparcia rodziny w postaci pomocy w opiece i wychowaniu dzieci  

w formie placówek wsparcia dziennego, o których mowa w ustawie z dnia  

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, świetlic 

środowiskowych polegają na:  

a) tworzeniu nowych miejsc opieki i wychowania w ramach nowo tworzonych 

placówek lub  

b) wspieraniu istniejących placówek wyłącznie pod warunkiem:  

 zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług w formie usług 

świadczonych  w społeczności lokalnej w tych placówkach lub  

 rozszerzenia oferty wsparcia.  

2.1.10 Beneficjent jest zobowiązany do zachowania trwałości utworzonych   

w ramach projektu nowych miejsc w placówkach wsparcia dziennego, 

świetlicach środowiskowych przez okres co najmniej odpowiadający okresowi 

realizacji projektu, w zakresie zbliżonym do usług świadczonych w ramach 

projektu i podobnej jakości. Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna 

gotowość podmiotów do świadczenia usług pomocy w opiece i wychowaniu  

w ramach placówek wsparcia dziennego, świetlic środowiskowych itp. Oznacza 

to, że w przypadku wystąpienia popytu na usługę po zakończeniu realizacji 

projektu Beneficjent musi być gotowy do świadczenia usługi o zakresie 

zbliżonym do usługi świadczonej w ramach projektu i podobnej jakości.  

W przypadku niewystąpienia popytu na usługi nie ma konieczności zatrudniania 

kadry, jednak w przypadku zgłoszenia się osób po usługę Beneficjent musi 

zatrudnić kadrę i uruchomić usługę. Aktualna informacja dotycząca liczby miejsc  
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oferowanych przez podmiot po projekcie, w okresie zachowania jego trwałości, 

musi być obowiązkowo publikowana na stronie internetowej Beneficjenta. 

Potencjalni odbiorcy usług muszą wiedzieć, że mogą zgłosić się po usługę.  

Wnioskodawca zobowiązany jest do opisania sposobu w jaki zapewniona 

zostanie trwałość utworzonych w ramach projektu placówek wsparcia 

dziennego, świetlic środowiskowych itp. oraz do wskazania źródła finansowania 

placówek po zakończeniu realizacji projektu.  

2.1.11 Placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, placówki 

prowadzone w formie pracy podwórkowej, świetlice środowiskowe zobowiązane 

są do realizacji dla dzieci zajęć rozwijających 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) (Dz. Urz. UE L 394 z 30.12.2006, 

str. 10):  

 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.  

UWAGA! Zgodnie z kryterium dostępu nr 4 wsparcie realizowane w ramach tego 

typu projektu nie może koncentrować się wyłącznie na wspieraniu dzieci  

w ramach działalności placówek wsparcia dziennego, świetlic środowiskowych. 

Wsparcie oferowane w ramach projektu musi zapewniać poszerzenie 

dotychczasowego zakresu działań profilaktycznych wspierających rodzinę  

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych i/lub specjalistyczne 

poradnictwo rodzinne dla rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji 
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opiekuńczo-wychowawczych, w tym objęcie opieką i wychowaniem dzieci  

w placówce wsparcia dziennego, świetlicy środowiskowej. W związku  

z powyższym typ projektu nr 1 należy realizować w połączeniu z typem projektu 

nr 2. 

 

Szczegółowe wymogi dotyczące realizacji typu operacji nr 2 

 

Wsparcie na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny, tj. działania asystenta 

rodziny, grupy wsparcia, interwencja kryzysowa, warsztaty  

i poradnictwo dla rodzin, w tym m.in. specjalistyczne, terapeutyczne  

i prawne (poradnictwo prawne  i obywatelskie świadczone w oparciu   

o zdiagnozowane, indywidualne potrzeby uczestników może być realizowane tylko 

jako integralna część  kompleksowego projektu). 

Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w sprawowaniu opieki nad dziećmi 

i ich wychowaniu to system zaplanowanych działań, które mają pomóc 

przywrócić takim rodzinom zdolności do pełnienia funkcji opiekuńczo-

wychowawczych. 

Działania te wspomagają rodziców, mających problemy w wypełnianiu 

obowiązków rodzicielskich, w taki sposób, aby zapobiec doprowadzeniu do 

sytuacji, w której dziecko, ze względu na jego dobro, zostałoby umieszczone  

w opiece zastępczej. 

Pomoc rodzinie realizowana jest w szczególności w formie konsultacji  

i poradnictwa specjalistycznego, terapii i mediacji, usług dla rodzin z dziećmi, 

pomocy prawnej oraz organizowania spotkań dla rodzin, w tym grup wsparcia. 

Pomocą w prawidłowym wypełnianiu funkcji rodzicielskich służą asystenci 

rodziny, rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego (zgodnie  

z typem operacji nr 1). 

2.1.12 Zadania asystenta rodziny określone zostały w art. 15.1 ustawy z dnia  

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, należą do 

nich:  
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1)  opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami 

rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 

ust. 1;   

2)  opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej 

pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany  

z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;   

3)  udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym  

w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa 

domowego;   

4)  udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;   

5)  udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów 

psychologicznych;   

6)  udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych  

z dziećmi;  

7)  wspieranie aktywności społecznej rodzin;   

8)  motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;   

9)  udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy 

zarobkowej;   

10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na 

celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności 

psychospołecznych;   

11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach 

psychoedukacyjnych;   

12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia 

bezpieczeństwa dzieci i rodzin;   

13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców  

i dzieci;   

14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;   

15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,  

i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1;    

16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;   
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17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;   

18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, 

właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami  

i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;   

19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których 

mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie, lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań 

uzna za niezbędną.   

Celem pracy asystenta jest osiągnięcie przez rodzinę, którą się opiekuje, 

podstawowego poziomu stabilności życiowej umożliwiającej jej wychowywanie 

dzieci. Asystent wspiera rodziny wychowujące dzieci, w których występują 

problemy trudne do pokonania samodzielnie przez tę rodzinę, pomaga również 

rodzicom ubiegającym się o odzyskanie władzy rodzicielskiej. Jego głównym 

zadaniem jest niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodziny oraz podjęcie 

działań zmierzających do zażegnania kryzysu w rodzinie. 

Efektem prawidłowo prowadzonej pracy asystenta z rodziną powinno być 

pozostanie dziecka w rodzinie lub jego powrót do rodziców, jeżeli już zostało  

umieszczone poza rodziną. 

Pomoc świadczona przez asystenta rodziny jest zawsze prowadzona za jej 

zgodą i z jej aktywnym udziałem, z uwzględnieniem własnych możliwości tej 

rodziny oraz wsparcia zewnętrznego. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest 

sytuacja, gdy – na mocy postanowienia sądu rodzinnego – rodzinie przydzielony 

zostaje asystent rodziny jako bezwzględnie konieczna metoda wsparcia jej 

funkcjonowania. 

2.1.13 W celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych rodzina może zostać objęta pomocą rodziny 

wspierającej. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej powierzane jest na 

podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Rodzina 

wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie 

przeżywającej trudności w:  



24 
 

1) opiece i wychowaniu dziecka;  

2) prowadzeniu gospodarstwa domowego;  

3) kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.  

2.1.14  Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań 

podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem 

interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności 

samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji 

kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. Interwencją 

kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany przez nie 

dochód. W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej 

specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb 

poradnictwa socjalnego lub prawnego, w sytuacjach uzasadnionych schronienia 

do 3 miesięcy.   

W ramach interwencji kryzysowej możliwa jest realizacja wsparcia dla tworzenia 

i/lub działalności punktów i ośrodków interwencji kryzysowej, oferujących 

wsparcie osobom  i rodzinom dotkniętym problemami i sytuacjami kryzysowymi. 

Wsparcie działalności istniejących punktów i ośrodków interwencji kryzysowej 

może odbywać się wyłącznie pod warunkiem rozszerzenia oferty usług 

świadczonych przez dany punkt/ośrodek i/lub zwiększenia liczby osób 

obejmowanych wsparciem w ramach danego punktu/ośrodka.   

Zgodnie z Zaleceniami Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w sprawie standardów placówek funkcjonujących na rzecz 

osób doświadczających przemocy w rodzinie pomoc świadczona przez punkty 

interwencji kryzysowej i ośrodki interwencji kryzysowej powinna być zgodna  

z poniższymi standardami, które określają zakres usług świadczonych przez 

poszczególne placówki, z możliwością zaoferowania szerszego wachlarza 

świadczeń.     
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PIK – punkt interwencji kryzysowej 

Cel: Podstawowym zadaniem PIK jest udzielanie pomocy w formie poradnictwa 

psychologicznego, pedagogicznego, prawnego i socjalnego osobom 

znajdującym się w sytuacji kryzysowej m. in. z powodu doświadczanej  

w rodzinie przemocy.    

Opis  działalności: Działalność Punktu Interwencji Kryzysowej ma charakter 

regionalny (gmina, powiat). Punkt udziela pomocy w postaci poradnictwa 

psychologicznego, pedagogicznego, prawnego, socjalnego oraz 

psychoedukacji  w zakresie związanym z przemocą w celu udzielania wsparcia 

w radzeniu sobie  z aktualnym kryzysem i budowaniu motywacji do pozytywnych 

zmian. W razie potrzeby punkt powinien także udzielić pomocy w zakresie 

zorganizowania schronienia osobom/rodzinom zagrożonym przemocą.  Kontakt 

z Punktem Interwencji Kryzysowej jest możliwy zarówno osobiście jak  

i telefonicznie w określone dni tygodnia w z góry określonych godzinach. 

Wskazane byłoby aby PIK otwarty był w godzinach popołudniowych, gdyż część 

z jego zadań w godzinach przedpołudniowych świadczą GOPS i PCPR.  

W związku z powyższym PIK powinien minimum raz w tygodniu przyjmować 

klientów w godzinach popołudniowych. W siedzibie Punktu Interwencji 

Kryzysowej w widocznym, ogólnodostępnym miejscu powinna znajdować się 

informacja dotycząca możliwości uzyskania natychmiastowej pomocy   

w godzinach  w których punkt ten nie pracuje, wraz z podaniem numeru telefonu 

interwencyjnego czynnego całą dobę (Niebieska Linia, telefon interwencyjny 

SOW itp.).  

Kadra i kwalifikacje: W skład zatrudnionych osób w PIK powinni m. in. wchodzić: 

psycholog, prawnik oraz pracownik socjalny. Pracownicy punktu powinni 

posiadać ukończone studia wyższe z zakresu psychologii, pedagogiki, 

socjologii, profilaktyki, bądź posiadać kwalifikacje uprawniające do 

wykonywania zawodu pracownika socjalnego na podstawie przepisów ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Wszyscy pracownicy powinni 
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ukończyć szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

w wymiarze minimum 50 godzin o tematyce zgodnej z wytycznymi do 

prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Minimum jeden pracownik powinien także ukończyć szkolenie z zakresu 

interwencji kryzysowej.  Ponadto kadra PIK z uwagi na specyfikę problemów  

z jakimi spotyka się w codziennej pracy jest zobligowana do systematycznego 

podnoszenia swoich kwalifikacji.  

OIK – ośrodek interwencji kryzysowej 

 Cel: Ośrodek realizuje zadania w zakresie poradnictwa specjalistycznego oraz 

interwencji kryzysowej.   

Opis działalności: Podstawowym celem Ośrodka jest prowadzenie 

interdyscyplinarnych działań w zakresie interwencji kryzysowej, 

podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących  w stanie kryzysu. Celem 

interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej  i umiejętności 

samodzielnego radzenia sobie,  a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji 

kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. W celu 

właściwego udzielenia pomocy OIK powinien w pierwszej kolejności 

przeprowadzić diagnozę sytuacji kryzysowej (ocena stanu psychicznego osoby 

doznającej przemocy, identyfikacja źródła kryzysu) i w zależności od 

rozpoznania podjąć dalsze działania na rzecz osób w kryzysie, by zapewnić im 

kompleksową pomoc. W ramach interwencji kryzysowej OIK musi prowadzić: 

indywidualne i rodzinne poradnictwo psychologiczne, indywidualną bądź 

rodzinną psychoterapię w sytuacjach skrajnie urazowych, specjalistyczne 

poradnictwo prawne, pracę socjalną, animowane grupy samopomocowe i grupy 

wsparcia. W sytuacjach uzasadnionych OIK powinien udzielić pomocy  

w natychmiastowym zorganizowaniu schronienia dla osoby doznającej 

przemocy, bądź udzielenia, w przypadku OIK  z miejscami całodobowymi, 

schronienia do 3 miesięcy. OIK podejmuje także działania pomocowe  

w środowisku osób zagrożonych przemocą (poza placówką). OIK powinien być 
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otwarty we wszystkie dni robocze również w godzinach popołudniowych.  

Ponadto ośrodki interwencji kryzysowej posiadające miejsca całodobowe 

powinny być otwarte we wszystkie dni tygodnia 24 godziny na dobę. Oprócz 

wyżej wymienionych świadczeń zapewniają one w zakresie potrzeb bytowych:  

 pomieszczenia do spania oraz wspólne pomieszczenia do pobytu 

dziennego;   

 ogólnodostępne łazienki, wyposażone w sposób umożliwiający sprawne 

korzystanie zarówno przez mieszkańców, jak i dzieci, proporcjonalnie do 

liczby mieszkańców, odpowiednio jedna łazienka na pięć osób;   

 ogólnodostępną kuchnię do samodzielnego sporządzania posiłków oraz 

pomieszczenie do ich spożywania;   

 zapewnienie wyżywienia (produkty spożywcze do samodzielnego 

przygotowania posiłku, bądź posiłku gotowego);   

 środki higieny osobistej;   

 pomieszczenia do prania i suszenia.  

Kadra i kwalifikacje: OIK powinien dysponować liczbą etatów adekwatną do 

rozmiaru prowadzonej działalności. Ze względu na charakter wykonywanych 

zadań powinien zatrudniać: psychologów, terapeutów, pracownika socjalnego 

oraz prawnika. Osoby pracujące z ofiarami przemocy powinny mieć 

wykształcenie wyższe z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, medycyny, 

pracy socjalnej, profilaktyki bądź resocjalizacji. Muszą ukończyć szkolenia  

z zakresu przeciwdziałania przemocy  w wymiarze minimum 50 godzin  

o tematyce zgodnej z wytycznymi do prowadzenia szkoleń w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  Osoby zatrudnione przy realizacji zadań 

pomocowych dla ofiar przemocy w rodzinie powinny ukończyć również 

szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej. Ponadto kadra zatrudniona w OIK 

z uwagi na specyfikę problemów z jakimi spotyka się w codziennej pracy jest 

zobligowana do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji. 
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Szczegółowe wymogi dotyczące realizacji typu operacji nr 3 

 

Wsparcie procesu usamodzielniania się i integracji ze środowiskiem, w tym poprzez 

specjalistyczne poradnictwo, usługi świadczone w ramach mieszkalnictwa 

wspomaganego – chronionego, treningowego  i wspieranego (np.: pobyt czasowy   

z uwzględnieniem usług w formie treningów, nauki samodzielności, poradnictwa, 

pracy socjalnej, zmierzające do całkowitego usamodzielnienia). 

2.1.15 Usamodzielnienie to długotrwały proces wychowawczy, który 

wprowadza osobę usamodzielnianą do podjęcia samodzielnego, dojrzałego 

życia i integracji ze środowiskiem lokalnym.   

Możliwy zakres usług wsparcia na rzecz usamodzielnienia osób:  

a)  opuszczających pieczę zastępczą oraz podmioty uprawnione do realizacji 

tych usług – określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej,  

b)  opuszczających domy, zakłady i ośrodki wymienione w art. 88 ust. 1 ustawa  

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – określa wskazana ustawa.  

2.1.16  Warunki dotyczące usług świadczonych w ramach mieszkalnictwa 

wspomaganego – chronionego, treningowego i wspieranego wskazane zostały 

w szczegółowych wymogach dotyczących typu operacji nr 5c). 

 

Szczegółowe wymogi dotyczące realizacji typu operacji nr 4 

 

Wsparcie systemu pieczy zastępczej poprzez: 

a) rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej oraz wsparcie dla procesu 

deinstytucjonalizacji form instytucjonalnych pieczy zastępczej; 

b) wsparcie rodzin i wychowanków pieczy zastępczej w ramach m.in. 

poradnictwa, terapii i specjalistycznego wsparcia. 

2.1.17 W ramach realizowanego projektu możliwa jest realizacja działań 

prowadzących do odejścia od opieki instytucjonalnej, tj. od opieki świadczonej  

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powyżej 14 osób do usług świadczonych 

w społeczności lokalnej, przez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz  

placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego do 8 dzieci i placówek 

opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub 
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specjalistyczno-interwencyjnego do 14 osób. Limit 14 osób nie obowiązuje  

w przypadku, gdy przepisy prawa krajowego wskazują mniejszą maksymalną liczbę 

osób w placówce.  

W ramach projektu nie ma możliwości tworzenia nowych miejsc w ramach opieki 

instytucjonalnej, tj. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powyżej 14 osób. 

2.1.18 W ramach działań prowadzących do tworzenia rodzinnych form pieczy 

zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego poniżej 14 

dzieci jest realizowane: 

 kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy 

dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego 

oraz  

 doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą w ww. formach. 

2.1.19 Dla osób będących w pieczy zastępczej możliwe jest zaplanowanie wsparcia 

w postaci usług aktywnej integracji, w szczególności o charakterze społecznym, 

których celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, 

zaradności, samodzielności i aktywności społecznej, a w przypadku osób w wieku 15+ 

także usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym. 

  

Szczegółowe wymogi dotyczące realizacji typu operacji nr 5 

 

Deinstytucjonalizacja opieki nad osobami niesamodzielnymi, poprzez rozwój 

alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi  

(w tym osobami starszymi). 

2.1.20 Osoba niesamodzielna – osoba, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub 

niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością 

samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia 

codziennego. 

2.1.21 Opiekun faktyczny (nieformalny) – osoba pełnoletnia opiekująca się osobą 

niesamodzielną, niebędąca opiekunem zawodowym i niepobierająca wynagrodzenia 

z tytułu opieki nad osobą niesamodzielną, najczęściej członek rodziny. 

2.1.22 W ramach projektu mogą być świadczone: 
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 usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych, 

 usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami. 

2.1.23 W ramach opieki instytucjonalnej nie mogą być tworzone nowe miejsca 

świadczenia usług opiekuńczych ani nie mogą być utrzymywane dotychczas istniejące 

miejsca. Jednakże możliwa jest realizacja wsparcia dla osób będących  

w opiece instytucjonalnej, w celu przejścia tych osób do opieki realizowanej  

w ramach usług świadczonych w  społeczności lokalnej, o ile przyczynia się to do 

zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych w postaci usług 

świadczonych w społeczności lokalnej. 

W ramach realizowanego projektu możliwe jest sfinansowanie działań pozwalających 

na rozszerzenie oferty podmiotów prowadzących opiekę instytucjonalną 

o prowadzenie usług świadczonych w  społeczności lokalnej, o ile przyczyni się to do 

zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej oraz liczby osób 

objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej. 

2.1.24 Realizowane w ramach projektu wsparcie nie może spowodować: 

a) zmniejszenia dotychczasowego finansowania usług asystenckich lub 

opiekuńczych przez Beneficjenta oraz  

b) zastąpienia środkami projektu dotychczasowego finansowania usług ze 

środków innych niż europejskie.   

2.1.25 Aby umożliwić pozostanie osób z niepełnosprawnościami i osób 

niesamodzielnych w społeczności lokalnej, w ramach projektu możliwe jest 

sfinansowanie działań pozwalających tym osobom na w miarę możliwości 

samodzielne funkcjonowanie, w tym działań zwiększających mobilność, autonomię, 

bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych, np.: 

 likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania,  

 sfinansowanie tworzenia wypożyczalni sprzętu wspomagającego 

(zwiększającego samodzielność osób) i sprzętu pielęgnacyjnego (niezbędnego 

do opieki nad osobami niesamodzielnymi), sfinansowanie wypożyczenia lub 

zakupu tego sprzętu,  

 usługi dowożenia posiłków,  

 przewóz do miejsca pracy lub ośrodka wsparcia.  

Tego rodzaju działania realizowane są wyłącznie jako element kompleksowego 

projektu dotyczącego usług asystenckich i/lub usług opiekuńczych.  
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2.1.26 Realizacja działań wspierających opiekunów faktycznych w opiece nad 

osobami niesamodzielnymi, możliwa jest w szczególności przez:  

a) kształcenie, w tym szkolenie i zajęcia praktyczne oraz wymianę doświadczeń 

dla opiekunów faktycznych, zwiększających ich umiejętności w zakresie opieki 

nad osobami niesamodzielnymi – w ramach typu operacji nr 6;  

b) poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji 

umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, z których 

korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki i odciążenia 

opiekunów faktycznych – w ramach typu operacji nr 5 a) i 5 b);  

c) tworzenie miejsc krótkookresowego pobytu w zastępstwie za opiekunów 

faktycznych w formie pobytu całodobowego lub dziennego – w ramach typu 

operacji nr 5 a) oraz 5 c);  

d) sfinansowanie usługi asystenckiej lub usługi opiekuńczej w celu umożliwienia 

opiekunom faktycznym funkcjonowania społecznego, zawodowego lub 

edukacyjnego – w ramach typu operacji nr 5 b). 

2.1.27 W ramach typu operacji nr 5 zgodnie z kryterium dostępu w pierwszej 

kolejności wsparcie musi być adresowane do osób z niepełnosprawnościami i osób 

niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium 

dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym 

mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.  

W stosunku do uczestników, których dochód nie przekracza 150% kryterium 

dochodowego nie jest możliwe pobieranie opłat za usługi.  

Osoby, których dochód przekracza 150% kryterium dochodowego pomocy społecznej, 

mogą uczestniczyć w projekcie, przy czym Wnioskodawca w stosunku do tych osób 

musi przewidzieć częściową odpłatność za realizowane usługi asystenckie lub 

opiekuńcze na zasadach przez siebie określonych. 

Decyzja o przyznaniu osobie niesamodzielnej lub jej opiekunom usług asystenckich 

lub opiekuńczych musi być poprzedzona każdorazowo indywidualną oceną sytuacji 

materialnej i życiowej (rodzinnej i zawodowej) danej osoby niesamodzielnej oraz 

opiekunów faktycznych tej osoby.  

Preferowanie osób, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium 

dochodowego, musi zostać odzwierciedlone w procedurze rekrutacji, w szczególności 
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w  kryteriach rekrutacji uczestników do projektu. Zaplanowane przez Wnioskodawcę 

kryteria rekrutacji muszą uwzględniać w szczególności sytuację materialną osób 

niesamodzielnych oraz ich opiekunów faktycznych, rodzaj usług i specyfikę grupy 

docelowej.  

Planując w projekcie uczestnictwo osób,  których dochód przekracza 150% kryterium 

dochodowego pomocy społecznej, Wnioskodawca określa i przedstawia w treści 

wniosku o dofinansowanie zasady odpłatności, skorelowane z zasadami dotychczas 

przez siebie stosowanymi. Stosowanie odpłatności w projekcie musi zostać 

zaplanowane na etapie wniosku o dofinansowanie projektu, przy czym odpłatności te 

stanowią wkład własny w projekcie. 

Dotyczy typu operacji nr 5a 

Deinstytucjonalizacja opieki nad osobami niesamodzielnymi, poprzez rozwój 

alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi (w tym osobami 

starszymi), obejmująca tworzenie miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie 

usług świadczonych w społeczności lokalnej w nowych jak i istniejących placówkach 

zapewniających opiekę dzienną i całodobową (w tym osób starszych, 

niepełnosprawnych, chorych). 

2.1.28 W ramach niniejszego typu projektu możliwa jest realizacja wsparcia dla 

zwiększania liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych przez tworzenie miejsc 

świadczenia usług opiekuńczych w społeczności lokalnej w formie:  

a) stałego lub krótkookresowego pobytu dziennego; 

b) stałego lub krótkookresowego pobytu całodobowego. 

Miejsca krótkookresowego pobytu służą przede wszystkim poprawie dostępu do usług 

opiekuńczych w zastępstwie za opiekunów faktycznych. 

2.1.29 Wsparcie dla usług opiekuńczych musi prowadzić każdorazowo do 

zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych w społeczności 

lokalnej oraz liczby osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej 

przez danego beneficjenta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok złożenia 

wniosku o dofinansowanie projektu.  

Informacja o zwiększeniu liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych musi zostać 

wyartykułowana w treści wniosku o dofinansowanie. 

2.1.30 Miejsca świadczenia usług opiekuńczych mogą być tworzone zarówno  
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w nowych podmiotach, jak i w podmiotach już istniejących, z zastrzeżeniem 

wynikającym z pkt 2.1.29.  

2.1.31 Beneficjent zobowiązany jest do zachowania trwałości miejsc świadczenia 

usług asystenckich i opiekuńczych utworzonych w ramach projektu po zakończeniu 

realizacji projektu co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu. 

Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość podmiotów do świadczenia 

usług. Oznacza to, że w przypadku wystąpienia popytu na usługę po zakończeniu 

realizacji projektu Beneficjent musi być gotowy do świadczenia usługi  

o zakresie zbliżonym do usługi świadczonej w ramach projektu i podobnej jakości.  

W przypadku niewystąpienia popytu na usługi nie ma konieczności zatrudniania kadry, 

jednak w przypadku zgłoszenia się osób po usługę Beneficjent musi zatrudnić kadrę  

i uruchomić usługę. Aktualna informacja dotycząca liczby miejsc oferowanych przez 

podmiot po projekcie, w okresie zachowania jego trwałości, musi być obowiązkowo 

publikowana na stronie internetowej Beneficjenta. Potencjalni odbiorcy usług muszą 

wiedzieć, że mogą zgłosić się po usługę. 

Wnioskodawca zobowiązany jest do opisania w treści wniosku o dofinansowanie 

sposobu w jaki zapewniona zostanie trwałość miejsc świadczenia usług asystenckich 

i opiekuńczych utworzonych w ramach projektu po zakończeniu jego realizacji oraz do 

wskazania źródła finansowania miejsc świadczenia usług po zakończeniu realizacji 

projektu. 

Spełnienie powyższego warunku zweryfikowane zostanie po upływie okresu 

wskazanego w umowie/decyzji o dofinansowanie projektu. 

2.1.32 Usługi opiekuńcze w formie stacjonarnej opieki dziennej realizowane są 

przez dzienne domy pomocy oraz kluby seniora.  

Warunki realizacji wsparcia w ramach dziennego domu pomocy: 

1) Dzienny dom pomocy (DDP) jest ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla osób 

niesamodzielnych, zapewniającym całodzienne usługi opiekuńcze, 

specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz aktywizację w sferze fizycznej, 

intelektualnej oraz społecznej.  

2) Organizacja DDP oraz zakres i poziom świadczonych w nim usług uwzględnia  

w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa 

uczestników zajęć oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności. 
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3) W ramach prowadzonej działalności DDP oferuje swoim podopiecznym  

w szczególności: 

a) zaspokojenie potrzeb życiowych, m.in. przez zapewnienie miejsca do 

bezpiecznego i godnego spędzania czasu;  

b) usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym pomoc w utrzymaniu higieny 

osobistej; 

c) dwa posiłki w siedzibie DDP, na wynos lub w formie dowozu do miejsca 

zamieszkania; 

d) umożliwienie udziału w zajęciach terapeutycznych, plastycznych, 

muzycznych i wspierających ruchowo;  

e) dostęp do książek i środków przekazu, organizowanie imprez kulturalnych, 

rekreacyjnych i towarzyskich;  

f) pomoc w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności 

życiowej; 

g) pomoc psychologiczną, poradnictwo i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych 

sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego np. udzielania 

pomocy w kontaktach z placówkami służby zdrowia i urzędami. 

4) Liczba osób przebywających stacjonarnie w DDP jest nie większa niż 30. 

5) DDP funkcjonuje przez cały rok, we wszystkie dni robocze, co najmniej 8 godzin 

dziennie, w godzinach dostosowanych do potrzeb uczestników i ich rodzin.  

W wyjątkowych przypadkach liczba dni i godzin funkcjonowania DDP może zostać 

dostosowana do lokalnych potrzeb. DDP może prowadzić hostel. 

6) W zakresie wymogów o charakterze infrastrukturalnym budynek DDP spełnia 

wymogi: 

a) jest dostosowany do potrzeb osób korzystających z usług; 

b) posiada co najmniej: 2 pokoje dziennego pobytu (do terapii grupowej, 

rehabilitacji i wypoczynku), jadalnię (może być urządzona w pokoju 

dziennego pobytu), kuchenkę pomocniczą (lub aneks kuchenny urządzony 

w pokoju dziennego pobytu), jedno pomieszczenie do prowadzenia terapii 

indywidualnej oraz pokój do wypoczynku; 

c) udostępnione są co najmniej 2 łazienki, z których jedna jest dostosowana 

do potrzeb osób z niepełnosprawnością z możliwością kąpieli lub prysznica. 

7) W domu do 30 osób stale pracują co najmniej 3 osoby, w tym dwóch opiekunów. 

Pozostali specjaliści zatrudniani są w miarę potrzeb, z zastrzeżeniem pkt 10. 
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8) DDP może świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 

osób niebędących uczestnikami, tj. na rzecz społeczności lokalnej, szczególnie dla 

osób wymagających całodobowej opieki oraz osób oczekujących na miejsce  

w domu pomocy społecznej.  

9) Dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z zaburzeniami 

psychicznymi powinien stale pracować nie mniej niż jeden opiekun na dwóch 

uczestników. 

10) Usługa opiekuńcza jest świadczona przez: 

a) osobę, która posiada kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów: 

opiekun środowiskowy, AON, pielęgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun 

medyczny, opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej, a także 

ukończyła szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy lub pomocy 

przedmedycznej; 

b) osobę, która posiada doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym 

zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna 

faktycznego i odbyła minimum 80-godzinne szkolenie z zakresu 

realizowanej usługi. 

Warunki realizacji wsparcia w ramach klubu seniora: 

1) Klub seniora to miejsce spotkań osób starszych. Przeciwdziała osamotnieniu  

i marginalizacji seniorów.  

2) W klubach seniora wsparciem obejmowane są osoby niesamodzielne. 

3) W klubie seniora możliwe jest prowadzenie zajęć mających na celu: 

a) zagospodarowanie czasu wolnego po zakończeniu aktywności zawodowej 

(m.in. rozwijanie umiejętności i indywidualnych zainteresowań); 

b) zwiększenie aktywności i uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym; 

c) działalność prozdrowotną (m.in. edukacja zdrowotna, spotkania z lekarzami,), 

kulturalna (wyjścia do kina, czy teatru) i edukacyjna (m.in. nauka obsługi 

komputera, korzystania z Internetu); 

d) prowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej przez organizację zajęć 

sportowych np. nordic walking, zorganizowane zajęcia w ramach stref 

aktywności rodzinnej, aerobik, aqua-aerobik itp.; 

e) tworzenie grup samopomocowych, których członkowie będą wzajemnie się 

wspierać w trudnościach życia codziennego; 
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f) poradnictwo prawne realizowane poprzez udzielanie seniorom informacji  

o obowiązujących przepisach z zakresu m.in. prawa rodzinnego  

i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów; 

g) poradnictwo psychologiczne realizowane poprzez proces diagnozowania, 

profilaktyki i terapii; 

h) poradnictwo rodzinne obejmujące funkcjonowanie rodziny. 

4) Osoby prowadzące klub seniora nie mają określonych wymagań zawodowych. 

Wymagane jest, by odbyły one co najmniej 20-godzinny kurs przygotowujący do 

prowadzenia takiej  działalności. 

5) Świadczenie usług opiekuńczych w klubie seniora podlega monitoringowi  

i okresowej ewaluacji podmiotu realizującego usługi opiekuńcze. 

Dotyczy typu operacji nr 5b 

Deinstytucjonalizacja opieki nad osobami niesamodzielnymi, poprzez rozwój 

alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi (w tym osobami 

starszymi), obejmująca wsparcie dla usług asystenckich, opiekuńczych  

i specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach opieki rodzinnej i środowiskowej, 

m.in. w formie rodzinnych domów pomocy, usług asystenta osoby niepełnosprawnej. 

USŁUGI OPIEKUŃCZE: 

2.1.33 W ramach niniejszego typu projektu możliwa jest realizacja wsparcia dla 

zwiększania liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych, która odbywa się przez 

zwiększanie liczby opiekunów świadczących usługi w miejscu zamieszkania.  

2.1.34 Wsparcie dla usług opiekuńczych musi prowadzić każdorazowo do 

zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych w społeczności 

lokalnej oraz liczby osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej 

przez danego beneficjenta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok złożenia 

wniosku o dofinansowanie projektu. Obowiązek zwiększania liczby miejsc świadczenia 

usług opiekuńczych oraz liczby osób objętych usługami nie dotyczy wsparcia dla usług 

opiekuńczych świadczonych przez opiekunów faktycznych. 

Informacja o zwiększeniu liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych musi zostać 

wyartykułowana w treści wniosku o dofinansowanie. 

2.1.35 Miejsca świadczenia usług opiekuńczych mogą być tworzone zarówno  

w nowych podmiotach, jak i w podmiotach już istniejących, z zastrzeżeniem 



37 
 

wynikającym z pkt 2.1.34.  

2.1.36 Beneficjent zobowiązany jest do zachowania trwałości miejsc świadczenia 

usług asystenckich i opiekuńczych utworzonych w ramach projektu po zakończeniu 

realizacji projektu co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu. 

Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość podmiotów do świadczenia 

usług. Oznacza to, że w przypadku wystąpienia popytu na usługę po zakończeniu 

realizacji projektu Beneficjent musi być gotowy do świadczenia usługi  

o zakresie zbliżonym do usługi świadczonej w ramach projektu i podobnej jakości.  

W przypadku niewystąpienia popytu na usługi nie ma konieczności zatrudniania kadry, 

jednak w przypadku zgłoszenia się osób po usługę Beneficjent musi zatrudnić kadrę  

i uruchomić usługę. Aktualna informacja dotycząca liczby miejsc oferowanych przez 

podmiot po projekcie, w okresie zachowania jego trwałości, musi być obowiązkowo 

publikowana na stronie internetowej Beneficjenta. Potencjalni odbiorcy usług muszą 

wiedzieć, że mogą zgłosić się po usługę. 

Wnioskodawca zobowiązany jest do opisania w treści wniosku o dofinansowanie 

sposobu w jaki zapewniona zostanie trwałość miejsc świadczenia usług asystenckich 

i opiekuńczych utworzonych w ramach projektu po zakończeniu jego realizacji oraz do 

wskazania źródła finansowania miejsc świadczenia usług po zakończeniu realizacji 

projektu. 

Spełnienie powyższego warunku zweryfikowane zostanie po upływie okresu 

wskazanego w umowie/decyzji o dofinansowanie projektu. 

2.1.37 W ramach realizowanego wsparcia możliwe jest wykorzystanie nowoczesnych 

technologii informacyjno-komunikacyjnych, np. teleopieki, systemów przywoławczych,  

wyłącznie jako elementu wsparcia i pod warunkiem zagwarantowania kompleksowości 

usługi opiekuńczej.  

2.1.38 Minimalne wymagania świadczenia usług opiekuńczych: 

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania: 

1) Odbiorcami usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania są osoby 

niesamodzielne.  

Pomoc przysługuje osobie, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn 

wymaga pomocy innych osób i może być przyznana: 
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a) osobie samotnej w rozumieniu art. 6 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  

o pomocy społecznej, która jest pozbawiona takiej pomocy mimo 

wykorzystania własnych uprawnień, zasobów i możliwości;  

b) osobie samotnie gospodarującej w rozumieniu art. 6 pkt 10 ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej, gdy wspólnie niezamieszkujący małżonek, 

wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić, wykorzystując swe 

uprawnienia, zasoby i możliwości; 

c) osobie w rodzinie, gdy rodzina nie może, z uzasadnionej przyczyny, zapewnić 

odpowiedniej pomocy, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości. 

2) Zakres usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania obejmuje 

w szczególności:  

a) pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (np. czynności związane 

z dostarczaniem produktów żywnościowych, przygotowaniem lub 

dostarczaniem posiłków, pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, 

czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w tym 

utrzymywanie porządku i czystości w najbliższym otoczeniu, czystości odzieży, 

bielizny osobistej, pościelowej, stołowej i ręczników, dokonywanie niezbędnych 

zakupów oraz regulowanie opłat domowych, czynności dotyczące prowadzenia 

spraw osobistych, w tym pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i pomoc  

w dostępie do świadczeń zdrowotnych, czynności dotyczące zagospodarowania 

w aktywny sposób czasu wolnego, pomoc przy przemieszczaniu się); 

b) opiekę higieniczną (np. czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej, 

pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zmianę pieluchomajtek  

z uwzględnieniem czynności higieniczno-pielęgnacyjnych, pomoc przy ubieraniu 

się, zmianie bielizny osobistej, zmianę bielizny pościelowej, układanie osoby 

leżącej w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji); 

c) pielęgnację zaleconą przez lekarza, która obejmuje czynności pielęgnacyjne 

wynikające z przedłożonego zaświadczenia lekarskiego lub dokumentacji 

medycznej, uzupełniające w stosunku do pielęgniarskiej opieki środowiskowej; 

d) zapewnienie kontaktów z otoczeniem (np. czynności wspomagające 

nawiązanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną, osobami z bliskiego 

otoczenia osoby korzystającej z usług oraz społecznością lokalną, 

ukierunkowane na budowanie sieci wsparcia dla osoby korzystającej z usług, 

czynności wspomagające uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej). 



39 
 

3) Zakres wsparcia i wymiar godzinowy usług opiekuńczych (weryfikowany na 

podstawie treści wniosku) określany jest indywidualnie w kontrakcie trójstronnym. 

Kontrakt trójstronny jest zawarty pomiędzy osobą niesamodzielną (lub jej 

opiekunem prawnym), osobą świadczącą usługi opiekuńcze oraz podmiotem 

realizującym usługi opiekuńcze. Dopuszcza się podpisanie kontraktu przez 

opiekuna faktycznego osoby niesamodzielnej, jeżeli stan zdrowia tej osoby nie 

pozwala na świadome zawarcie kontraktu, a nie ma ona opiekuna prawnego.  

4) Usługa opiekuńcza jest świadczona w miejscu pobytu osoby niesamodzielnej, 

z uwzględnieniem bliskiego otoczenia.  

5) Organizacja świadczenia usług opiekuńczych uwzględnia podmiotowość osoby 

niesamodzielnej, w tym respektowanie prawa do poszanowania i ochrony 

godności, intymności, w szczególności w przypadku czynności o charakterze opieki 

higienicznej i pielęgnacji oraz poczucia bezpieczeństwa i ochrony dóbr osobistych. 

6) Organizacja świadczenia usług opiekuńczych, w tym organizacja przestrzeni, 

uwzględnia jak najwyższy stopień bezpieczeństwa zarówno osoby 

niesamodzielnej, jak i osoby świadczącej usługi. Jeśli konieczne jest np. dźwiganie 

osoby unieruchomionej, osobie świadczącej usługi opiekuńcze powinien być 

zapewniony sprzęt wspomagający lub pomoc drugiej osoby. 

7) Podmiot realizujący usługi opiekuńcze zobowiązany jest do zapewnienia 

nieprzerwanego i właściwego pod względem jakości procesu świadczenia usług 

przez 7 dni w tygodniu przez właściwe ustalenie z osobami świadczącymi usługi 

opiekuńcze godzin, oraz zleconego wymiaru i zakresu usług.  

8) Usługi opiekuńcze są świadczone przez osoby, które spełniają wymogi dotyczące 

kwalifikacji lub kompetencji, o których mowa w pkt 9  oraz zostały zapoznane  

z zakresem obowiązków w formie pisemnej.  

9) Usługa opiekuńcza jest świadczona przez: 

a) osobę, która posiada kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów: 

opiekun środowiskowy, AON, pielęgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun 

medyczny, opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej, a także 

ukończyła szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy lub pomocy 

przedmedycznej; 

b) osobę, która posiada doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym 

zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna 
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faktycznego i odbyła minimum 80-godzinne szkolenie z zakresu realizowanej 

usługi. 

10) W przypadkach, w których z różnych względów ograniczony jest dostęp do usług 

świadczonych przez pielęgniarkę środowiskową, a osoba korzystająca z usług 

opiekuńczych nie jest w stanie przyjmować leków samodzielnie, zasadne jest 

zapewnienie w składzie kadry świadczącej usługi opiekuńcze osoby/osób, które 

posiadają uprawnienia do podawania leków, w tym insuliny. 

11) Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych podlega indywidualnemu 

dokumentowaniu w formie papierowej lub elektronicznej i obejmuje  

w szczególności:  

a) indywidualny zakres usług opiekuńczych – wykaz czynności opiekuńczych, 

sporządzany przez podmiot realizujący usługi opiekuńcze;  

b) indywidualny plan wsparcia i pracy z osobą niesamodzielną – opracowywany 

przez osobę świadczącą usługę opiekuńczą we współpracy z podmiotem 

realizującym usługi i osobą niesamodzielną (lub jej opiekunem faktycznym lub 

prawnym), gdy okres świadczenia usług przekracza 3 miesiące, zawierający  

w szczególności cele pracy oraz zadania wspierająco-aktywizujące 

(podtrzymanie umiejętności samoobsługowych, sprawności i aktywności osoby 

uprawnionej oraz zapobieganie negatywnym skutkom jej niesamodzielności); 

c) dziennik czynności opiekuńczych – zawierający ewidencję wykonania 

zleconych czynności opiekuńczych prowadzoną na bieżąco przez osobę 

świadczącą usługi opiekuńcze, obejmującą datę, rodzaj wykonanej czynności, 

ewentualne spostrzeżenia i uwagi oraz podpis osoby dokonującej wpisu. 

12) Świadczenie usług opiekuńczych podlega monitoringowi i okresowej ewaluacji 

podmiotu realizującego usługę opiekuńczą.  

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania5: 

1) Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania to świadczenie 

niepieniężne z pomocy społecznej przyznawane osobom wymagającym pomocy 

innych osób, obejmujące usługi dostosowane do szczególnych potrzeb 

                                                           
5 Zapisy nie obejmują specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, określonych  

w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług 

opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598, z późn. zm.). 
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wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, wykonywane przez 

osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. 

2) W przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania 

stosuje się zasady minimalnych wymagań świadczenia usług opiekuńczych  

w miejscu zamieszkania z zastrzeżeniem pkt 3. 

3) Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania obejmuje 

obok usług opiekuńczych:  

a) pielęgnację jako wspieranie procesu leczenia, w tym:  

 pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, 

 uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych, 

 pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece, 

 pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków 

ubocznych ich stosowania, 

 w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmianę opatrunków, pomoc  

w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów 

ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny, 

 pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia, 

 pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych; 

b) rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie 

nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: 

 zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej 

lub fizjoterapii, 

 współpracę ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-

pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej 

aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług opiekuńczych. 

4) Specjalistyczna usługa opiekuńcza w miejscu zamieszkania jest realizowana  

w oparciu o indywidualny plan pracy z osobą objętą usługami. 

5) Specjalistyczna usługa opiekuńcza w miejscu zamieszkania jest świadczona przez 

osobę, która spełnia łącznie następujące warunki: 

a) spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia  

22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych; 

b) posiada zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie udzielania pierwszej 

pomocy lub pomocy przedmedycznej; 
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c) posiada zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do 

wykonywania pracy w ramach świadczenia specjalistycznych usług 

opiekuńczych w miejscu zamieszkania. 

Sąsiedzkie usługi opiekuńcze 

1) Sąsiedzkie usługi opiekuńcze to rozwiązanie, dzięki któremu osoby 

niesamodzielne mogą korzystać z pomocy świadczonej przez osoby blisko 

zamieszkujące.  

2) Usługi sąsiedzkie obejmują wspieranie osoby niesamodzielnej i pomoc 

w podstawowych, codziennych czynnościach domowych i życiowych,  

w szczególności: 

a) pomoc w dokonywaniu zakupów podstawowych artykułów;  

b) pomoc w przygotowywaniu i podawaniu posiłków;  

c) pomoc w wykonywaniu prac porządkowych w gospodarstwie domowym; 

d) pomoc w praniu odzieży i bielizny;  

e) pomoc w uiszczaniu opłat, w dotarciu do lekarzy, placówek i urzędów, w tym 

kontaktowanie się w sprawach urzędowych w imieniu osoby objętej usługą, 

towarzyszenie na spacerach; 

f) informowanie rodziny lub właściwych służb o pogorszeniu stanu zdrowia lub 

sytuacjach kryzysowych;  

g) odwiedziny w szpitalu. 

3) Usługi sąsiedzkie świadczone są w zależności od potrzeb osoby niesamodzielnej, 

nie rzadziej niż jeden raz na dobę, w ciągu dnia. W nagłych przypadkach usługi 

mogą być świadczone w nocy (np. nagłe zachorowanie lub złe samopoczucie).  

4) Kandydat nie musi posiadać kwalifikacji wymaganych w usługach opiekuńczych, 

ale powinien być osobą zaufaną, zdolną do pracy na rzecz osoby niesamodzielnej 

i pozostającą w codziennym kontakcie z podopiecznym. Oceny kandydata 

dokonuje projektodawca w uzgodnieniu z osobą niesamodzielną lub jej opiekunem 

faktycznym/prawnym. 

5) Osobą świadczącą sąsiedzkie usługi opiekuńcze zostaje kandydat, który odbył 

minimum 8-godzinne przygotowanie z zakresu realizacji usługi (np. przestrzegania 

zasad etycznych, zasad współżycia społecznego, dbałości o dobro osoby 

niesamodzielnej, w tym o jej mienie). 
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6) Warunki wykonywania sąsiedzkiej usługi opiekuńczej określa kontrakt trójstronny 

zawarty pomiędzy osobą niesamodzielną (lub jej opiekunem prawnym), osobą 

świadczącą sąsiedzkie usługi opiekuńcze i podmiotem realizującym sąsiedzkie 

usługi opiekuńcze, Dopuszcza się podpisanie kontraktu przez opiekuna 

faktycznego osoby niesamodzielnej, jeżeli stan zdrowia tej osoby nie pozwala na 

świadome zawarcie kontraktu, a nie ma ona opiekuna prawnego. Kontrakt określa 

w szczególności:  

a) zakres czynności oraz  

b) formę wynagrodzenia za nie lub funkcjonowania na zasadach wolontariatu. 

7) Wynagrodzenie przyznawane jest na podstawie umowy cywilnoprawnej. Jego 

wysokość nie może być niższa od iloczynu liczby godzin świadczenia sąsiedzkiej 

usługi opiekuńczej i minimalnej stawki godzinowej, o której mowa w przepisach  

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W przypadku usług świadczonych do 

końca 2016 r. wysokość stawki godzinowej nie może być niższa niż iloraz 

minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów  

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz liczby godzin roboczych 

przypadających w danym miesiącu. 

USŁUGI ASYSTENCKIE: 

2.1.39 Wsparcie dla usług asystenckich musi prowadzić każdorazowo do 

zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług asystenckich w społeczności oraz  

liczby osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej przez 

danego Beneficjenta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok złożenia 

wniosku o dofinansowanie projektu. Wsparcie dla osób przebywających w opiece 

instytucjonalnej w postaci usług asystenckich możliwe jest wyłącznie w celu ich 

przejścia do usług świadczonych w społeczności lokalnej. 

Informacja o zwiększeniu liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych musi zostać 

wyartykułowana w treści wniosku o dofinansowanie. 

2.1.40 Wsparcie dla usług asystenckich odbywa się przez zwiększanie liczby 

asystentów funkcjonujących w ramach nowych podmiotów lub podmiotów istniejących, 

z zastrzeżeniem wynikającym z pkt 2.1.39.  

2.1.41 Minimalne wymagania świadczenia usług asystenckich: 
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1) Odbiorcami wsparcia są osoby z niepełnosprawnościami, w tym w szczególności 

zaliczone do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności.  

W przypadku niepełnoletniej osoby z niepełnosprawnością (ucznia lub dziecka  

w wieku przedszkolnym6), wolę skorzystania ze wsparcia asystenta wyraża jej 

opiekun prawny.  

2) Usługa asystencka obejmuje wspieranie osób z niepełnosprawnościami  

w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do 

aktywnego funkcjonowania społecznego (np. wsparcie w przemieszczaniu się m.in. 

do lekarza, do punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asysta w tych 

miejscach, spędzanie czasu wolnego, w tym wsparcie podczas zajęć kulturalnych, 

sportowych i rekreacyjnych, tłumaczenie na język migowy), zawodowego (np. 

wsparcie w przemieszczaniu się do pracy, urzędów pracy, podmiotów 

aktywizujących zawodowo oraz asysta w tych miejscach i zajęciach), 

edukacyjnego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do szkół i placówek 

oświatowych oraz na ich terenie, wsparcie podczas zajęć edukacyjnych  

i w procesie uczenia: gromadzenie materiałów, korzystanie z biblioteki). 

3) Zakres wsparcia, sposób świadczenia i wymiar godzinowy usługi asystenckiej oraz 

prawa osoby z niepełnosprawnością (weryfikowane na podstawie treści wniosku) 

określone są w kontrakcie trójstronnym, zawartym pomiędzy osobą  

z niepełnosprawnością (lub jej opiekunem prawnym), asystentem i podmiotem 

realizującym wsparcie w postaci usługi asystenckiej. Dopuszcza się podpisanie 

kontraktu przez opiekuna faktycznego osoby z niepełnosprawnością, jeżeli stan 

zdrowia tej osoby nie pozwala na świadome zawarcie kontraktu, a nie ma ona 

opiekuna prawnego. 

4) Usługa asystencka jest świadczona w sposób zindywidualizowany, uwzględniający 

rodzaj i stopień niepełnosprawności, wiek oraz indywidualne potrzeby osoby 

z niepełnosprawnością.  

                                                           
6 Uczeń albo dziecko w wieku przedszkolnym posiadający orzeczenie lub opinię z poradni psychologiczno-
pedagogicznej dla uczniów: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność wydane 
przez zespół z poradni psychologiczno-pedagogicznej lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-
wychowawczych; dla dzieci w wieku przedszkolnym: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na 
niepełnosprawność wydane przez zespół z poradni psychologiczno-pedagogicznej lub orzeczenie o potrzebie zajęć 
rewalidacyjno-wychowawczych lub opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie wczesnego 
wspomagania rozwoju. 
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5) Usługa asystencka może zakładać elementy usług opiekuńczych o charakterze 

towarzyszącym. Asystent nie może wykonywać czynności medycznych oraz zadań 

z zakresu rehabilitacji zdrowotnej, jeżeli nie ma do tego wymaganych uprawnień 

i odpowiedniego przygotowania medycznego.  

6) Usługa asystencka jest świadczona przez: 

a) asystenta osoby niepełnosprawnej (AON) – warunkiem zatrudnienia AON jest 

ukończone kształcenie w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r.  

w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach; 

b) asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (AOON) – warunkiem 

zatrudnienia kandydata jako AOON jest uzyskanie pozytywnej opinii psychologa 

na podstawie weryfikacji predyspozycji osobowościowych oraz kompetencji 

społecznych: 

 podstawowych: empatia, zrównoważenie emocjonalne, solidność, 

zaradność, cierpliwość, dyskrecja, odporność na stres, kultura osobista, 

motywacja do pracy; 

 pożądanych: umiejętność słuchania, umiejętność nawiązywania kontaktu 

z innymi, umiejętność zachowań asertywnych; 

i. po uzyskaniu pozytywnej opinii psychologa, AOON mogą zostać kandydaci: 

 posiadający co najmniej 3 miesięczne doświadczenie w realizacji usług 

asystenckich7, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste, wynikające  

z pełnienia roli opiekuna faktycznego; 

 bez adekwatnego doświadczenia, którzy odbyli minimum 60-godzinne 

szkolenie asystenckie. Szkolenie składa się z minimum 20 godzin części 

teoretycznej z zakresu wiedzy ogólnej dotyczącej niepełnosprawności, 

udzielania pierwszej pomocy, pielęgnacji i obsługi sprzętu pomocniczego 

oraz z minimum 40 godzin części praktycznej w formie przyuczenia do 

pracy np. praktyki, wolontariat; 

ii. wykształcenie zawodowe nie stanowi zasadniczego kryterium naboru 

kandydatów do pracy na stanowisku AOON. 

7) Świadczenie usług asystenckich podlega indywidualnemu dokumentowaniu  

w formie papierowej lub elektronicznej i obejmuje w szczególności dziennik 

                                                           
7 Na podstawie np. umowy o pracę, umowy wolontariackiej, oświadczenia w przypadku opiekuna faktycznego.  
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czynności usług asystenckich – zawierający ewidencję wykonania czynności usług 

asystenckich, prowadzony na bieżąco przez AON lub AOON, obejmujący datę, 

rodzaj wykonywanej czynności, ewentualne spostrzeżenia i uwagi oraz podpis 

osoby dokonującej wpisu.  

8) Świadczenie usług asystenckich podlega monitoringowi i okresowej ewaluacji 

podmiotu realizującego usługę asystencką. 

Dotyczy typu operacji 5c 

Deinstytucjonalizacja opieki nad osobami niesamodzielnymi, poprzez rozwój 

alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi (w tym osobami 

starszymi), obejmująca usługi świadczone w ramach mieszkalnictwa wspomaganego 

– chronionego, treningowego i wspieranego (np. pobyt stały lub okresowy dla osób 

starszych i niepełnosprawnych, częściowo lub całkowicie niesamodzielnych  

i wymagających wsparcia w formie usług opiekuńczych). 

2.1.42 Mieszkanie wspomagane – usługa społeczna świadczona w społeczności 

lokalnej w postaci mieszkania lub domu, przygotowującego osoby w nim 

przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub 

zapewniającego pomoc w prowadzeniu samodzielnego życia. Mieszkanie lub dom 

może być prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego, spółki  

z większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego, towarzystwa 

budownictwa społecznego lub podmioty ekonomii społecznej, w formie mieszkania: 

a) treningowego, przygotowującego osoby w nim przebywające do prowadzenia 

samodzielnego życia. Usługa ma charakter okresowy i służy określonym 

kategoriom osób w osiągnięciu częściowej lub całkowitej samodzielności 

m.in. przez trening samodzielności, poradnictwo, pracę socjalną lub inne 

usługi aktywnej integracji; 

b) wspieranego, stanowiącego alternatywę dla pobytu w placówce 

zapewniającej całodobową opiekę. Usługa ma charakter pobytu stałego lub 

okresowego (w przypadku potrzeby opieki w zastępstwie za opiekunów 

faktycznych). Służy osobom niesamodzielnym, w szczególności osobom 

starszym i osobom z niepełnosprawnościami, wymagającym wsparcia  

w formie usług opiekuńczych lub asystenckich. 

Formą mieszkania wspomaganego nie jest mieszkanie socjalne. 
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Standardy funkcjonowania mieszkań wspomaganych wskazane zostały w pkt 2.1.48 

regulaminu. 

2.1.43 Mieszkanie chronione – mieszkanie chronione, o którym mowa w art. 53 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Rodzaj i zakres wsparcia 

świadczonego w mieszkaniu chronionym oraz standard lokalu przeznaczonego na 

mieszkanie chronione zostały określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie mieszkań chronionych. 
 

Wnioskodawca w ramach realizowanego projektu zobowiązany jest do stosowania 

standardu wynikającego z w/w ustawy i rozporządzenia. 

2.1.44 Wsparcie dla mieszkań wspomaganych i mieszkań chronionych polega na 

tworzeniu miejsc w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach wspomaganych 

lub mieszkaniach chronionych przeznaczonych dla osób lub rodzin zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem. Liczba miejsc w mieszkaniu wspomaganym nie może 

być większa niż 12. W przypadku mieszkań wspomaganych w formie mieszkań 

wspieranych możliwe jest tworzenie miejsc pobytu okresowego (w zastępstwie za 

opiekunów faktycznych) lub stałego. 

2.1.45 Wsparcie istniejących mieszkań wspomaganych lub mieszkań chronionych 

jest możliwe wyłącznie pod warunkiem zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług  

w danym mieszkaniu, bez pogorszenia jakości świadczonych usług. 

Informacja o zwiększeniu liczby miejsc świadczenia usług w danym mieszkaniu musi 

zostać wyartykułowana w treści wniosku o dofinansowanie. 

2.1.46 W mieszkaniach wspomaganych i mieszkaniach chronionych w ramach 

wsparcia zapewnione muszą być: 

a) usługi wspierające pobyt osoby w mieszkaniu, w tym usługi opiekuńcze, usługi 

asystenckie, 

b) usługi wspierające aktywność osoby w mieszkaniu, w tym trening 

samodzielności, praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne, integracja osoby 

ze społecznością lokalną. 

2.1.47 Beneficjent zobowiązany jest do zachowania trwałości miejsc świadczenia 

usług w mieszkaniach wspomaganych lub mieszkaniach chronionych utworzonych  

w ramach projektu po zakończeniu jego realizacji co najmniej przez okres równy 

okresowi realizacji projektu w zakresie zbliżonym do usług świadczonych w ramach 
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projektu i podobnej jakości. Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość 

podmiotów do świadczenia usług. Oznacza to, że w przypadku wystąpienia popytu na 

usługę po zakończeniu realizacji projektu Beneficjent musi być gotowy do świadczenia 

usługi o zakresie zbliżonym do usługi świadczonej w ramach projektu i podobnej 

jakości. W przypadku niewystąpienia popytu na usługi nie ma konieczności 

zatrudniania kadry, jednak w przypadku zgłoszenia się osób po usługę Beneficjent 

musi zatrudnić kadrę i uruchomić usługę. Aktualna informacja dotycząca liczby miejsc 

oferowanych przez podmiot po projekcie, w okresie zachowania jego trwałości, musi 

być obowiązkowo publikowana na stronie internetowej Beneficjenta. Potencjalni 

odbiorcy usług muszą wiedzieć, że mogą zgłosić się po usługę. 

Wnioskodawca zobowiązany jest do opisania w treści wniosku o dofinansowanie 

sposobu w jaki zapewniona zostanie trwałość miejsc świadczenia usług  

w mieszkaniach wspomaganych utworzonych w ramach projektu po zakończeniu jego 

realizacji oraz do wskazania źródła finansowania miejsc świadczenia usług po 

zakończeniu realizacji projektu. 

Spełnienie powyższego warunku zweryfikowane zostanie po upływie okresu 

wskazanego w umowie/decyzji o dofinansowanie projektu. 

2.1.48 W przypadku mieszkań wspomaganych Wnioskodawca zobowiązany jest 

zapewnić, że mieszkania te spełniają definicję usług społecznych świadczonych 

w społeczności lokalnej oraz poniższe standardy: 

1) Do mieszkań wspomaganych kieruje się osoby na podstawie:  

a) wniosku o przyznanie pomocy w formie pobytu w mieszkaniu wspomaganym8; 

b) w przypadku osób chorujących psychicznie lub niesprawnych intelektualnie, 

zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza prowadzącego, w tym 

lekarza rodzinnego, a w przypadku niepełnosprawności skojarzonych  

i występowania chorób współistniejących także lekarza specjalistę oraz opinii 

psychologa o osobie przyjmowanej; 

c) uzgodnień zawartych w formie trójstronnego kontraktu pomiędzy 

przedstawicielem podmiotu prowadzącego mieszkanie wspomagane, 

opiekunem mieszkania wspomaganego a osobą ubiegającą się o wsparcie. 

Uzgodnienia określają m.in. poziom odpłatności osoby korzystającej ze 

                                                           
8 Można stosować procedury obowiązujące dotychczas u projektodawcy.  
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wsparcia. Poziom odpłatności jest zależny od dochodu (w przypadku mieszkań 

treningowych) i stanowi część procesu usamodzielnienia. W przypadku 

mieszkań treningowych uzgodnienia określają zasady i sposób realizacji 

programu (planu) usamodzielnienia mieszkańca. 

2) Pobyt w lokalu mieszkalnym jako mieszkaniu wspomaganym wraz z usługami 

przyznaje się na podstawie umowy cywilnoprawnej lub kontraktu socjalnego.  

3) Pobyt w mieszkaniu treningowym przyznawany jest na czas określony. Pobyt 

w mieszkaniu wspieranym może być przyznany na czas określony lub 

nieokreślony.  

4) Usługi mieszkalnictwa wspomaganego polegają na dostarczeniu osobom 

niesamodzielnym i osobom z niepełnosprawnościami, możliwości:   

a) utworzenia miejsca w mieszkaniu wspomaganym (np. adaptacja lokalu, 

wyposażenie); 

b) pobytu w lokalu mieszkalnym;  

c) usług wspierających pobyt osoby w mieszkaniu (np. praca socjalna, 

poradnictwo specjalistyczne, usługi opiekuńcze, usługi asystenckie); 

d) usług wspierających aktywność osoby w mieszkaniu (trening); 

e) sfinansowania kosztów eksploatacji lokalu mieszkalnego. 

5) Rodzaj oraz zakres usług świadczonych w mieszkaniu wspomaganym powinien 

być dostosowany do indywidualnych potrzeb mieszkańców, z uwzględnieniem 

zapisów zawartych w kontrakcie oraz w przypadku mieszkań treningowych  

w indywidualnym programie (planie) usamodzielnienia.  

6) Usługi wspierające pobyt osoby w mieszkaniu mogą obejmować w szczególności: 

a) pracę socjalną – usługa skierowana na wzmacnianie lub odzyskiwanie 

zdolności do funkcjonowania osoby w społeczeństwie;   

b) poradnictwo specjalistyczne, w szczególności psychologiczne i prawne. 

Poradnictwo powinno być nakierowane na umożliwienie samodzielnego 

rozwiązania problemu lub wskazanie konkretnego rozwiązania i wytycznych do 

jego zrealizowania; 

c) usługi opiekuńcze; 

d) usługi asystenckie. 

7) Usługi wspierające aktywność osoby w mieszkaniu dotyczą nauki, podtrzymania 

lub powstrzymania regresu maksymalnego osiągalnego dla danej osoby poziomu 

sprawności w zakresie samoobsługi, samodzielności życiowej, utrzymania lub 
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rozwijania kontaktów społecznych oraz pełnienia ról społecznych, pomoc  

w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym, realizacji kontaktów 

społecznych, zagospodarowania czasu wolnego, z wykorzystaniem usług 

dostępnych w środowisku lokalnym, które mogą być realizowane poprzez:  

a) trening umiejętności praktycznych, którego celem jest nabywanie, rozwijanie 

lub wzmacnianie samodzielności w zakresie doskonalenia podstawowych 

czynności dnia codziennego (np. pranie, suszenie odzieży, sprzątanie, 

korzystanie z urządzeń elektrycznych);  

b) trening higieny, którego celem jest nabywanie, rozwijanie lub wzmacnianie 

działań w zakresie utrzymania higieny ciała oraz estetycznego wyglądu 

zewnętrznego;  

c) trening finansowy, którego celem jest rozwijanie umiejętności planowania 

i wydatkowania dostępnych środków finansowych – w tym związanych  

z utrzymaniem mieszkania;  

d) trening zarządzania mieszkaniem, w tym zarządzanie energią;  

e) trening kulinarny, którego celem jest nabywanie, rozwijanie lub wzmacnianie 

umiejętności niezbędnych do życia, jak nauka gotowania, przechowywania 

żywności itp.;  

f) trening umiejętności spędzania czasu wolnego realizowany poprzez rozwijanie 

zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, internetem, 

udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych, wspólne wyjścia do kina  

i teatru, sport;  

g) trening interpersonalny, którego celem jest nauka rozwiązywania konfliktów 

i problemów osobistych, ćwiczenie i nauka zachowań w określonych 

sytuacjach, rozwój umiejętności społecznych;  

h) trening autonomii decyzyjnej według modelu wspieranego podejmowania 

decyzji;  

i) trening umiejętności społecznych umożliwiający kształtowanie umiejętności 

komunikacyjnych, współpracy w grupie, rozwiązywania konfliktów, radzenia 

sobie z emocjami oraz modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane 

społecznie; 

j) rozwijanie umiejętności integracji ze społecznością lokalną; 

k) trening i pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;   
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l) pomoc w ubieganiu się o uzyskanie mieszkania – działanie adresowane do 

osób, które objawiają możliwość samodzielnego funkcjonowania. 

8) Zapewnienie lokalu mieszkalnego należy do projektodawcy. Pozyskanie lokalu 

następuje na podstawie umowy między projektodawcą a podmiotem uprawnionym 

do dysponowania lokalem, lub w ramach partnerstwa projektowego. 

9) Standard lokalu mieszkalnego dostarczonego na potrzeby usługi spełnia minimum 

poniższe warunki: 

a)  powierzchnia użytkowa wynosi minimum 8 m. kw. na osobę9; 

b) oprócz pomieszczeń mieszkalnych jest wyposażony w kuchnię lub wnękę 

kuchenną, łazienkę, ustęp z umywalką lub miskę ustępową w łazience  

i przestrzeń komunikacji wewnętrznej; 

c) posiada bezpośrednie oświetlenie światłem dziennym co najmniej w przypadku 

pomieszczeń mieszkalnych;  

d) w przypadku, gdy mieszkańcem jest osoba (osoby) z niepełnosprawnością 

ruchową (w tym w szczególności poruszająca się na wózku inwalidzkim), 

mieszkanie oraz budynek, w którym ono się znajduje, są dostępne 

architektonicznie.  

10)  Osobą odpowiedzialną za prowadzenie usługi w mieszkaniu wspomaganym,  

w tym za realizację programu (planu) usamodzielnienia mieszkańca w mieszkaniu 

treningowym, jest opiekun mieszkania.  

11)  Działalność opiekuna powinna mieć charakter koordynujący, a do jego zadań 

należy w szczególności:  

a) koordynacja działań o charakterze administracyjnym związanych  

z bezpośrednim zarządzaniem mieszkaniem, w tym także sprawowanie opieki 

nad właściwym użytkowaniem mieszkania przez jego mieszkańców;  

b) bieżące monitorowanie poziomu funkcjonowania społecznego i stanu zdrowia 

mieszkańców i reagowanie w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia czy 

zaprzestania zażywania leków (kryzys społeczny); 

c) współpraca i wspieranie mieszkańców w rozwiązywaniu ich problemów, 

w szczególności udzielanie pomocy i wskazywanie sposobów załatwiania 

bieżących spraw codziennych, osobistych i urzędowych;  

                                                           
9 Odstępstwa od tej zasady możliwe są jedynie w wyjątkowych przypadkach. 
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d) uczestnictwo i koordynacja w realizacji usług świadczonych w mieszkaniu 

wspomaganym;  

e)  wspieranie mieszkańca mieszkania treningowego w realizacji programu 

(planu) usamodzielnienia lub programu wsparcia oraz dokonywanie oceny 

sytuacji mieszkańca warunkującej zakres i rodzaj świadczonego wsparcia;  

f) współpraca z rodzinami mieszkańców;  

g) pomoc w rozwiązywaniu konfliktów pomiędzy mieszkańcami – rola mediatora. 

12)  Opiekunem mieszkania wspomaganego może być:  

a) osoba, która posiada kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów: 

pedagog, psycholog, pracownik socjalny, terapeuta środowiskowy lub 

zajęciowy, pielęgniarka, asystent osoby niepełnosprawnej; 

b) osoba, która posiada doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi 

wykluczeniem społecznym, np. w opiece nad rodziną zagrożoną wykluczeniem 

społecznym (do doświadczenia poza zatrudnieniem na podstawie umowy  

o pracę zalicza się wykonywanie usług w oparciu o umowy cywilnoprawne, 

odbyte staże, praktyki oraz wolontariat) i odbyła minimum 80-godzinne szkolenie 

dotyczące zakresu realizowanej usługi. 

Usługi w ramach mieszkań wspomaganych wykonują również specjaliści w danej 

dziedzinie (opiekun, asystent) posiadający stosowne uprawnienia i kwalifikacje, 

zatrudniani do realizowania określonych rodzajów usług społecznych. 

 

Szczegółowe wymogi dotyczące realizacji typu operacji nr 6 

Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób związanych ze świadczeniem usług 

społecznych, w tym opiekunów (w szczególności członków rodzin) w zakresie opieki 

nad osobami niesamodzielnymi, w tym osobami starszymi. 

2.1.49 Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji planowane w ramach projektu musi być 

ściśle powiązane z działaniami zakładanymi w ramach co najmniej jednego z typów 

operacji od 1 do 5, tzn. typ operacji nr 6 nie może być realizowany samodzielnie.  

2.1.50 W ramach tego typu projektu możliwa jest m.in. realizacja działań: 

 wspierających opiekunów faktycznych w opiece nad osobami 

niesamodzielnymi w zakresie kształcenia, w tym szkolenie i zajęcia praktyczne 

oraz wymiana doświadczeń dla opiekunów faktycznych, w szczególności 
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zwiększających ich umiejętności w zakresie opieki nad osobami 

niesamodzielnymi, 

 skierowanych do: 

a) kandydatów na rodziny zastępcze, 

b) rodzin zastępczych,  

c) kandydatów na osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, 

d) osób prowadzących rodzinne domy dziecka, 

e) kandydatów na dyrektorów i dyrektorów placówek opiekuńczo-

wychowawczych typu rodzinnego, 

f) rodzin wspierających, 

g) kandydatów na asystentów rodziny, 

h) kandydatów na koordynatorów pieczy zastępczej. 

2.1.51 W ramach projektów nie ma możliwości podnoszenia kwalifikacji  

i kompetencji kluczowych pracowników systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej 

(tj. kadr jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na wszystkich szczeblach 

samorządu terytorialnego) oraz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji 

społecznej, dla których wsparcie zaplanowane zostało w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

2.1.52 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji10 w ramach 

projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego określa 

załącznik nr  XI a), b) i c) do niniejszego regulaminu konkursu. Materiał przygotowany 

został przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych. 

2.1.53 Definicję kompetencji określono w Wytycznych w zakresie monitorowania 

postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Zgodnie  

z nią fakt nabycia kompetencji będzie weryfikowany w ramach następujących etapów:    

a) ETAP I – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie grupy 

docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, który 

będzie poddany ocenie,  

b) ETAP II – Wzorzec – zdefiniowanie we wniosku o dofinansowanie standardu 

                                                           
10 Lista sprawdzająca do weryfikacji czy dany certyfikat/dokument można uznać za kwalifikację na potrzeby 
mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji stanowi załącznik nr XII b) do niniejszego 
regulaminu konkursu. 
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wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku 

przeprowadzonych działań projektowych,  

c) ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych 

kryteriów oceny  po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie,  

d) ETAP IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena)  

z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) po 

zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie.  

Kompetencja to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się. Opis kompetencji zawiera 

jasno określone warunki, które powinien spełniać uczestnik projektu ubiegający się  

o nabycie kompetencji, tj. wyczerpującą informację o efektach uczenia się oraz kryteria 

i metody ich weryfikacji (np. przez odniesienie się do określonych standardów), czyli 

wskazania co dana osoba powinna wiedzieć, co potrafić i jakie kompetencje społeczne 

posiadać po zakończeniu danej formy wsparcia (np. kursu, szkolenia).  

W przypadku kompetencji (o ile nie wskazano, że powinny być one potwierdzone 

formalnym certyfikatem), nie jest konieczne spełnienie warunków dotyczących 

walidacji, certyfikowania oraz rozpoznawalności dokumentów potwierdzających ich 

nabycie. Kluczowe dla nabywania kompetencji jest natomiast zapewnienie realizacji  

w ramach projektu ww. czterech etapów. 

 

III. Kryteria wyboru projektów 

 
 

3.1 Kryteria, których niespełnienie skutkuje odrzuceniem wniosku 

 

 

KRYTERIA FORMALNE 

1. Wniosek złożono w terminie wskazanym w regulaminie konkursu/wezwaniu do 

złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego. 

2. Wniosek został złożony we właściwej instytucji. 

3. Wnioskodawca jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się  

o dofinansowanie. 
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4. Wniosek został sporządzony w języku polskim. 

5. Wniosek został złożony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach  

w wersji papierowej zgodnych z przekazaną wersją elektroniczną (suma 

kontrolna obu wersji musi być tożsama). 

6. W ramach jednego konkursu Projektodawca: 

a) składa jako Lider wyłącznie jeden wniosek o dofinansowanie projektu 

i/lub   

b) występuje jako Partner wyłącznie w jednym wniosku złożonym  

w ramach konkursu. 

7. Potencjał finansowy Wnioskodawcy i Partnera (jeśli dotyczy). 

8. Wnioskodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu  

(lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział, czy inną prawnie dozwoloną 

formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa 

świętokrzyskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji 

wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość 

osobistego kontaktu z jego kadrą.   

9. W przypadku projektu partnerskiego spełnione zostały wymogi dotyczące: 

1) wyboru Partnerów spoza sektora finansów publicznych, o których mowa  

w art. 33 ust. 2-4 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (o ile dotyczy)  

oraz 

2) braku powiązań, o których mowa w art. 33 ust. 6 ustawy o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  

w perspektywie 2014-2020 oraz w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych 

RPOWŚ, pomiędzy podmiotami tworzącymi partnerstwo.  

10. Wnioskodawca oraz Partner/Partnerzy (jeśli dotyczy) nie podlegają wykluczeniu 

z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej11. 

11. Zgodność projektu z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej i pomocy  

de minimis. 

12. Uproszczone metody rozliczania wydatków (jeśli dotyczy). 

                                                           
11 Nie dotyczy projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Ocena kryterium będzie 
weryfikowana na podstawie podpisanego oświadczenia w części X wniosku o dofinansowanie. 
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Wykaz kryteriów formalnych wraz z definicją i opisem ich znaczenia – stanowi 

załącznik nr IIa do niniejszego regulaminu konkursu.  

UWAGA – powyższe kryteria formalne weryfikowane są na podstawie treści 

wniosku o dofinansowanie „0-1” tzn. „nie spełnia – spełnia”.  

 

KRYTERIA HORYZONTALNE 

1. Zgodność projektu z prawodawstwem unijnym (w tym z art. 65 ust. 6 

rozporządzenia ogólnego 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.) oraz zasadą 

zrównoważonego rozwoju. 

2. Zgodność projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 

dla osób z niepełnosprawnościami. 

3. Zgodność projektu z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. 

4. Zgodność projektu z prawodawstwem krajowym w zakresie odnoszącym się do 

sposobu realizacji i zakresu projektu (m.in. z zasadami Prawa zamówień 

publicznych, ochrony środowiska). 

5. Zgodność projektu z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz ze Szczegółowym Opisem  

Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, zapisami regulaminu danego konkursu,  

w tym zgodność w szczególności z: 

 typem/ami projektów realizowanym/i w ramach danego Działania/ Poddziałania, 

 grupą docelową (ostatecznymi odbiorcami wsparcia) w ramach danego 

Działania/Poddziałania, 

 poziomem wkładu własnego w ramach danego Działania/Poddziałania,  

 zakresem i poziomem dla cross-financingu oraz środków trwałych dla danego 

Działania/Poddziałania. 

UWAGA – powyższe kryteria horyzontalne weryfikowane są na podstawie treści 

wniosku o dofinansowanie „0-1” tzn. „nie spełnia – spełnia”.  

Ocena spełnienia poszczególnych kryteriów horyzontalnych przeprowadzana jest na 

podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu, dlatego Wnioskodawca 
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zobowiązany jest odnieść się we wniosku do wszystkich kryteriów (opisać w jaki 

sposób kryteria zostaną spełnione – za wyjątkiem kryteriów wprost wynikających  

z zapisów wniosku, np. poziom wkładu własnego, środków trwałych i cross-

financingu).  

 

3.2 Kryteria dostępu dotyczące poszczególnych typów operacji, 

których niespełnienie skutkuje odrzuceniem wniosku 

KRYTERIA DOSTĘPU WERYFIKOWANE NA ETAPIE  

OCENY FORMALNEJ 

1. Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące. 

 

Definicja: Ograniczony czas realizacji projektu do 24 miesięcy pozwoli 

Wnioskodawcom precyzyjnie zaplanować przedsięwzięcia, co wpłynie na zwiększenie 

efektywności oraz sprawne rozliczanie finansowe wdrażanych projektów. Okres 24 

miesięcy liczony jest jako pełne miesiące kalendarzowe. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

Wnioskodawca jest zobowiązany do wskazania w części 4.6 wniosku uzasadnienia 

spełnienia kryterium. 

Kryterium stosuje się do typów projektów nr 1 – 6. 

 

2. Projekt jest skierowany wyłącznie do osób z obszarów wiejskich 

położonych na terenie  Obszaru Strategicznej Interwencji (OSI) – obszary 

o najgorszym dostępie do usług publicznych, które uczą się, pracują lub 

zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze 

wiejskim OSI. 

 

Definicja: Realizacja dedykowanego wsparcia dla osób z obszaru OSI wynika  

z terytorialnego rozkładu interwencji wskazanego w RPOWŚ 2014-2020. 
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Obszar OSI o najgorszym dostępie do usług publicznych określony został na 

podstawie obowiązującego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Świętokrzyskiego i obejmuje następujące gminy: Gowarczów, Stąporków, Smyków, 

Radoszyce, Fałków, Ruda Maleniecka, Słupia Konecka, Kluczewsko, Secemin, 

Radków, Moskorzew, Słupia Jędrzejowska, Nagłowice, Oksa, Małogoszcz, Imielno, 

Wodzisław, Michałów, Działoszyce, Złota, Kazimierza Wielka, Skalbmierz, Czarnocin, 

Bejsce, Opatowiec, Wiślica, Nowy Korczyn, Solec-Zdrój, Stopnica, Tuczępy, 

Pacanów, Gnojno, Szydłów, Osiek, Oleśnica, Opatów, Lipnik, Wojciechowice, 

Iwaniska, Baćkowice, Sadowie, Tarłów, Ćmielów, Bałtów, Bodzechów, Kunów, 

Waśniów, Mirzec, Wąchock, Bliżyn, Mniów, Łopuszno, Pierzchnica, Raków, Łagów, 

Bodzentyn, Klimontów, Łoniów, Koprzywnica, Samborzec, Obrazów, Wilczyce, 

Dwikozy.  

Kryterium ma na celu ograniczenie realizacji wsparcia do osób zamieszkałych, 

uczących się lub pracujących wyłącznie na obszarach wiejskich położonych na 

terenach tych gmin. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

Wnioskodawca jest zobowiązany do wskazania w części 4.6 wniosku uzasadnienia 

spełnienia kryterium. 

Kryterium stosuje się do typów projektów nr 1 – 6. 

UWAGA – ocena wniosku na podstawie kryteriów dostępu ma postać „0-1” tzn. 

„nie spełnia – spełnia”.  

 

KRYTERIA DOSTĘPU WERYFIKOWANE NA ETAPIE  

OCENY MERYTORYCZNEJ 

1. Projekt odpowiada na problemy i potrzeby w świadczeniu usług 

społecznych zidentyfikowane na obszarze jego realizacji, przy 

uwzględnieniu trendów demograficznych i poziomu dostępności usług na 

tym obszarze. 

 

Definicja: Wnioskodawca wraz z partnerami (jeżeli dotyczy) zobowiązany jest do 

przeprowadzenia analizy problemów i potrzeb w świadczeniu usług na obszarze 
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realizacji projektu. Wyniki przeprowadzonej analizy (w tym dane ilościowe) muszą 

zostać zamieszczone w treści wniosku o dofinansowanie i zawierać zwięzły opis 

problemów i potrzeb osób zamieszkujących na obszarze realizacji projektu w zakresie 

świadczenia usług oraz poziom dostępności usług na danym obszarze przy 

uwzględnieniu trendów demograficznych. Zaplanowane w ramach projektu działania 

muszą odpowiadać na zidentyfikowane w analizie problemy i potrzeby w świadczeniu 

usług. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

Wnioskodawca jest zobowiązany do wskazania w części 4.6 wniosku uzasadnienia 

spełnienia kryterium. 

Kryterium stosuje się do typów projektów nr 1 – 6. 

2. Personel zaangażowany w realizację zadań merytorycznych w projekcie 

posiada kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w obszarze 

realizowanych zadań. 

Definicja: Wykwalifikowana i doświadczona kadra realizująca zadania merytoryczne  

w projekcie pozwoli zagwarantować profesjonalne wsparcie ostatecznym odbiorcom 

projektu, dlatego każda z osób zaangażowanych do realizacji zadań projektowych 

musi posiadać kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe zgodne z zakresem 

realizowanych zadań.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści części 4.3.2 oraz 4.6.1 wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

Wnioskodawca jest zobowiązany do wskazania w części 4.6 wniosku uzasadnienia 

spełnienia kryterium. 

Kryterium stosuje się do typów projektów nr 1 – 6. 

3. Projekt przewiduje preferencje uczestnictwa:  

a) osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego 

jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa 

w rozdziale 3 pkt. 13 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć  
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w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa  

z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020  

(z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności) i/lub 

b) osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz 

osób z niepełnosprawnością sprzężoną, osób z zaburzeniami 

psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób  

z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi i/lub 

c) osób lub rodzin korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa 2014-2020, przy czym zakres wsparcia nie może powielać 

działań, które dana osoba lub rodzina otrzymuje z PO PŻ w ramach działań 

towarzyszących, o których mowa ww. Programie i/lub 

d) osób zamieszkujących obszary poddane rewitalizacji wskazane  

w gminnych programach rewitalizacji. 

 

Definicja: Kryterium przyczyni się do objęcia wsparciem osób znajdujących się  

w szczególnie trudnej sytuacji oraz zapewnienia komplementarności z PO PŻ. Objęcie 

wsparciem osób zamieszkujących obszary poddane rewitalizacji przyczyni się do 

ożywienia społecznego oraz do poprawy jakości życia na tych obszarach.  

Preferowanie osób ze wskazanych grup musi zostać odzwierciedlone w procedurze 

rekrutacji, w szczególności w  kryteriach rekrutacji uczestników do projektu. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści części 3.2 oraz 4.6.1 wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

Wnioskodawca jest zobowiązany do wskazania w części 4.6 wniosku uzasadnienia 

spełnienia kryterium. 

Kryterium stosuje się do typów projektów nr 1 – 6. 

UWAGA! Osoby z katalogu wskazanego w powyższym kryterium muszą być 

rekrutowane do projektu w pierwszej kolejności, co musi zostać odzwierciedlone  

w treści wniosku w opisie procedury rekrutacji, w szczególności w kryteriach rekrutacji 

uczestników do projektu. 

4. Projekt zakłada: 

a) poszerzenie dotychczasowego zakresu działań profilaktycznych 
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wspierających rodzinę w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych i/lub 

b) specjalistyczne poradnictwo rodzinne dla rodzin przeżywających 

trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,  

zapewniając poniższe formy wsparcia, stosowane w zależności od 

indywidualnie ustalonych potrzeb uczestników projektu, tj.: 

 konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, terapia i mediacja;  

 pomoc prawna, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego;  

 objęcie opieką i wychowaniem dzieci w placówce wsparcia dziennego, 

świetlicy środowiskowej; 

 organizowanie dla rodzin grup samopomocowych, mających na celu 

wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji. 

 

Definicja: Kryterium ma na celu zapewnienie kompleksowości wsparcia w zakresie 

działań profilaktycznych wspierających rodzinę w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych, w tym przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych, w zależności od indywidualnie ustalonych potrzeb uczestników 

projektu. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

Wnioskodawca jest zobowiązany do wskazania w części 4.6 wniosku uzasadnienia 

spełnienia kryterium. 

Kryterium stosuje się do typów projektów nr 1, 2. 

5. Projekt zakłada dla każdego uczestnika projektu opracowanie i realizację 

indywidualnego planu wsparcia (IPW). 

 

Definicja: Kryterium ma na celu zapewnienie zindywidualizowanego wsparcia dla 

każdego uczestnika projektu. IPW każdorazowo musi zostać poprzedzony 

przeprowadzeniem dla każdego uczestnika projektu indywidualnej diagnozy sytuacji 

problemowej lub zagrożenia sytuacją problemową, w tym potencjału, predyspozycji  

i potrzeb.  

W sytuacji projektów skierowanych do rodzin IPW musi opierać się na zasobach 

wewnętrznych i zewnętrznych rodziny oraz jest opracowywany z czynnym udziałem 
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rodziny. Elementem IPW jest wytyczenie działań zmierzających do stabilizacji sytuacji 

życiowej uczestnika projektu.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

Wnioskodawca jest zobowiązany do wskazania w części 4.6 wniosku uzasadnienia 

spełnienia kryterium. 

Kryterium stosuje się do typów projektów nr 1 – 4. 

 

6. W przypadku projektów obejmujących restrukturyzację istniejących 

placówek opiekuńczo-wychowawczych, w wyniku restrukturyzacji 

powstanie placówka spełniająca standardy przewidziane dla niej do 

spełnienia do 2021 roku według ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, natomiast pozostałe 

dzieci zostaną umieszczone w rodzinnych formach pieczy zastępczej. 

 

Definicja: Kryterium zapewni realizację procesu deinstytucjonalizacji pieczy 

zastępczej, obejmującego restrukturyzację istniejących placówek, zgodnie ze 

standardami określonymi w prawodawstwie krajowym. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

Wnioskodawca jest zobowiązany do wskazania w części 4.6 wniosku uzasadnienia 

spełnienia kryterium. 

Kryterium stosuje się do typu projektu nr 4a. 

 

7. Projekt przewiduje preferencje uczestnictwa osób:  

 z niepełnosprawnościami,  

 niesamodzielnych,  

których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium 

dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.  

o pomocy społecznej. 

 

Definicja: Kryterium ma na celu zapewnienie udziału we wsparciu osobom  

z niepełnosprawnościami oraz osobom niesamodzielnym, których dochód nie 

przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie 
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gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej. Wysokość kryterium dochodowego określa 

Rozporządzenie Rady Ministrów.  

W stosunku do uczestników, których dochód nie przekracza 150% kryterium 

dochodowego nie jest możliwe pobieranie opłat za usługi. Osoby te muszą być 

rekrutowane w pierwszej kolejności do projektu, co musi zostać odzwierciedlone  

w procedurze rekrutacji, w szczególności w kryteriach rekrutacji uczestników do 

projektu. 

Osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby niesamodzielne, których dochód 

przekracza 150% ww. kryterium dochodowego mogą być uczestnikami projektu, 

jednak w stosunku do tych osób wymagane jest aby w projekcie przewidziano 

częściową odpłatność za usługi asystenckie lub opiekuńcze na zasadach 

określonych przez Wnioskodawcę.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

Wnioskodawca jest zobowiązany do wskazania w części 4.6 wniosku uzasadnienia 

spełnienia kryterium. 

Kryterium stosuje się do typu projektu nr 5. 

UWAGA! W przypadku gdy w projekcie założono udział osób  

z niepełnosprawnościami oraz osób niesamodzielnym, których dochód przekracza 

150% kryterium dochodowego, Wnioskodawca zobowiązany jest do określenia  

i wskazania w treści wniosku o dofinansowanie warunków udziału osób  

z niepełnosprawnościami (dla których świadczone są usługi asystenckie) i osób 

niesamodzielnych (dla których świadczone są usługi opiekuńcze), skorelowanych  

z zasadami dotychczas stosowanymi przez Wnioskodawcę, przy czym odpłatności te 

stanowią wkład własny w projekcie.  

 

8. Projekt zakłada, że wsparcie każdej osoby niesamodzielnej oraz osoby  

z niepełnosprawnościami odbywa się na podstawie indywidualnie 

przygotowanej ścieżki wsparcia opracowanej na podstawie indywidualnej 

diagnozy i we współpracy z uczestnikiem projektu. 
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Definicja: Kryterium ma na celu zapewnienie zindywidualizowanego wsparcia dla 

każdego uczestnika projektu oraz umożliwia osobom niesamodzielnym i osobom  

z niepełnosprawnościami, a w przypadku osób z niepełnosprawnością intelektualną 

wspólnie z opiekunem prawnym, kontrolę nad świadczoną pomocą. Przygotowanie 

planu wsparcia musi zostać poprzedzone przeprowadzeniem indywidualnej diagnozy 

sytuacji rodzinnej, problemowej lub zagrożenia sytuacją problemową, potencjału, 

predyspozycji oraz potrzeb. Wnioskodawca zobowiązany jest do zapewnienia 

decyzyjności w sprawie ostatecznego kształtu, formy i zakresu wsparcia osobie 

niesamodzielnej oraz osobie z niepełnosprawnością, lub osobie niesamodzielnej/z 

niepełnosprawnością wspólnie z opiekunem prawnym. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

Wnioskodawca jest zobowiązany do wskazania w części 4.6 wniosku uzasadnienia 

spełnienia kryterium. 

Kryterium stosuje się do typu projektu nr 5. 

 

9. Wnioskodawca zapewnia, że wsparcie dla osób niesamodzielnych 

realizowane w ramach projektu odbywa się zgodnie  

z „Ogólnoeuropejskimi wytycznymi dotyczącymi przejścia od opieki 

instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych 

społeczności” oraz dokumentem „Wykorzystanie funduszy Unii 

Europejskiej w celu przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki 

świadczonej na poziomie lokalnych społeczności – zestaw narzędzi”. 

 

Definicja: Kryterium ma na celu zapewnienie realizacji wsparcia zgodnie z wytycznymi 

stanowiącymi podstawę do wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w celu przejścia 

od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

Wnioskodawca jest zobowiązany do wskazania w części 4.6 wniosku uzasadnienia 

spełnienia kryterium. 

Kryterium stosuje się do typu projektu nr 5. 
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WAŻNE  

W punkcie 4.6 wniosku „Uzasadnienie spełnienia kryteriów wyboru projektów” 

Wnioskodawca musi wybrać z listy rozwijanej wszystkie kryteria dostępu.  

Jednocześnie należy opisać w jaki sposób projekt spełnia ww. kryteria – nie 

należy powielać zapisów definicji, które zostały określone przez IOK  

dla poszczególnych kryteriów.  

Spełnienie niniejszych kryteriów zostanie zweryfikowane przez IOK  

na podstawie: 

– treści wniosku o dofinansowanie projektu, 

– uzasadnienia wskazanego w tabeli 4.6 wniosku o dofinansowanie. 

 

3.3 Kryteria merytoryczne oceniane zgodnie z Kartą Oceny Merytorycznej 

 

1. Ocena zgodności projektu z właściwym celem szczegółowym Priorytetu 

Inwestycyjnego, w tym: 

- wskazanie celu głównego projektu i opisanie, w jaki sposób projekt przyczyni 

się do osiągnięcia celu szczegółowego Priorytetu Inwestycyjnego, 

- wskazanie celu szczegółowego Priorytetu Inwestycyjnego, do którego 

osiągnięcia przyczyni się realizacja projektu, 

- określenie sposobu mierzenia realizacji wskazanego celu, 

- ustalenie wskaźników realizacji celu – wskaźniki rezultatu i produktu, jednostek 

pomiaru wskaźników, 

- określenie wartości bazowej i docelowej wskaźnika rezultatu, 

- określenie wartości docelowej wskaźnika produktu, powiązanego ze 

wskaźnikiem rezultatu, 

- określenie, w jaki sposób i na jakiej podstawie mierzone będą wskaźniki 

realizacji celu/ów (ustalenie źródeł weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru 

wskaźników oraz częstotliwości ich pomiaru). 

2. Dobór grupy docelowej – osób i/lub instytucji, w tym: 

 opis i uzasadnienie grupy docelowej, 
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- potrzeby i oczekiwania uczestników w kontekście wsparcia, które ma być 

udzielane w ramach projektu, 

- bariery, na które napotykają uczestnicy projektu, 

- sposób rekrutacji uczestników projektu, w tym jakimi kryteriami posłuży się 

Wnioskodawca podczas rekrutacji,  

3. Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu (dotyczy projektów, których 

wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł), w tym 

opis: 

- 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. 

4. Zadania, w tym: trafność doboru zadań i ich opis w kontekście osiągnięcia 

celów/wskaźników projektu, z uwzględnieniem trwałości rezultatów projektu, 

szczegółowy opis zadań (z udziałem Partnera/ów), formy wsparcia, racjonalności 

harmonogramu realizacji projektu. 

5. Zaangażowanie potencjału Wnioskodawcy i Partnerów (o ile dotyczy), w tym  

w szczególności: 

- zasobów finansowych, jakie wniesie do projektu Wnioskodawca i Partnerzy  

(o ile dotyczy); 

- potencjał kadrowy i merytoryczny 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, know-how); 

- potencjał techniczny, tj. posiadane lub pozyskane zaplecze, pomieszczenie, 

sprzęt, który Wnioskodawca/Partnerzy (o ile dotyczy) mogą wykazać  

w projekcie i sposobu jego wykorzystania w ramach projektu. 

6. Doświadczenie Wnioskodawcy i Partnerów, które przełoży się na realizację 

projektu, w odniesieniu do: 

- obszaru, w którym będzie realizowany projekt, 

- grupy docelowej, do której kierowane będzie wsparcie, 
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- terytorium, którego będzie dotyczyć realizacja projektu, 

oraz wskazanie instytucji, które mogą potwierdzić potencjał społeczny 

Wnioskodawcy i Partnerów (o ile dotyczy).  

7. Sposób zarządzania projektem. 

8. Prawidłowość sporządzenia budżetu projektu, w tym:  

- kwalifikowalność wydatków,  

- niezbędność wydatków do realizacji projektu i osiągania jego celów,  

- racjonalność i efektywność wydatków projektu,  

- poprawność opisu kwot ryczałtowych (o ile dotyczy),  

- zgodność ze standardem i cenami rynkowymi określonymi w regulaminie 

konkursu, 

- poprawność formalno-rachunkowa sporządzenia budżetu projektu. 

 

3.4 Kryteria premiujące, których spełnienie nie jest obowiązkowe 

 

KRYTERIA PREMIUJĄCE 

– dotyczą preferowania pewnych typów operacji w ramach naboru, co oznacza 

przyznanie spełniającym je wnioskom premii punktowej. W trakcie oceny 

merytorycznej premia przyznawana będzie wyłącznie tym wnioskom, które otrzymają 

wymagane minimum punktowe za spełnianie kryteriów merytorycznych. 

1. Projekt jest komplementarny z inwestycjami infrastrukturalnymi:    

 realizowanymi ze środków perspektywy finansowej 2014-2020 na 

podstawie podpisanej przed dniem złożenia wniosku umowy  

o dofinansowanie projektu w ramach EFRR lub 

 planowanymi do realizacji ze środków perspektywy finansowej 2014-2020 

na podstawie podpisanej przed dniem złożenia wniosku pre-umowy  

o dofinansowanie projektu w ramach EFRR. 

Definicja: Kryterium ma na celu zapewnienie komplementarności działań pomiędzy 

EFS i EFRR przyczyniających się do rozwiązywania problemów na obszarze 

interwencji projektu. Za działania komplementarne należy uznać takie inwestycje, które 

są realizowane ze środków perspektywy finansowej 2014-2020 lub planowane do 
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realizacji na podstawie podpisanej przed dniem złożenia wniosku umowy lub pre-

umowy o dofinansowanie projektu w ramach EFRR.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

Wnioskodawca jest zobowiązany do wskazania w części 4.6 wniosku uzasadnienia 

spełnienia kryterium. 

Za spełnienie tego kryterium przyznawana będzie premia w wysokości 10 punktów. 

 Kryterium stosuje się do typów projektów nr 1 – 5. 

2.  Projekt zakłada utworzenie centrum usług środowiskowych, m.in.  

z wykorzystaniem w aktywizacji społecznej i zawodowej osób 

niepełnosprawnych modelu wsparcia zadań OPS/PCPR opracowanego  

w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFS z Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

 

Definicja: Kryterium przyczyni się do realizacji w sposób  kompleksowy usług 

społecznych: asystenckich i opiekuńczych w celu zaspokojenia potrzeb osób  

z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych. Utworzone centrum musi 

zapewniać:  

 asystentów na rzecz osób z niepełnosprawnościami lub rodzin z dziećmi  

z niepełnosprawnościami, opiekunów osób niesamodzielnych, świadczenie 

usług społecznych i zdrowotnych; 

 dostępność do usług prawnych, informacyjnych, doradczych i szkoleniowych; 

 możliwość samodzielnego funkcjonowania w środowisku lokalnym osobom 

korzystającym z centrum usług; 

 włączenie odbiorców usług w decyzje o sposobie funkcjonowania centrum 

(godziny funkcjonowania centrum, zakres świadczonych usług, itp.); 

 kompleksowość świadczonych usług, m.in. w zakresie usług społecznych  

i zdrowotnych; 

 współpracę z placówkami ochrony zdrowia; 

 możliwość kontaktów społecznych w centrum, w rodzinie i w środowisku; 

 dostępność komunikacyjną centrum dla odbiorców wsparcia. 
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Model wsparcia zadań OPS/PCPR w aktywizacji społecznej i zawodowej osób 

niepełnosprawnych został opracowany w ramach projektu współfinansowanego ze 

środków EFS z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o tytule „Centrum Asystentury 

Społecznej – Model Wsparcia Zadań OPS/PCPR w aktywizacji społecznej  

i zawodowej ON”. Produktem finalnym projektu jest „Podręcznik organizacji centrum 

asystentury społecznej dla NGO i JST” dostępny na stronie internetowej 

http://asystent-on.pl/produkt-finalny-centrum-asystentury-spolecznej/. Wnioskodawca 

adekwatnie do lokalnych potrzeb i celów wybiera odpowiadające specyfice instytucji  

i potrzebom potencjalnych klientów zestaw praktycznych zaleceń, rozwiązań  

i funkcjonalności w zakresie organizacji centrum. Utworzenie centrum  

z wykorzystaniem wskazanego w kryterium modelu musi zostać oparte o 5 filarów 

wskazanych w produkcie finalnym projektu, przy czym filar nr 5. Montaż finansowy 

będzie mógł być w pełni zrealizowany tylko przez centrum prowadzone przez NGO.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie 

projektu.  

Wnioskodawca jest zobowiązany do wskazania w części 4.6 wniosku uzasadnienia 

spełnienia kryterium. 

Za spełnienie tego kryterium przyznawana będzie premia w wysokości 10 punktów. 

Kryterium stosuje się do typu projektu nr 5. 

3. Projekt przewiduje realizację działań profilaktycznych ograniczających 

umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej oraz zapewniających opiekę  

i wychowanie przede wszystkim w rodzinnych formach pieczy zastępczej. 

Projektodawca zapewnia, że w ramach działań profilaktycznych 

realizowane będą działania przyczyniające się do ustanowienia lub 

wzrostu liczby rodzin wspierających na obszarze realizacji projektu.  

 

Definicja: Podjęcie w ramach projektu działań profilaktycznych ma za zadanie 

ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej, m. in. przez zapewnienie 

wsparcia rodziny wspierającej. W sytuacji, gdy zaistnieje konieczność umieszczenia 

dziecka w pieczy zastępczej, w ramach działań projektowych zapewniana jest opieka 

i wychowanie w rodzinnych formach pieczy zastępczej, chyba, że ze względów 

niezależnych od Wnioskodawcy nie jest to możliwe.  

http://asystent-on.pl/produkt-finalny-centrum-asystentury-spolecznej/
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Rodzina wspierająca to rodzina z bezpośredniego otoczenia dziecka, np. sąsiedzi czy 

rodzina zaprzyjaźniona, która pomaga rodzinie przeżywającej trudności w opiece  

i wychowaniu dziecka, prowadzeniu gospodarstwa domowego, kształtowaniu  

i wypełnianiu podstawowych ról społecznych. Zgodnie z rekomendacją z opracowania 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej „Analiza sytuacji wewnątrzregionalnej  

w obszarze polityki społecznej” rodzina wspierająca stanowi ważne narzędzie 

wsparcia w oparciu o potencjał lokalny, jednak analiza danych wskazuje, iż w regionie 

świętokrzyskim jest to rzadko stosowana forma pracy z rodziną. Kryterium ma na celu 

upowszechnianie tej formy wsparcia dla rodzin przeżywających trudności  

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.  

W ramach projektu Wnioskodawca zobowiązany jest do łącznej realizacji typów 

projektów/operacji nr 1,2 oraz 4.   

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

Wnioskodawca jest zobowiązany do wskazania w części 4.6 wniosku uzasadnienia 

spełnienia kryterium. 

Za spełnienie tego kryterium przyznawana będzie premia w wysokości 10 punktów. 

Kryterium stosuje się do typów projektów nr 1, 2, 4. 
 

4. Projekt realizowany jest w partnerstwie jednostki/tek samorządu 

terytorialnego z obszaru realizacji projektu lub jej/ich jednostki/tek 

organizacyjnej/ych działającej/ych w obszarze pomocy lub integracji 

społecznej z podmiotem/ami ekonomii społecznej prowadzącym/mi  

w swojej działalności statutowej usługi społeczne lub jednocześnie usługi 

społeczne i zdrowotne. 

 

Definicja: Kryterium ma na celu przyczynić się do zapewnienia koordynacji  

i komplementarności realizowanych działań projektowych na skutek powiązania ich  

z procesami zachodzącymi na terenie realizacji projektu oraz do zaangażowania 

podmiotów ekonomii społecznej w proces deinstytucjonalizacji usług społecznych  

w regionie, przyczyniając się jednocześnie do rozwoju sektora ekonomii społecznej.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie 
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projektu. 

Wnioskodawca jest zobowiązany do wskazania w części 4.6 wniosku uzasadnienia 

spełnienia kryterium. 

Za spełnienie tego kryterium przyznawana będzie premia w wysokości 10 punktów. 

Kryterium stosuje się do typów projektów nr 1 – 6. 

 

UWAGA – premia punktowa przyznawana będzie wyłącznie tym wnioskom, które 

spełnią kryteria: dostępu, horyzontalne oraz otrzymają wymagane minimum 

punktowe za spełnienie ogólnych kryteriów merytorycznych.  

WAŻNE  

W punkcie 4.6 wniosku „Uzasadnienie spełnienia kryteriów wyboru projektów” 

Wnioskodawca musi wybrać z listy rozwijanej kryteria premiujące. 

Jednocześnie należy opisać w jaki sposób projekt spełnia ww. kryteria – nie 

należy powielać zapisów definicji, które zostały określone przez IOK dla 

poszczególnych kryteriów.  

Spełnienie niniejszych kryteriów zostanie zweryfikowane przez IOK na 

podstawie: 

– treści wniosku o dofinansowanie projektu, 

– uzasadnienia wskazanego w tabeli 4.6 wniosku o dofinansowanie. 

 

IV. Wskaźniki  

 

4.1  Wymagane wskaźniki 

 

4.1.1 Do mierzenia efektów interwencji EFS w ramach Poddziałania 9.2.1 na 

poziomie projektu stosuje się wszystkie adekwatne do zakresu i celu projektu 

wskaźniki kluczowe określone w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu 

rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 – załączniku nr 2 

Wspólnej Liście Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS. Załącznik ten wyróżnia: 
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a) wskaźniki kluczowe produktu – wskaźniki określone na poziomie projektu 

dotyczące realizowanych działań i powiązane bezpośrednio z wydatkami 

ponoszonymi w projekcie. Są to zarówno wytworzone dobra jak i usługi 

świadczone na rzecz uczestników podczas realizacji projektu; 

b) wskaźniki kluczowe rezultatu bezpośredniego – wskaźniki określone na 

poziomie projektu, odnoszące się do bezpośrednich efektów projektu, których 

realizacja jest wynikiem projektu. Na realizację mogą mieć również wpływ inne 

zewnętrzne czynniki, niepowiązane bezpośrednio z wydatkami ponoszonymi  

w projekcie. Wskaźniki rezultatu określają efekty zrealizowanych działań  

w odniesieniu do osób lub podmiotów, np. w postaci zmiany sytuacji na rynku 

pracy i odnoszą się do sytuacji bezpośrednio po zakończeniu wsparcia 

projektowego. 

Oprócz wskaźników kluczowych określonych na poziomie krajowym, Wnioskodawca 

może fakultatywnie wykazać własne wskaźniki specyficzne dla projektu (produktu 

i rezultatu), przy uwzględnieniu specyfiki danego projektu, określonych zadań  

i celów.  

Wskaźniki specyficzne, z uwagi na ograniczoną możliwość ich agregowania  

i porównywania pomiędzy projektami, podlegają monitorowaniu i rozliczeniu jedynie 

na poziomie projektu.  

Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest przedstawić  

w części 3.1 wniosku o dofinansowanie projektu adekwatne dla danego typu operacji 

wskaźniki rezultatu i produktu wybrane z katalogu wskaźników wskazanych w pkt 4.1.2 

niniejszego regulaminu. Przy wskaźnikach należy określić odpowiednie wartości, 

wskazać sposób pomiaru, a także źródło danych służące do ich pomiaru. 

Wskaźniki kluczowe w systemie LSI należy wybrać z listy rozwijanej, zawierającej 

dane dla Poddziałania 9.2.1. 

UWAGA – przedstawione we wniosku o dofinansowanie wskaźniki muszą wynikać  

z treści zadania, do którego są przypisane.  

W przypadku nieosiągnięcia wskaźników IOK zastosuje regułę proporcjonalności, 

której szczegółowe zasady określa umowa/decyzja o dofinansowanie projektu. 
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4.1.2 Katalog wskaźników (dostępnych w LSI) w ramach przedmiotowego 

konkursu: 

Wskaźniki rezultatu: 

1. „Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych 

istniejących po zakończeniu projektu” 

Definicja: Miejsce świadczenia usługi społecznej to: 

1) miejsce wsparte ze środków EFS, na którym świadczona jest usługa 

społeczna lub miejsce gotowe do świadczenia usługi społecznej po 

zakończeniu projektu; są to miejsca m. in. w placówkach dziennego pobytu, 

świetlicach, mieszkaniach o charakterze wspomaganym; 

2) osoba, np. asystent czy opiekun osób niesamodzielnych, która otrzymała 

wsparcie EFS (np. szkolenie), świadcząca lub gotowa do świadczenia usługi 

społecznej po zakończeniu projektu. 

Zakres świadczonych usług określony jest w Wytycznych w zakresie zasad realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa  

z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. Wartość wskaźnika zostanie 

zweryfikowana na miejscu realizacji projektu przez IZ RPOWŚ, np. podczas kontroli, 

na podstawie analizy dokumentów oraz obserwacji. 

W tym wskaźniku liczone są zarówno istniejące miejsca w placówkach / osoby 

świadczące usługi społeczne, jak i gotowe do ich świadczenia. Oznacza to, że można 

w nim wykazać nie tylko już realnie wykorzystywane miejsca świadczenia usług 

społecznych, ale również takie, które do tego świadczenia zostały przygotowane, ale 

jeszcze nie są wykorzystywane (potencjał).    

Do wskaźnika (oprócz osób, które otrzymały wsparcie EFS) należy wliczać również 

osoby, których wynagrodzenie jest finansowane ze środków projektu EFS. 

Przykładowe rodzaje usług Miejsce liczone do wskaźnika 

asystent rodziny   liczba asystentów rodziny  
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Wsparcie 
rodziny: 

konsultacje i poradnictwo 
specjalistyczne, terapia  
i mediacja, usługi dla rodzin  
z dziećmi, pomoc prawna, grupy 
samopomocowe i grupy wsparcia 

 liczba specjalistów np. 
pedagogów, psychologów;  

 liczba grup 
samopomocowych 
 

placówki wsparcia dziennego  
z ustawy o wspieraniu rodziny  
i systemie pieczy zastępczej  

 

 liczba  miejsc w placówkach  
(z wyłączeniem pracy 
podwórkowej – liczba 
wychowawców)  

pomoc rodzinie w opiece  
i wychowaniu 

 liczba rodzin wspierających 

Piecza 
zastępcza: 

rodzinna piecza zastępcza    liczba rodzin zastępczych 
(spokrewnionych, 
niezawodowych);  

 liczba miejsc w rodzinach 
zawodowych;  

 liczba koordynatorów 
rodzinnej pieczy zastępczej;  

 liczba miejsc w rodzinnych 
domach dziecka 

instytucjonalna piecza zastępcza   liczba miejsc w placówkach 
opiekuńczo- wychowawczych 
typu rodzinnego; 

 liczba miejsc w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych 
typu socjalizacyjnego, 
interwencyjnego, 
specjalistyczno-
terapeutycznego do 14 osób  

Mieszkania wspomagane, mieszkania 
chronione 

 liczba miejsc w mieszkaniach 
wspomaganych/chronionych 

Usługi asystenckie  liczba asystentów 

Usługi 
opiekuńcze 

w miejscu zamieszkania  liczba opiekunów 
świadczących usługi  
w miejscu zamieszkania 

w ośrodkach wsparcia (formy 
dzienne), rodzinnych domach 
pomocy  

 liczba miejsc  
w wymienionych podmiotach 

 

UWAGA – nowoczesne technologie, takie jak teleopieka, a także wsparcie polegające 

np. na dowożeniu posiłków, mają charakter wsparcia towarzyszącego (np. w ramach 

tworzenia centrów usług opiekuńczych) i samodzielnie nie oznaczają zwiększenia 

liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych.  
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2. „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” 

Definicja: Za osobę zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – zgodnie   

z Wytycznymi w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 

2014-2020 – uznaje się osobę wskazaną w pkt 1.5.1 niniejszego regulaminu.  

Poszukiwanie pracy definiowane jest jako zmiana statusu zatrudnienia po 

opuszczeniu programu w stosunku do sytuacji w momencie przystąpienia do 

interwencji EFS (uczestnik bierny zawodowo i nieposzukujący pracy w chwili wejścia 

do programu EFS). Osoby bierne zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą 

zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Osoby zarejestrowane 

jako poszukujące pracy są rozumiane jako osoby pozostające bez pracy, gotowe do 

podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Osoby nowo zarejestrowane  

w publicznych służbach zatrudnienia jako poszukujące pracy należy wliczać do 

wskaźnika, nawet jeśli nie mogą one od razu podjąć zatrudnienia.  

Podjęcie kształcenia lub szkolenia definiowane jest jako podjęcie kształcenia 

(uczenie się przez całe życie, kształcenie formalne) lub szkolenia 

(pozazakładowe/wewnątrzzakładowe, szkolenia zawodowe etc.) bezpośrednio po 

opuszczeniu projektu. Wskaźnik ten należy rozumieć jako zmianę sytuacji po 

opuszczeniu programu w stosunku do stanu w momencie przystąpienia do interwencji 

EFS (osoba nieuczestnicząca w kształceniu/szkoleniu w chwili wejścia do programu 

EFS). Źródło finansowania szkolenia/kształcenia jest nieistotne. 

Uzyskanie kwalifikacji definiowane jest jako uzyskanie kwalifikacji po opuszczeniu 

projektu. Kwalifikacje należy rozumieć jako formalny wynik oceny i walidacji, który 

uzyskuje się w sytuacji, kiedy właściwy organ uznaje, że dana osoba osiągnęła efekty 

uczenia się spełniające określone standardy. Wskaźnik ten może być rozbity między 

poziomami ISCED i EQF, przy czym rejestruje się najwyższy osiągnięty wynik. 

Wykazywać należy wyłącznie kwalifikacje osiągnięte w wyniku operacji Europejskiego 

Funduszu Społecznego. Powinny one być zgłaszane tylko raz dla uczestnika/projektu.  
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Zatrudnienie definiowane jest jako podjęcie zatrudnienia (łącznie z prowadzącymi 

działalność na własny rachunek) bezpośrednio po opuszczeniu projektu przez osoby 

bezrobotne lub bierne zawodowo, które uzyskały wsparcie Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Wskaźnik należy rozumieć, jako zmianę statusu na rynku pracy po 

opuszczeniu programu, w stosunku do sytuacji w momencie przystąpienia do 

interwencji EFS (uczestnik bezrobotny lub bierny zawodowo w chwili wejścia do 

programu EFS).  

Wskaźnik mierzony do czterech tygodni od zakończenia przez uczestnika 

udziału w projekcie.  

Wskaźniki produktu:  

1. „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym  

w programie” 

Definicja: Wskaźnik obejmuje osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, które rozpoczęły udział w projektach przewidujących wsparcie w postaci 

usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. 

Za osobę zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym uznaje się osobę 

wskazaną w pkt 1.5.1 niniejszego regulaminu. 

Ocena spełnienia poszczególnych kryteriów następuje poprzez potwierdzenie 

/weryfikację statusu: 

1) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie  

z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do 

objęcia wsparciem przez pomoc społeczną, tj. spełniające co najmniej jeden  

z warunków określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej - zaświadczenie 

z ośrodka pomocy społecznej lub oświadczenie uczestnika (z pouczeniem  

o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą); 

2) osoby o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.  

o zatrudnieniu socjalnym – zaświadczenie z właściwej instytucji lub 

oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie 

oświadczeń niezgodnych z prawdą); 
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3) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą, 

rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r.  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie z właściwej 

instytucji, zaświadczenie od kuratora, wyrok sądu, oświadczenie uczestnika  

(z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych  

z prawdą); 

4) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania 

demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. 

o postępowaniu w sprawach nieletnich – zaświadczenie od kuratora; 

zaświadczenie z zakładu poprawczego lub innej instytucji czy organizacji 

społecznej zajmującej się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, 

terapeutycznym lub szkoleniowym; kopia postanowienia sądu; inny dokument 

potwierdzający zastosowanie środków zapobiegania i zwalczania demoralizacji 

i przestępczości; 

5) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych  

i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie  

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – zaświadczenie z ośrodka 

wychowawczego/ młodzieżowego/socjoterapii; 

6) osoby z niepełnosprawnością – odpowiednie orzeczenie lub inny dokument 

poświadczający stan zdrowia; 

7) rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden  

z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania 

opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością – odpowiednie orzeczenie lub 

innym dokument poświadczający stan zdrowia oraz oświadczenie uczestnika  

(z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych  

z prawdą); 

8) osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – 

zaświadczenie; 

9) osoby niesamodzielne ze względu na podeszły wiek, niepełnosprawność lub 

stan zdrowia – zaświadczenie od lekarza; odpowiednie orzeczenie lub inny 

dokument poświadczający stan zdrowia, oświadczenie uczestnika  
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(z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych  

z prawdą); 

10)  osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań – 

zaświadczenie od właściwej instytucji lub inny dokument potwierdzający ww. 

sytuację np. kopia wyroku sądowego, pismo ze spółdzielni o zadłużeniu, 

oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie 

oświadczeń niezgodnych z prawdą); 

11)  osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-

2020 – oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za 

składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą). 

W ramach konkursu do usług społecznych zgodnie z typami operacji zalicza się usługi 

społeczne wskazane w pkt 2.1.3 niniejszego regulaminu. 

We wskaźniku należy wykazać  niezależnie od wieku wszystkie osoby spełniające 

przesłanki wynikające z definicji wskaźnika, które zostały objęte wsparciem 

bezpośrednim w projekcie. W przypadku dzieci, ich dane osobowe podawane są przez 

opiekunów  prawnych. 

4.1.3 Projektodawca we wniosku o dofinansowanie jest zobowiązany także do 

wykazania i monitorowania na etapie realizacji projektu poniższych trzech wskaźników 

(również w przypadku, gdy ich planowana wartość wynosi zero): 

1. „Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób  
z niepełnosprawnościami” 

Definicja: Wskaźnik odnosi się do liczby obiektów, które zaopatrzono w specjalne 

podjazdy, windy, urządzenia głośnomówiące, bądź inne udogodnienia (tj. usunięcie 

barier w dostępie, w szczególności barier architektonicznych) ułatwiające dostęp do 

tych obiektów i poruszanie się po nich osobom niepełnosprawnym ruchowo, czy 

sensorycznie. Jako obiekty budowlane należy rozumieć konstrukcje połączone  

z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów budowlanych i elementów 

składowych, będące wynikiem prac budowlanych (wg. definicji PKOB – Polska 

Klasyfikacja Obiektów Budowlanych). Należy podać liczbę obiektów, a nie sprzętów, 

urządzeń itp., w które obiekty zaopatrzono. Jeśli instytucja, zakład itp. składa się  
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z kilku obiektów, należy zliczyć wszystkie, które dostosowano do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 

2. „Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji 
cyfrowych” 

Definicja: Wskaźnik mierzy liczbę osób objętych szkoleniami/doradztwem  

w zakresie nabywania/doskonalenia umiejętności warunkujących efektywne 

korzystanie z mediów elektronicznych tj. m.in. korzystania z komputera, różnych 

rodzajów oprogramowania, internetu oraz kompetencji ściśle informatycznych  

(np. programowanie, zarządzanie bazami danych, administracja sieciami, 

administracja witrynami internetowymi). 

Wskaźnik ma agregować wszystkie osoby objęte wsparciem w zakresie TIK (Technik 

Informacyjno-Komunikacyjnych) we wszystkich programach i projektach, także tych, 

gdzie szkolenie dotyczy obsługi specyficznego systemu teleinformatycznego, którego 

wdrożenia dotyczy projekt. Taka sytuacja może wystąpić przy cross-financingu  

w projektach POPC (Program Operacyjny Polska Cyfrowa) i RPO dotyczących  

e-usług publicznych, ale również np. w POIŚ (Program Operacyjny Infrastruktura  

i Środowisko) przy okazji wdrażania inteligentnych systemów transportowych. 

Identyfikacja charakteru i zakresu nabywanych kompetencji będzie możliwa dzięki 

możliwości pogrupowania wskaźnika według programów, osi priorytetowych  

i priorytetów inwestycyjnych. 

3. „Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień   
     dla osób z niepełnosprawnościami” 

Definicja: Racjonalne usprawnienie oznacza konieczne i odpowiednie zmiany oraz 

dostosowania, nie nakładające nieproporcjonalnego lub nadmiernego obciążenia, 

rozpatrywane osobno dla każdego konkretnego przypadku, w celu zapewnienia 

osobom z niepełnosprawnościami możliwości korzystania z wszelkich praw człowieka 

i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na zasadzie równości  

z innymi osobami. Wskaźnik mierzony w momencie rozliczenia wydatku związanego  

z racjonalnymi usprawnieniami. 

Przykłady racjonalnych usprawnień: tłumacz języka migowego, transport 

niskopodłogowy, dostosowanie infrastruktury (nie tylko budynku ale też dostosowanie 
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infrastruktury komputerowej np. programy powiększające, mówiące, drukarki 

materiałów w alfabecie Braille'a), osoby asystujące, odpowiednie dostosowanie 

wyżywienia. 

Definicja na podstawie Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans  

i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz 

równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

UWAGA – Wnioskodawca na etapie realizacji projektu zobligowany jest do 

monitorowania w projekcie wszystkich wskaźników określonych we wniosku 

oraz w umowie o dofinansowanie projektu. 

Szczegółowe informacje na temat monitorowania wskaźników wskazane  zostały 

w Wytycznych monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-2020, a informacje dot. kwalifikowalności 

uczestników znajdują się w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 

w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 

 

V. Złożenie i wycofanie wniosku o dofinansowanie  

 

5.1. Przygotowanie i składanie wniosków o dofinansowanie 

 

Przez prawidłowe złożenie wniosku należy rozumieć: 

1) przesłanie wniosku o dofinansowanie projektu w formie dokumentu 

elektronicznego za pośrednictwem LSI; 

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić zgodnie z Instrukcją wypełniania 

wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 Europejski 

Fundusz Społeczny – Instrukcja wraz ze wzorem wniosku stanowią załącznik nr I do 

niniejszego regulaminu konkursu.  



81 
 

2) przygotowanie i złożenie do IOK wniosku w formie papierowej w dwóch 

egzemplarzach (oryginał oraz kopia poświadczona za zgodność  

z oryginałem lub 2 oryginały). 

Forma papierowa wniosku musi być tożsama z wersją elektroniczną wniosku 

przekazaną przez LSI – co oznacza, że suma kontrolna wniosku przekazanego 

przez LSI i suma kontrolna wniosku w wersji papierowej muszą być takie same. 

W przypadku złożenia wniosku w wersji papierowej po wyznaczonym terminie naboru 

pozostanie on bez rozpatrzenia, nawet w sytuacji przekazania w terminie jego 

elektronicznej wersji.  

Wnioskodawca składa wniosek: 

1) Opatrzony pieczęciami (IOK przyjmuje, że „pieczęć” oznacza pieczęć firmową 

Wnioskodawcy oraz, że „podpis” oznacza czytelny podpis osoby/ób 

uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w imieniu Wnioskodawcy. 

W przypadku zastosowania nieczytelnego podpisu należy go opatrzyć pieczęcią 

imienną – w miejscu wskazanym we wniosku – część X). 

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – 

wskazanych w punkcie 2.1 wniosku o dofinansowanie – nazwa Wnioskodawcy 

i jego pieczęć winna być zgodna z wymogami określonymi w art. 43 Kodeksu 

cywilnego: „Firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Nie wyklucza to 

włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot 

działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń 

dowolnie obranych”. 

2) Opatrzony datą, w miejscu wskazanym we wniosku – część X. 

3) Podpisany czytelnie lub pieczęć imienna z podpisem/parafą w miejscu 

wskazanym we wniosku – część X – przez osobę/y uprawnioną/e do 

podejmowania decyzji w imieniu Projektodawcy (Wnioskodawcy) wskazaną/e  

w punkcie 2.8 wniosku o dofinansowanie – zgodnie z wpisem do odpowiedniego 

rejestru/upoważnieniem lub pełnomocnictwem. 

4) W przypadku projektów, które mają być realizowane w partnerstwie krajowym  

w części X wniosku o dofinansowanie wymagane jest podpisanie oświadczenia 
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czytelnie i opatrzenie go pieczęcią przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do 

podejmowania decyzji w imieniu Partnera lub Partnerów projektu. 

Każdy egzemplarz wniosku powinien być bezpośrednio wpięty w osobny skoroszyt 

(bez foliowych koszulek).  

Obydwa skoroszyty zawierające komplety dokumentów (oryginał i kopia lub dwa 

oryginały)  muszą być wpięte do segregatora w twardej oprawie. 

Segregator powinien być opisany na grzbiecie w następujący sposób: 

 nazwa Wnioskodawcy, 

 tytuł projektu, 

 nr i nazwa Poddziałania RPOWŚ, 

 nr konkursu. 

5.1.1. Dokumenty w wersji papierowej złożone po terminie określonym w pkt 1.2 oraz 

do niewłaściwej instytucji nie będą rozpatrywane lecz archiwizowane w IOK. 

Wnioskodawca zostanie pisemnie poinformowany o pozostawieniu wniosku bez 

rozpatrzenia. W przypadku braku złożenia dokumentów w tożsamej wersji papierowej, 

wnioski o dofinansowanie projektu przesłane wyłącznie w formie dokumentu 

elektronicznego nie zostaną uznane za skutecznie złożone i pozostaną bez 

rozpatrzenia. 

5.1.2. W przypadku wystąpienia sytuacji niezależnych od IOK (np. awaria  

systemu LSI), IOK zastrzega sobie możliwość zmiany formy składania wniosków 

przewidzianej w ogłoszeniu o konkursie lub zmiany terminu naboru  

wniosków – przez podanie tego faktu do publicznej wiadomości na stronie  

internetowej: www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/nabory oraz portalu: 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl  

5.1.3. Planowany harmonogram przeprowadzania poszczególnych etapów oceny 

zostanie opublikowany na stronie internetowej IOK w terminie do 14 dni roboczych od 

zakończenia naboru wniosków. 

5.1.4. W terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia rozstrzygnięcia konkursu, IOK 

opublikuje na stronie internetowej www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl oraz na 

portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl listę wszystkich wniosków, które spełniły 

kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów (z wyróżnieniem projektów wybranych 

do dofinansowania). Na liście nie zostaną uwzględnione projekty, które brały udział  

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/nabory
http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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w konkursie, ale nie uzyskały wymaganej liczby punktów lub nie spełniły kryteriów 

wyboru projektów. 

5.1.5.  W uzasadnionych sytuacjach IOK ma prawo anulować ogłoszony konkurs,  

np. w związku z: 

a) awarią systemu LSI; 

b) zmianą krajowych aktów prawnych/wytycznych, powodującą sprzeczność  

z postanowieniami niniejszego regulaminu lub w istotny sposób wpływającą 

na proces wyboru projektów do dofinansowania (np. konieczność usunięcia, 

zmiany lub wprowadzenia dodatkowego kryterium wyboru projektów); 

c) zaistnieniem sytuacji nadzwyczajnej, której strony nie mogły przewidzieć  

w chwili ogłoszenia konkursu, a której wystąpienie czyni niemożliwym lub 

rażąco utrudnia kontynuowanie procedury konkursowej lub stanowi 

zagrożenie dla interesu publicznego. 

W przypadku anulowania konkursu, IOK przekaże do publicznej wiadomości 

informację o tym wraz z podaniem przyczyny anulowania konkursu za 

pośrednictwem wszystkich form komunikacji w jakich zostało opublikowane 

ogłoszenie o konkursie. 

 

5.2. Wycofanie wniosku 

 

5.2.1. Wnioskodawcy przysługuje prawo pisemnego wystąpienia do IOK 

o wycofanie złożonego przez siebie wniosku o dofinansowanie projektu  

z dalszych etapów procedury udzielania dofinansowania.  

Powyższe wystąpienie Wnioskodawcy uznawane jest za skuteczne na każdym etapie 

oceny. 

5.2.2.  Prośba o wycofanie wniosku o dofinansowanie projektu złożona do IOK  

w formie pisemnej powinna zawierać następujące informacje:  

- jasną deklarację chęci wycofania złożonego wniosku o dofinansowanie 

projektu,  

- tytuł wniosku i jego sumę kontrolną oraz numer wniosku (jeżeli został już nadany 
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przez IOK),  

- pełną nazwę i adres Wnioskodawcy.  

 

Pismo zawierające wolę wycofania wniosku powinno zostać podpisane czytelnie przez 

osobę upoważnioną do podejmowania decyzji w imieniu Wnioskodawcy wskazaną  

w punkcie 2.8 wniosku o dofinansowanie, która w części X podpisała złożony wniosek 

o dofinansowanie projektu. Wniosek zostanie wycofany z dalszych etapów procedury 

udzielania dofinansowania w terminie 5 dni roboczych od daty wpływu 

przedmiotowego pisma do IOK. 

5.2.3. Wnioski, które zostały wycofane z oceny nie będą odsyłane Wnioskodawcom, 

lecz przechowywane w IOK. Istnieje możliwość osobistego odbioru wniosku  

w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wpływu do IOK pisma wycofującego 

wniosek.   

 

5.3.  Wymagania dotyczące partnerstwa 

 

W zakresie wymagań dotyczących partnerstwa Wnioskodawca zobowiązany jest 

stosować w szczególności przepisy ustawy wdrożeniowej oraz Wytycznych  

w zakresie kwalifikowalności wydatków. 

Najważniejsze kwestie dotyczące realizacji zasady partnerstwa: 

1) Utworzenie lub zainicjowanie partnerstwa musi nastąpić przed złożeniem wniosku 

o dofinansowanie. Oznacza to, że partnerstwo musi zostać utworzone albo 

zainicjowane przed rozpoczęciem realizacji projektu. Wszyscy Partnerzy muszą 

być wskazani we wniosku.  

2) Postanowienia w pkt 1 nie mają zastosowania do sytuacji, kiedy w trakcie realizacji 

projektu wprowadzany jest dodatkowy Partner (kolejny lub w miejsce 

dotychczasowego Partnera, który np. zrezygnował).  

3) Zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej oraz Wytycznymi w zakresie 

kwalifikowalności wydatków pomiędzy Wnioskodawcą a Partnerem zawarte 

zostaje pisemne porozumienie lub umowa o partnerstwie (wzór umowy stanowi 
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załącznik nr VIII do niniejszego regulaminu konkursu), określające  

w szczególności:  

 przedmiot porozumienia albo umowy; 

 prawa i obowiązki stron;  

 zakres i formę udziału poszczególnych Partnerów w projekcie;  

 Partnera wiodącego uprawnionego do reprezentowania pozostałych Partnerów 

projektu; 

 sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych 

przez poszczególnych Partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty 

dofinansowania udzielonego każdemu z Partnerów; 

 sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązywania się stron 

z porozumienia lub umowy; 

 sposób egzekwowania przez Wnioskodawcę od Partnerów projektu  

skutków wynikających z zastosowania reguły proporcjonalności z powodu 

nieosiągnięcia założeń projektu z winy Partnera. 

UWAGA – stroną umowy o partnerstwie/porozumienia nie może być podmiot 

wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania. 

4) Przed zawarciem umowy lub wydaniem decyzji o dofinansowaniu projektu, 

dokumentem wymaganym przez IOK jest porozumienie lub umowa  

o partnerstwie, szczegółowo określające reguły partnerstwa, w tym zwłaszcza 

wskazujące wiodącą rolę jednego podmiotu reprezentującego partnerstwo, który 

ostatecznie jest odpowiedzialny za realizację całości projektu oraz jego rozliczenie. 

Porozumienie lub umowa o partnerstwie będą weryfikowane przez IOK  

w zakresie spełniania wymogów określonych w pkt 3.  

5) Zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, Wnioskodawca będący jednostką 

sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych 

dokonuje wyboru Partnerów spoza sektora finansów publicznych 

z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów.  

W szczególności zobowiązany jest do:  
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 ogłoszenia otwartego naboru Partnerów na swojej stronie internetowej wraz ze 

wskazaniem co najmniej 21-dniowego terminu na zgłaszanie się Partnerów;  

 uwzględnienia przy wyborze Partnerów: zgodności działania potencjalnego 

Partnera z celami partnerstwa, deklarowanego wkładu potencjalnego Partnera 

w realizację celu partnerstwa, doświadczenia w realizacji projektów  

o podobnym charakterze; 

 podania do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej informacji  

o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji Partnera. 

6) Porozumienie lub umowa o partnerstwie nie mogą być zawarte pomiędzy 

podmiotami powiązanymi w rozumieniu załącznika nr I do rozporządzenia Komisji 

(UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy 

za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. 

Urz. UE L 187 z dnia 26 czerwca 2014 r., str. 1).  

UWAGA – wymogi wskazane w pkt 5 i 6 zostaną zweryfikowane przez IOK na 

podstawie treści wniosku o dofinansowanie w ramach oceny spełnienia kryterium 

formalnego nr 9. 

Informacje w zakresie partnerstwa należy wskazać we wniosku zgodnie 

z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ na lata 

2014-2020 EFS” (stanowiącą załącznik nr I do niniejszego regulaminu konkursu). 

 

VI. Wydatki oraz pomoc publiczna 

 

6.1 Zasady finansowania wydatków 

 

6.1.1 Okres kwalifikowalności wydatków projektu jest równoznaczny z okresem 

realizacji wskazanym w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu.   

6.1.2 Do dofinansowania nie mogą zostać wybrane projekty, które fizycznie zostały 

zakończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie  
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w rozumieniu art. 65 ust.6 rozporządzenia ogólnego 1303/2013 z dnia 17 grudnia  

2013 r. 

6.1.3 Początek okresu kwalifikowalności wydatków stanowi data podpisania umowy 

o dofinansowanie, wyjątek stanowią poniższe sytuacje: 

 koszty zabezpieczeń zostały poniesione przed podpisaniem umowy (pod 

warunkiem przyjęcia projektu do realizacji); 

 data podpisania umowy jest późniejsza niż data rozpoczęcia realizacji projektu 

podana w zaakceptowanym wniosku – początek okresu kwalifikowalności 

stanowi data rozpoczęcia realizacji projektu12. 

6.1.4 Po zakończeniu realizacji projektu możliwe jest kwalifikowanie wydatków 

poniesionych po dniu wskazanym jako dzień zakończenia realizacji projektu pod 

warunkiem, że wydatki te odnoszą się do okresu realizacji projektu i zostaną 

uwzględnione w końcowym wniosku o płatność.  

6.1.5 Koszty projektu przedstawione są we wniosku o dofinansowanie w formie tzw. 

budżetu zadaniowego, ze wskazaniem kosztów bezpośrednich i pośrednich projektu. 

Podstawowe zasady dotyczące konstruowania budżetu projektu regulują Wytyczne  

w zakresie kwalifikowalności wydatków oraz Instrukcja wypełniania wniosku   

o  dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ Europejski Fundusz Społeczny.  

KOSZTY BEZPOŚREDNIE  

Koszty bezpośrednie w ramach projektu powinny zostać oszacowane należycie 

i racjonalnie w oparciu o warunki i procedury kwalifikowalności określone  

w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków oraz z uwzględnieniem cen 

rynkowych wskazanych w taryfikatorze, który jest załącznikiem nr VII do niniejszego 

regulaminu konkursu.    

 

KOSZTY POŚREDNIE  

1) Koszty administracyjne związane z obsługą projektu muszą być rozliczane  

w ramach kosztów pośrednich (nie mogą występować w poszczególnych zadaniach, 

tj. kosztach bezpośrednich).  

                                                           
12 Data rozpoczęcia realizacji projektu podana we wniosku o dofinansowanie nie może być wcześniejsza niż data 
złożenia wniosku w ramach prowadzonego przez IOK naboru. 
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Szczegółowy katalog kosztów pośrednich określają Wytyczne w zakresie 

kwalifikowalności wydatków (podrozdział 8.4). 

2) W ramach kosztów pośrednich nie są wykazywane wydatki objęte cross-

financingiem. 

3) Koszty pośrednie rozliczane są wyłącznie z wykorzystaniem następujących stawek 

ryczałtowych (z zastrzeżeniem pkt 6, podrozdział 8.4 Wytycznych  

w zakresie kwalifikowalności wydatków): 

1) 25% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów 

bezpośrednich13 do 830 tys. PLN włącznie,  

2) 20% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów 

bezpośrednich14 powyżej 830 tys. PLN do 1 740 tys. PLN włącznie,  

3) 15% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów 

bezpośrednich15 powyżej 1 740 tys. PLN do 4 550 tys. PLN włącznie,  

4) 10% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów 

bezpośrednich16 przekraczającej 4 550 tys. PLN. 

 

UWAGA – projekty zakładające inne stawki niż wskazane powyżej będą podlegać 

ocenie, wyjaśnieniu i korekcie w trakcie oceny merytorycznej projektu.   

6.1.6 Wydatki niekwalifikowalne 

Katalog wydatków niekwalifikowalnych określają Wytyczne w zakresie 

kwalifikowalności wydatków (podrozdział 6.3).   

Wydatki uznane za niekwalifikowalne, a związane z realizacją projektu, ponosi 

Wnioskodawca jako strona umowy o dofinansowanie projektu. 

6.1.7 Podatek od towarów i usług (VAT) oraz inne podatki i opłaty 

Podatki i inne opłaty, w szczególności podatek od towarów i usług (VAT), mogą być 

uznane za kwalifikowalne na zasadach określonych w Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków (podrozdział 6.13).   

                                                           
13 Z pomniejszeniem kosztu racjonalnych usprawnień, o których mowa w Wytycznych 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. 
14 Jak wyżej. 
15 Jak wyżej. 
16 Jak wyżej. 
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6.1.8 Cross-financing oraz środki trwałe 

1) Cross-financing w ramach projektów współfinansowanych z EFS 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 z niepełnosprawnościami. 

2)  W ramach przedmiotowego konkursu, cross-financing może dotyczyć wyłącznie: 

a) zakupu nieruchomości; 

b) zakupu infrastruktury, przy czym przez infrastrukturę rozumie się elementy 

nieprzenośne, na stałe przytwierdzone do nieruchomości, np. wykonanie 

podjazdu do budynku, zainstalowanie windy w budynku; 

c) dostosowania lub adaptacji (prace remontowo-wykończeniowe) budynków  

i pomieszczeń.  

Do kwalifikowalności zakupu nieruchomości stosuje się podrozdział 7.4 Wytycznych  

w zakresie kwalifikowalności wydatków. 

3) Zakup środków trwałych, za wyjątkiem zakupu nieruchomości, infrastruktury  

i środków trwałych przeznaczonych na dostosowanie lub adaptację budynków  

i pomieszczeń nie stanowi wydatku w ramach cross-financingu. 

4) Wydatki przeznaczone na pozyskanie środków trwałych są kwalifikowalne na 

zasadach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków (m.in. 

podrozdział 6.12 Techniki finansowania środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych).  

W ramach konkursu wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych  

o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 3 500 PLN netto w ramach kosztów 

bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może łącznie 

przekroczyć 10% wydatków projektu.  

Na etapie realizacji projektu wydatki ponoszone na zakup środków trwałych oraz 

cross-financing powyżej dopuszczalnych limitów (kwot) tych kategorii określonych  

w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu będą niekwalifikowalne. 
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UWAGA – projekty, w których wydatki w ramach cross-financingu i/lub środków 

trwałych przekroczą dopuszczalny limit określony w regulaminie, zostaną 

odrzucone na etapie oceny merytorycznej za niezgodność z SZOOP. 

6.1.9 Wkład własny  

1) Dla przedmiotowego konkursu wkład własny Wnioskodawcy, jako % wydatków 

kwalifikowalnych – musi wynosić minimum 7,5% wydatków kwalifikowalnych 

projektu (uwzględniając zapisy w pkt 1.3 niniejszego regulaminu).  

2) Wkład własny wnoszony jest do projektu przez Wnioskodawcę (Beneficjenta), 

niemniej jednak może on pochodzić z różnych źródeł, w tym np. od samorządu 

lokalnego, strony trzeciej. W przypadku projektów partnerskich, wkład własny może 

pochodzić od Partnerów. 

UWAGA – dot. realizacji typu projektu nr 5 – w przypadku zaplanowania  

w projekcie częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze lub asystenckie 

Wnioskodawca powinien wskazać je we wniosku o dofinansowanie jako wkład 

własny projektu. 

3) Wkład własny wnoszony przez Wnioskodawcę (Beneficjenta), na rzecz projektu,  

w postaci nieruchomości, udostępnienia pomieszczeń, urządzeń, materiałów 

(surowców), wartości niematerialnych i prawnych, ekspertyz lub nieodpłatnej pracy 

wykonywanej przez wolontariuszy, itp. stanowi wkład własny niepieniężny  

i jest  wydatkiem kwalifikowalnym.  

Wkład własny niepieniężny, może być wnoszony przez Beneficjenta ze składników 

jego majątku (np. nieruchomości) lub majątku innych podmiotów, o ile zostało to 

uregulowane prawnie (np. Beneficjent będący NGO wnosi wkład w postaci 

nieruchomości udostępnionej przez gminę, przy czym możliwość wykorzystania przez 

niego tej nieruchomości została uregulowana, np. w umowie dzierżawy) lub  

w postaci świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy. 

Wartość wkładu niepieniężnego musi być należycie potwierdzona dokumentami  

o wartości dowodowej równoważnej fakturom, nie powinna przekraczać kosztów 

ogólnie przyjętych na danym rynku – dotyczy to również  przypadku udostępnienia 

nieruchomości.  

Zasady dotyczące wnoszenia wkładu niepieniężnego uregulowane są  
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w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.    

4) Źródłem finansowania wkładu własnego mogą być zarówno środki publiczne jak  

i prywatne. Co do zasady o zakwalifikowaniu źródła pochodzenia wkładu własnego 

(publiczny/prywatny) decyduje status prawny podmiotu wnoszącego dany wkład: 

Beneficjenta/Partnera (w przypadku projektów partnerskich)/strony trzeciej  

(w przypadku wnoszenia wkładu w formie m.in. wynagrodzeń wypłacanych przez 

stronę trzecią).  

5) Wkład własny lub jego część może być wniesiony w ramach kosztów pośrednich. 

Przykład możliwych źródeł i sposobów angażowania wkładu własnego finansowego  

i niepieniężnego stanowi załącznik nr X – Źródła i sposoby angażowania wkładu 

własnego. 

6.1.10  Uproszczone metody rozliczania wydatków – kwoty ryczałtowe 

W projektach, których wartość wkładu publicznego (środków publicznych) nie 

przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100.000 EUR17, (kurs EUR 

obowiązujący na dzień ogłoszenia konkursu wynosi 4.3148 PLN) należy 

zastosować  obligatoryjnie kwoty ryczałtowe.  

UWAGA – w ramach przedmiotowego konkursu, IOK nie dopuszcza możliwości 

stosowania w projektach stawek jednostkowych.  

Informacja o rozliczaniu wydatków w oparciu o uproszczone metody musi zostać 

wskazana przez Wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1) Zgodnie z podrozdziałem 6.6 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 

uproszczonych metod rozliczania wydatków nie można stosować,  

w przypadku gdy realizacja projektu jest zlecana w całości wykonawcy zgodnie  

z podrozdziałem 6.5 ww. Wytycznych. 

2) Kwotą ryczałtową jest kwota uzgodniona za wykonanie określonego  

w projekcie zadania na etapie zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu. 

Jedno zadanie stanowi jedną kwotę ryczałtową. Kwoty ryczałtowe muszą być 

                                                           
17 Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE (kurs 
opublikowany w: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm) aktualny na dzień 
ogłoszenia konkursu. 
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wyliczone w oparciu o sprawiedliwą, rzetelną i racjonalną kalkulację. 

UWAGA – w przypadku projektów, w których wartość wkładu publicznego 

(środków publicznych) jest niższa niż równowartość 100.000 EUR i nie są 

rozliczane kwotami ryczałtowymi – będą odrzucane na etapie oceny formalnej. 

 

6.2 Pomoc publiczna/de minimis 

 

6.2.1 Wsparcie udzielane w ramach przedmiotowego konkursu nie posiada co do 

zasady charakteru pomocy publicznej, jednakże mając na uwadze złożoność 

przypadków występujących w projektach, każdy wniosek będzie rozpatrywany 

indywidualnie, pod kątem spełnienia przesłanek występowania pomocy 

publicznej/pomocy de minimis. 

6.2.2 Zasady dotyczące pomocy publicznej określają przepisy: 

1) Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym  

w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, 

2) Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.  

w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej do pomocy de minimis, 

3) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. 

w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach 

programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu 

Społecznego na lata 2014-2020. 

 

6.2.3  Zgodność z przepisami dotyczącymi udzielania pomocy publicznej 

weryfikowana jest na etapie oceny formalnej. 

W przypadku projektów dotyczących pomocy publicznej niezbędne jest wykazanie we 

wniosku o dofinansowanie projektu wkładu prywatnego wymaganego przepisami 

pomocy publicznej (wkład ten podlega rozliczeniu we wnioskach o płatność  

z realizacji projektu).  
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Podstawę do wyliczenia poziomu wkładu prywatnego stanowią wykazane  

w budżecie projektu, w ramach poszczególnych zadań, koszty objęte pomocą 

publiczną w przeliczeniu na jednego uczestnika projektu. 

6.2.4  W przypadku, gdy projekt jest objęty regułami pomocy publicznej i/lub pomocy 

de minimis, w kategorii wydatków w ramach poszczególnych zadań należy zaznaczyć 

te wydatki, które objęte są regułami pomocy publicznej i pomocy de minimis.  

6.2.5  Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia we wniosku 

o dofinansowanie w polu Metodologia wyliczenia wartości wydatków objętych pomocą 

publiczną (w tym wnoszonego wkładu prywatnego) oraz pomocą de minimis – 

sposobu wyliczenia intensywności pomocy oraz wymaganego wkładu prywatnego  

w odniesieniu do wszystkich wydatków objętych pomocą publiczną,  

w zależności od typu pomocy oraz instytucji, na rzecz której pomoc zostanie 

udzielona. 

6.2.6  W przypadku pomocy udzielanej jako pomoc de minimis, należy opisać 

metodologię wyliczenia wysokości pomocy (z uwzględnieniem wydatków objętych 

pomocą), zaś w odniesieniu do metodologii wyliczenia wkładu prywatnego wpisać „nie 

dotyczy". 

6.2.7  W przypadku, gdy Wnioskodawca (Beneficjent) jest równocześnie podmiotem 

udzielającym pomocy publicznej, a także odbiorcą pomocy i tym samym wykazuje  

w jednym wniosku o dofinansowanie dwie różne kwoty pomocy publicznej, powinien 

dokonać w metodologii wyliczania pomocy publicznej rozbicia kwotowego na część, 

która stanowi pomoc publiczną dla niego (część zadania merytorycznego i część 

kosztów pośrednich) oraz na część, która stanowi pomoc publiczną dla pozostałych 

przedsiębiorstw ujętych w projekcie (bez kosztów pośrednich). 

Instytucje systemu wdrażania RPOWŚ na lata 2014-2020, w tym IOK, nie są 

uprawnione do wydawania wiążących wykładni dotyczących pomocy publicznej 

oraz pomocy de minimis, gdyż prawo to przysługuje jedynie Europejskiemu 

Trybunałowi Sprawiedliwości oraz Komisji Europejskiej. 
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6.3 Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektów 

 

Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu jest wykazywane przez Wnioskodawcę  

w punkcie 3.3 wniosku o dofinansowanie w przypadku wnioskowania o kwotę 

dofinansowania równą albo przekraczającą 2 000 000 PLN.   

Szczegółowe informacje nt. ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu zawarte są  

w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ na lata 

2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny – stanowiącej załącznik nr I do niniejszego 

regulaminu konkursu. 

 

VII. Ocena projektu, procedura odwoławcza oraz zawarcie umowy  

 o dofinansowanie 

 

7.1 Ocena formalna 

7.1.1. Ocenie formalnej podlega każdy złożony w trakcie trwania naboru wniosek  

o dofinansowanie (o ile nie został wycofany przez Wnioskodawcę albo pozostawiony 

bez rozpatrzenia zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy wdrożeniowej). 

7.1.2 Ocena formalna wniosku obejmuje sprawdzenie, czy wniosek spełnia: 

a) wymogi formalne (o których mowa poniżej). Niespełnienie wymogów formalnych 

skutkuje wezwaniem Wnioskodawcy do uzupełnienia braków formalnych lub 

oczywistych omyłek w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania informacji. 

W przypadku braku uzupełnienia bądź poprawy wniosek o dofinansowanie nie będzie 

rozpatrywany, a w konsekwencji nie zostanie dopuszczony do oceny; 

Lista braków formalnych i oczywistych omyłek18, które mogą podlegać 

jednorazowym korektom lub uzupełnieniom w zakresie niepowodującym 

zmiany sumy kontrolnej wniosku o dofinansowanie: 

                                                           
18 Poprawa oczywistych omyłek nie może prowadzić do zmiany sumy kontrolnej wniosku. 
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1) Brak w części X wniosku pieczęci (IOK przyjmuje, że „pieczęć” oznacza pieczęć 

firmową Wnioskodawcy), a także podpisu (IOK przyjmuje, że „podpis” oznacza 

czytelny podpis osoby/ób uprawnionej/nich do podejmowania decyzji wiążących  

w imieniu Wnioskodawcy. W przypadku zastosowania nieczytelnego podpisu należy 

go opatrzyć pieczęcią imienną) osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do 

podejmowania decyzji wiążących w imieniu Wnioskodawcy oraz wszystkich Partnerów 

projektu – jeżeli dotyczy. 

2) Podpisanie wniosku w części X przez inną osobę (osoby) niż wskazana 

(wskazane) w pkt 2.8 wniosku. 

3) Złożenie tylko jednego egzemplarza wniosku w wersji papierowej. Możliwość 

uzupełnienia kompletności wniosku przez dostarczenie drugiego egzemplarza.  

4) Brak co najmniej jednej strony w którymkolwiek egzemplarzu wniosku. 

5) Niezłożenie wszystkich wymaganych oświadczeń. 

Wnioskodawca ma możliwość jednokrotnego uzupełnienia wniosku o dofinansowanie 

w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o takiej możliwości.  

W przypadku uzupełnień nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o ich przyjęciu 

decyduje data wpływu do IOK.  

W sytuacji, gdy wniosek, mimo uzupełnienia i/lub skorygowania przez Wnioskodawcę 

w zakresie określonym przez IOK, nadal nie spełnia któregokolwiek z ogólnych 

kryteriów formalnych weryfikowanych na etapie oceny formalnej – zostaje on 

odrzucony bez możliwości dokonania kolejnej korekty i/lub uzupełnienia (nie jest 

rejestrowany w SL 2014). 

Odrzucony wniosek nie podlega korektom ani uzupełnieniom. 

UWAGA – nie podlegają korektom i uzupełnieniom uchybienia powodujące 

zmianę sumy kontrolnej wniosku o dofinansowanie. Inna suma kontrolna  

w wersji papierowej i elektronicznej wniosku i/lub różne sumy kontrolne na 

stronach wersji papierowej – to brak formalny, który nie podlega korektom ani 

uzupełnieniom, a tym samym skutkuje odrzuceniem wniosku na etapie oceny 

formalnej. 
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b) ogólne kryteria formalne dotyczące wszystkich projektów realizowanych  

w ramach osi priorytetowych RPOWŚ 2014-2020 współfinansowanych z EFS 

(stanowiące załącznik nr IIa do regulaminu konkursu);  

c) kryteria dostępu – wskazane w szczegółowych kryteriach wyboru projektów  

dla poszczególnych Działań/Poddziałań współfinansowanych z EFS w ramach 

RPOWŚ 2014-2020 (weryfikowane na etapie oceny formalnej – stanowiące załącznik 

nr IIb do regulaminu konkursu). 

Spełnienie wszystkich formalnych kryteriów wyboru projektów oceniane jest na 

podstawie treści wniosku o dofinansowanie.  

UWAGA – ocena ogólnych formalnych kryteriów wyboru projektu ze względu na 

weryfikację „0-1” (tzn. „nie spełnia – spełnia”) nie podlega negocjacjom  

i uzupełnieniom.   

7.1.3 Oceny formalnej wniosku o dofinansowanie, w oparciu o kryteria formalne oraz 

kryteria dostępu (weryfikowane na etapie oceny formalnej), dokonuje jeden  

z pracowników IOK. Zgodnie z zasadą dwóch par oczu oceniony wniosek wraz  

z kartą oceny formalnej jest weryfikowany i zatwierdzany przez Przewodniczącego 

Komisji Oceny Projektów. Przeprowadzenie procedury oceny formalnej odbywa się 

zgodnie z zapisami Regulaminu KOP. 

1) Wszystkie projekty, które przeszły pozytywnie etap oceny formalnej są 

rejestrowane w (SL2014) w części dotyczącej wniosków o dofinansowanie –  

z uwzględnieniem jednolitej numeracji, o której mowa w Wytycznych w zakresie 

warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 

2014-2020. 

2) W przypadku negatywnej oceny formalnej, IOK przekazuje niezwłocznie 

Wnioskodawcy pisemną informację o zakończeniu oceny jego projektu oraz  

o negatywnej ocenie projektu wraz ze zgodnym z art. 46 ust. 5 ustawy 

wdrożeniowej pouczeniem o możliwości wniesienia protestu, o którym mowa  

w art. 53 ust. 1 ww. ustawy.  
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Procedura oceny formalnej znajduje się w Regulaminie  

Pracy Komisji Oceny Projektów, który stanowi załącznik nr III  

do niniejszego regulaminu konkursu. 

 

7.2. Ocena merytoryczna 

7.2.1 Przedmiotem oceny Komisji Oceny Projektów (KOP) są wyłącznie projekty 

ocenione przez IOK jako kompletne, tj. spełniające wymogi oraz kryteria formalne.  

W przypadku, gdy oceniający stwierdzi, że wniosek nie spełnia ogólnych kryteriów 

formalnych a uchybienia te nie zostały dostrzeżone na etapie oceny formalnej, 

wówczas wniosek jako niepodlegający ocenie merytorycznej, trafia ponownie do oceny 

formalnej. Oceniający odnotowuje ten fakt w karcie oceny merytorycznej, której wzór 

znajduje się w załączniku nr III do regulaminu konkursu. 

7.2.2. Ocena merytoryczna projektu obejmuje sprawdzenie czy projekt spełnia: 

 kryteria dostępu – wskazane w szczegółowych kryteriach wyboru projektów 

dla poszczególnych Działań/Poddziałań współfinansowanych z EFS w ramach 

RPOWŚ 2014-2020 (załącznik nr IIb do regulaminu konkursu); 

 kryteria horyzontalne – wskazane w ogólnych kryteriach wyboru projektów dla 

wszystkich projektów współfinansowanych z EFS w ramach RPOWŚ 2014-

2020 (załącznik nr IIa do regulaminu konkursu); 

 kryteria merytoryczne (wskazane w ogólnych kryteriach wyboru projektów dla 

wszystkich projektów współfinansowanych z EFS w ramach RPOWŚ 2014-

2020 – załącznik nr IIa do regulaminu konkursu) i kryteria premiujące – 

(wskazane w szczegółowych kryteriach wyboru projektów dla poszczególnych 

Działań/Poddziałań współfinansowanych z EFS w ramach RPOWŚ 2014-2020 

– załącznik nr IIb do regulaminu konkursu). 

UWAGA – spełnienie kryteriów wyboru projektów oceniane jest na podstawie 

treści wniosku o dofinansowanie. 

7.2.3. Ocena merytoryczna dokonywana jest na podstawie Karty oceny merytorycznej 

wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach  RPOWŚ na lata 2014-

2020 stanowiącej załącznik do Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej 
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projekty konkursowe współfinansowane z EFS RPOWŚ na lata 2014-2020  

w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Procedura oceny merytorycznej znajduje się w Regulaminie  

Pracy Komisji Oceny Projektów, który stanowi załącznik nr III  

do regulaminu konkursu. 

 

7.3. Negocjacje oraz wybór projektów do dofinansowania 

7.3.1 Negocjacje stanowią część etapu oceny merytorycznej i mogą dotyczyć 

zakresu merytorycznego projektu, w tym jego budżetu. Po przeprowadzeniu 

analizy kart oceny i obliczeniu liczby przyznanych projektom punktów, KOP 

przygotowuje listę wszystkich projektów, które podlegały ocenie w ramach konkursu, 

uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów.  

O kolejności projektów na liście decyduje liczba punktów przyznana danemu 

projektowi bezwarunkowo albo liczba punktów przyznana danemu projektowi  

w wyniku negocjacji.  

7.3.2 Przeprowadzenie procedury negocjacji odbywa się zgodnie z zapisami 

Regulaminu Komisji Oceny Projektów (załącznik nr III do regulaminu konkursu). 

7.3.3 Etapy rozstrzygnięcia konkursu: 

1. Rozstrzygnięcie konkursu następuje przez zatwierdzenie przez Zarząd 

Województwa listy projektów, o której mowa w art. 44 ust. 4 ustawy o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  

w perspektywie finansowej 2014-2020 – tj. „Lista ocenionych projektów”. 

2. Rozstrzygnięcie konkursu jest równoznaczne z uznaniem wyników dokonanej 

oceny projektów oraz podjęciem decyzji w zakresie wyboru projektów do 

dofinansowania. 

3. Informacja o projektach wybranych do dofinansowania jest upubliczniana  

w formie odrębnej listy, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej 

RPOWŚ 2014-2020 oraz na portalu. W sytuacji, gdy wybranie do dofinansowania 

warunkowane jest wyłącznie spełnieniem kryteriów, lista ta obejmie wyłącznie 
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projekty wybrane do dofinansowania. W przypadku, gdy o wyborze do 

dofinansowania decyduje liczba uzyskanych punktów, na liście tej uwzględnione 

będą wszystkie projekty, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę 

punktów (z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania), natomiast 

nie obejmie tych projektów, które brały udział w konkursie, ale nie uzyskały 

wymaganej liczby punktów lub nie spełniły kryteriów dostępu lub kryteriów 

horyzontalnych. 

4. IOK zamieści na stronie internetowej RPOWŚ 2014-2020 oraz na portalu listę,  

o której mowa w pkt 3, nie później niż 7 dni kalendarzowych od dnia 

rozstrzygnięcia konkursu. 

5. Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, IOK może dokonać zwiększenia 

kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie.  

W takiej sytuacji musi zostać zachowana zasada równego traktowania, co może 

polegać na objęciu dofinansowaniem kolejno wszystkich projektów, które 

uzyskały taką samą liczbę punktów.  

Termin zakończenia oceny wniosków planowany jest na koniec listopada  

2017 r. przy założeniu, że ocenie będzie podlegało nie więcej niż 200 wniosków. 

W sytuacji, gdy ocenie będzie podlegało więcej niż 200, a mniej niż 400 wniosków 

– orientacyjny termin zakończenia oceny przypadać będzie na koniec grudnia 

2017 r. Powyżej 400 wniosków – poddanych ocenie merytorycznej spowoduje 

przesunięcie jej zakończenia nie później jednak niż na koniec stycznia 2018 r.   

7. Dokumentacja związana z oceną projektów przechowywana jest w warunkach 

zapewniających poufność danych i informacji w nich zawartych w tym: 

a) oryginały kart oceny, oświadczenia dotyczące poufności itp. są 

przechowywane w sekretariacie KOP; 

b) wnioski ocenione pozytywnie skierowane do dofinansowania (wraz  

z kopiami kart) po podpisaniu umowy zostają przekazane do Oddziału 

Wdrażania Projektów; 

c) wnioski wycofane, ocenione negatywnie i ocenione pozytywnie, które nie 

uzyskały dofinansowania przechowywane są w sekretariacie KOP.  

Wszystkie dokumenty po zakończeniu procedury związanej z oceną pozostające 

w KOP są archiwizowane zgodnie z Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów  
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z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 

archiwów zakładowych. 

 

7.4. Procedura odwoławcza 

7.4.1 Procedura odwoławcza w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 odbywa się na 

zasadach określonych w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej.  

7.4.2 Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny projektu wybieranego  

w trybie konkursowym, przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego 

sprawdzenia złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów.  

7.4.3 Negatywną oceną jest ocena w zakresie spełniania przez projekt kryteriów 

wyboru projektów,  w ramach której: 

a) projekt nie uzyskał wymaganej liczby punktów lub nie spełnił kryteriów wyboru 

projektów, na skutek czego nie może być wybrany do dofinansowania albo 

skierowany do kolejnego etapu oceny;  

b) projekt uzyskał wymaganą liczbę punktów lub spełnił kryteria wyboru projektów, 

jednak kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie 

wystarcza na wybranie go do dofinansowania.  

7.4.4. W przypadku, gdy kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów  

w konkursie nie wystarcza na wybranie projektu do dofinansowania, okoliczność ta nie 

może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu.  

7.4.5 Wnioskodawca może wnieść protest w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia 

doręczenia informacji o zakończeniu oceny jego projektu i jej wyniku wraz 

z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez projekt lub 

informacji o spełnieniu albo niespełnieniu kryteriów wyboru projektów.  

7.4.6 Jeżeli projekt otrzymał negatywną ocenę, zawierane zostaje pouczenie  

o możliwości wniesienia protestu na zasadach i w trybie, o których mowa w art. 53  

i art. 54 ustawy wdrożeniowej: 

a) termin do wniesienia protestu;  

b) instytucję, do której należy wnieść protest;  
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c) wymogi formalne protestu, o których mowa w art. 54 ust. 2 ustawy 

wdrożeniowej. 

7.4.7 Zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, protest jest 

wnoszony w formie pisemnej i zawiera:  

a) oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu;  

b) oznaczenia Wnioskodawcy;  

c) numer wniosku o dofinansowanie projektu;  

d) wskazanie kryteriów wyboru projektów, z których oceną Wnioskodawca się nie 

zgadza, wraz  z uzasadnieniem;  

e) wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej 

oceny, jeżeli zdaniem Wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz  

z uzasadnieniem;  

f) podpis Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania,   

z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie 

takiej osoby  do reprezentowania Wnioskodawcy.  

7.4.8 W przypadku wniesienia protestu niespełniającego wymogów formalnych,  

o których mowa w art. 54 ust. 2 lub zawierającego oczywiste omyłki, IOK wzywa 

Wnioskodawcę do jego uzupełnienia lub poprawienia oczywistych omyłek, w terminie 

7 dni kalendarzowych, licząc od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem 

pozostawienia protestu bez rozpatrzenia. 

7.4.9 Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej znajdują się 

w Regulaminie procedury odwoławczej – Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów 

(stanowiący załącznik nr IX do niniejszego regulaminu konkursu). 

Instytucją odpowiedzialną za procedurę odwoławczą jest Departament Wdrażania 

EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. 

 

7.5 Zabezpieczenie realizacji projektu 

 

7.5.1 Zgodnie z art. 206 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych jednostki sektora finansów publicznych oraz fundacje, których jedynym 
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fundatorem jest Skarb Państwa oraz Bank Gospodarstwa Krajowego, zwolnione są  

z obowiązku wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy.  

7.5.2 Zabezpieczeniem prawidłowej realizacji umowy jest składany przez 

Wnioskodawcę, nie później niż w terminie 15 dni roboczych od daty podpisania umowy 

o dofinansowanie lecz przed wypłatą zaliczki/transzy dla Beneficjenta.  

W przypadku: 

1) projektów, których wartość dofinansowania przyznanego w umowie nie przekracza 

10 mln PLN zabezpieczeniem prawidłowej ich realizacji jest złożony przez 

Beneficjenta weksel in blanco wraz z deklaracja wekslową; 

2) gdy wartość dofinansowania przyznanego w umowie o dofinansowanie przekracza 

10 mln PLN 

lub 

w przypadku podpisania przez jednego Beneficjenta z daną instytucją kilku umów  

o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanych równolegle  

w czasie, jeżeli łączna wartość udzielonego dofinansowania, wynikająca z tych 

umów przekracza 10 mln PLN (jednocześnie w sytuacji, w której zakończenie 

realizacji jednego z projektów skutkuje zmniejszeniem wartości łącznej 

dofinansowania poniżej 10 mln PLN, dopuszczalna jest zamiana przyjętej formy 

zabezpieczenia na weksel In blanco w trakcie realizacji projektu),  preferowanymi 

przez Instytucję Organizującą Konkurs formami zabezpieczeń są:   

- gwarancja bankowa,  

- gwarancja ubezpieczeniowa,  

- poręczenie według prawa cywilnego – ta forma zabezpieczenia dopuszczalna 

jest tylko w przypadku, jeżeli poręczycielami są jednostki samorządu 

terytorialnego. W sytuacji gdy jednostką poręczającą będzie Gmina warunkiem 

skorzystania z tego rodzaju zabezpieczenia zgodnie z art.18 §2 pkt 10 ustawy 

o samorządzie gminnym, będzie przedstawienie odpisu uchwały Rady Gminy, 

w której zostało zawarte upoważnienie i określona maksymalna wysokość 

sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania, a także 

oświadczenie wójta o wysokości udzielonych dotychczas poręczeń w ramach 

ww. uchwały. Jeżeli natomiast jednostką, która udzieli poręczenia będzie 

Starostwo Powiatowe warunkiem jego udzielenia będzie zgodnie z art.12 pkt 8 
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ppkt d) ustawy o samorządzie powiatowym przedstawienie odpisu uchwały 

Rady Powiatu, w której zostało zawarte upoważnienie i określona maksymalna 

wysokość sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania, 

a także oświadczenie starosty Powiatu o wysokości udzielonych dotychczas 

poręczeń w ramach ww. uchwały.   

W przypadku ustanowienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej, Beneficjent winien poinformować bank o każdej zmianie  

w umowie o dofinansowanie i podpisać odpowiedni załącznik, aby nie doprowadzić 

do sytuacji ryzyka utraty gwarancji.   

Kwota, na jaką powinny opiewać wszystkie ww. formy zabezpieczeń będzie równa 

wartości dofinansowania  na ten rok realizacji projektu (w przypadku projektów 

dłuższych niż 1 rok kalendarzowy), w którym wartość dofinansowania jest 

najwyższa. Jeżeli okres realizacji projektu nie przekracza 1 roku wówczas wartość 

zabezpieczenia jest równa wartości przyznanego dofinansowania. 

7.5.3 W przypadku, gdy wniosek przewiduje trwałość projektu lub wskaźników, zwrot 

dokumentu stanowiącego zabezpieczenie następuje po upływie okresu trwałości 

(wskazanego w umowie/decyzji o dofinansowanie) na pisemny wniosek Beneficjenta. 

W przypadku niewystąpienia przez Beneficjenta z wnioskiem o zwrot zabezpieczenia 

w terminie wskazanym w umowie o dofinansowanie projektu, zabezpieczenie zostanie 

komisyjnie zniszczone. 

7.5.4 Koszt zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy jako koszt pośredni stanowi 

wydatek kwalifikowalny w projekcie. 

7.5.5 W przypadku, gdy wartość dofinansowania projektu przekracza limit określony 

w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. 

w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów 

składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich wydanym na podstawie art. 189 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych, stosuje się odpowiednio przepisy ww. 

rozporządzenia. 

 

7.6 Umowa o dofinansowanie projektu oraz załączniki 
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7.6.1 Po zakończeniu negocjacji, a przed podpisaniem umowy o dofinansowanie nie 

jest możliwe wprowadzanie jakichkolwiek zmian w projekcie, oprócz dostosowania 

okresu realizacji projektu (w tym również harmonogramu realizacji projektu, 

harmonogramu płatności i budżetu projektu w części dotyczącej daty poniesienia 

wydatku) do terminu podpisania umowy o dofinansowanie projektu. W przypadku 

weryfikacji dokumentów statutowych Wnioskodawcy i stwierdzeniu niezgodności  

z ich zapisami, wniosek może zostać skierowany do ponownych negocjacji. 

7.6.2 Jeśli Wnioskodawca otrzymał pismo informujące o możliwości przyjęcia 

wniosku do realizacji lub z pozytywnym dla siebie skutkiem zakończył negocjacje  

z IOK, wówczas na wezwanie IOK w terminie do 7 dni kalendarzowych, składa 

wszystkie wymagane dokumenty (załączniki) do umowy o dofinansowanie. 

7.6.3 Wnioskodawca (Beneficjent), którego projekt został wyłoniony do 

dofinansowania w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, w określonym przez IOK 

terminie podpisuje umowę o dofinansowanie projektu, stanowiącą załącznik nr IV lub 

VI do niniejszego regulaminu konkursu. IOK zapewnia sprawny system zawierania 

umów z Wnioskodawcami.  

UWAGA – w przypadku projektu partnerskiego umowa o dofinansowanie projektu jest 

zawierana z Partnerem wiodącym (liderem), o którym mowa w art. 33 ust. 5, pkt 4 

ustawy wdrożeniowej – tj. Beneficjentem odpowiedzialnym za przygotowanie  

i realizację projektu. 

7.6.4 W terminie do 14 dni kalendarzowych od wpływu do IOK wszystkich 

wymaganych poprawnie sporządzonych załączników, Wnioskodawca (Beneficjent) 

wzywany jest do podpisania umowy o dofinansowanie projektu. W uzasadnionych 

przypadkach termin podpisania umowy może ulec wydłużeniu.   

7.6.5 IOK nie rzadziej niż raz na miesiąc, ogłasza na swojej stronie internetowej oraz 

w swej siedzibie w publicznie dostępnym miejscu zbiorczą informację  

o podpisanych w ramach danego konkursu umowach o dofinansowanie projektu 

(w tym umowach o dofinansowanie projektu z Wnioskodawcami, których wnioski 

przeszły pozytywnie procedurę odwoławczą). 

7.6.6 Po podpisaniu umowy, przed pierwszą płatnością środków dofinansowania, 

Wnioskodawca musi złożyć zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu w terminie 

i na zasadach określonych w umowie o dofinansowanie (nie dotyczy JST). 
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VIII. Dodatkowe informacje 

 

8.1 Zasady promowania projektów 

 

 

8.1.1 Wnioskodawca w trakcie realizacji projektu zobowiązany jest do podawania 

informacji o dofinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej jak również przy 

okazji wszystkich działań informacyjnych i promocyjnych jakie w związku z nim są 

podejmowane. Nie istnieje jeden obowiązkowy, z góry określony zestaw działań 

informacyjno-promocyjnych, które muszą być zrealizowane – trzeba wybrać takie 

działania, które będą zgodne z celem danego projektu oraz jego specyfiką. 

8.1.2 Wszystkie dokumenty dotyczące projektu, które będą publikowane przez 

Wnioskodawcę muszą zostać odpowiednio oznaczone, np. dokumentacja 

przetargowa, ogłoszenia, raporty, publikacje, materiały dla prasy. Ta sama zasada 

obowiązuje w przypadku dokumentów i materiałów przeznaczonych dla uczestników 

projektów, np. zaświadczeń, certyfikatów, materiałów informacyjnych, programów 

szkoleń i warsztatów, list obecności. 

8.1.3 Wnioskodawca ma obowiązek oznaczenia miejsca projektu plakatem 

informacyjnym również w trakcie trwania projektu. Wszystkie działania informacyjne  

i promocyjne prowadzone przez Wnioskodawcę powinny zostać udokumentowane. 

W sytuacji posiadania strony internetowej, Wnioskodawca zobowiązany jest umieścić 

na niej krótki opis projektu oraz wstawić znaki Unii Europejskiej i Funduszy 

Europejskich.  

Szczegółowe informacje na temat zasad promowania projektów wskazane są  

w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 

w zakresie informacji i promocji, natomiast przykładowe zestawienie znaków znajduje 

się na stronie internetowej www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl w zakładce: 

Realizuję projekt → Poznaj zasady promowania projektu. 

 

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/
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8.2  Słownik pojęć 

 

Cross-financing – tzw. zasada elastyczności, o której mowa w art. 98 ust.  

2 rozporządzenia ogólnego, polegająca na możliwości finansowania działań  

w sposób komplementarny ze środków EFRR i EFS, w przypadku, gdy dane działanie 

z jednego funduszu objęte jest zakresem pomocy drugiego funduszu. 

Decyzja o dofinansowaniu projektu – decyzja podjęta przez jednostkę sektora 

finansów publicznych, która stanowi podstawę dofinansowania projektu, w przypadku 

gdy ta jednostka jest jednocześnie wnioskodawcą. 

Instytucja Zarządzająca (IZ) – instytucja, o której mowa w art. 2 pkt 11 ustawy 

wdrożeniowej – w województwie świętokrzyskim rolę IZ pełni Województwo 

Świętokrzyskie, reprezentowane przez Zarząd Województwa. 

Instytucje pomocy i integracji społecznej – jednostki organizacyjne pomocy 

społecznej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określone  

w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

oraz jednostki zatrudnienia socjalnego, organizacje pozarządowe, działające  

w sferze pomocy i integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, warsztaty 

terapii zajęciowej i inne podmioty prowadzące działalność w sferze pomocy i integracji 

społecznej (których głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej). 

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) – Instytucja Zarządzająca RPOWŚ 2014-

2020, w imieniu której działania związane z wdrażaniem EFS realizuje Departament 

Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego  

w Kielcach (DWEFS).  

Komisja Oceny Projektów – komisja powołana do oceny projektów w ramach 

konkursu. 

Komitet Monitorujący (KM) – komitet o którym mowa w art. 47 rozporządzenia 

ogólnego. KM realizuje w szczególności zadania, o których mowa w art. 49  

i art. 110 rozporządzenia ogólnego, w tym zatwierdza kryteria wyboru projektów, 

uwzględniając art. 125 ust. 3 lit. a rozporządzenia ogólnego. 
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Koncepcja uniwersalnego projektowania – projektowanie produktów, środowiska, 

programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie 

największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. 

Uniwersalne projektowanie nie wyklucza możliwości zapewniania dodatkowych 

udogodnień dla szczególnych grup osób z niepełnosprawnościami, jeżeli jest to 

potrzebne. Definicja zgodna z Wytycznymi 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. 

Mechanizm racjonalnych usprawnień – konieczne i odpowiednie zmiany oraz 

dostosowania, nienakładające nieproporcjonalnego lub nadmiernego obciążenia, 

rozpatrywane osobno dla każdego konkretnego przypadku, w celu zapewnienia 

osobom z niepełnosprawnościami możliwości korzystania z wszelkich praw człowieka 

i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na zasadzie równości  

z innymi osobami.  Definicja zgodna z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady 

równości szans i niedyskryminacji. 

Opieka instytucjonalna – usługi świadczone: 

a) w placówce opiekuńczo-pobytowej, czyli placówce wieloosobowego 

całodobowego pobytu i opieki, w której liczba mieszkańców jest większa niż 30 

osób lub w której: 

i. usługi nie są świadczone w sposób zindywidualizowany (dostosowany do 

potrzeb i możliwości danej osoby);  

ii. wymagania organizacyjne mają pierwszeństwo przed indywidualnymi 

potrzebami mieszkańców; 

iii. mieszkańcy nie mają wystarczającej kontroli nad swoim życiem i nad 

decyzjami, które ich dotyczą w zakresie funkcjonowania w ramach placówki; 

iv. mieszkańcy są odizolowani od ogółu społeczności lub zmuszeni do 

mieszkania razem; 

b) w placówce opiekuńczo-wychowawczej w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej powyżej 14 osób. 

OSI – Obszary Strategicznej Interwencji w regionie – obszary o szczególnych 

potencjałach i barierach rozwojowych. Obszar OSI o najgorszym dostępie do usług 
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publicznych określony został na podstawie obowiązującego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego i tworzą go następujące gminy:  

 w powiecie buskim, gminy: Wiślica, Nowy Korczyn, Solec-Zdrój, Stopnica, 

Tuczępy, Pacanów, Gnojno;  

 w powiecie jędrzejowskim, gminy: Słupia Jędrzejowska, Nagłowice, Oksa, 

Małogoszcz, Imielno, Wodzisław; 

 w powiecie kazimierskim, gminy: Kazimierza Wielka, Skalbmierz, Czarnocin, 

Bejsce, Opatowiec; 

 w powiecie kieleckim, gminy: Mniów, Łopuszno, Pierzchnica, Raków, Łagów, 

Bodzentyn; 

 w powiecie koneckim, gminy: Gowarczów, Stąporków, Smyków, Radoszyce, 

Fałków, Ruda Maleniecka, Słupia Konecka; 

 w powiecie opatowskim, gminy: Opatów, Lipnik, Wojciechowice, Iwaniska, 

Baćkowice, Sadowie, Tarłów; 

 w powiecie ostrowieckim, gminy: Ćmielów, Bałtów, Bodzechów, Kunów, 

Waśniów; 

 w powiecie pińczowskim, gminy: Michałów, Działoszyce, Złota; 

 w powiecie sandomierskim, gminy: Klimontów, Łoniów, Koprzywnica, 

Samborzec, Obrazów, Dwikozy, Wilczyce; 

 w powiecie skarżyskim, gmina: Bliżyn; 

 w powiecie starachowickim, gminy: Mirzec, Wąchock; 

 w powiecie staszowskim, gminy: Szydłów, Osiek, Oleśnica; 

 w powiecie włoszczowskim, gminy: Kluczewsko, Secemin, Radków, 

Moskorzew. 

Osoba z niepełnosprawnością sprzężoną – osoba, u której stwierdzono 

występowanie dwóch lub więcej niepełnosprawności. 

Osoby z niepełnosprawnościami – osoby, które mają długotrwale naruszoną 

sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną lub w zakresie zmysłów, co może,  

w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać im pełny i skuteczny udział  

w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami. Na potrzeby tego 

dokumentu przyjęto stosowanie definicji osób z niepełnosprawnościami, która 
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uwzględnia osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  

a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia  

19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. 

Podmiot ekonomii społecznej (PES) –  

a) przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie 

z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych; 

b) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej 

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: 

i) CIS i KIS, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu 

socjalnym;  

ii) ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;  

c) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

d) podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu społecznego 

bądź dla którego leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu 

działalności komercyjnej. Grupę tę można podzielić na następujące podgrupy: 

i) organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia  

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące 

działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów 

statutowych; 

ii) spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów  

i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. – 

Prawo spółdzielcze; 

iii) spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora 

publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%. 

Portal – portal internetowy, o którym mowa w art. 115 ust. 1 lit. b rozporządzenia 

ogólnego.  

Pomoc de minimis – pomoc zgodna z przepisami rozporządzenia Komisji (UE)  

nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu  
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o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352  

z 24.12.2013, str. 1) oraz z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym 

usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 114 z dnia 26 

kwietnia 2012 r., str. 8). 

Projekt – przedsięwzięcie zmierzające do osiągnięcia założonego celu określonego 

wskaźnikami, z określonym początkiem i końcem realizacji, zgłoszone do objęcia albo 

objęte współfinansowaniem UE jednego z funduszy strukturalnych albo Funduszu 

Spójności w ramach programu operacyjnego. 

Projekt partnerski – projekt partnerski, o którym mowa w art. 33 ustawy z dnia 11 

lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020. 

Rozstrzygnięcie Konkursu – zatwierdzenie przez właściwą instytucję listy projektów, 

o której mowa w art. 44 ust. 4 ustawy wdrożeniowej. 

Regionalny Program Operacyjny (RPO) – program służący realizacji umowy 

partnerstwa w zakresie polityki spójności w rozumieniu art. 5 pkt. 7a lit. a ustawy  

z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, uchwalony przez 

zarząd województwa i przyjęty przez Komisję Europejską, odzwierciedlający cele 

zawarte we Wspólnych Ramach Strategicznych stanowiących załącznik I do 

rozporządzenia ogólnego oraz w umowie partnerstwa, które mają być osiągnięte za 

pomocą funduszy strukturalnych, będący podstawą realizacji działań w nim 

określonych. 

Standard minimum – narzędzie używane do oceny realizacji zasady równości szans 

kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (załącznik nr 1 do 

Wytycznych 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). Narzędzie to obejmuje 

zestaw pięciu zagadnień i ocenia, czy Wnioskodawca uwzględnił kwestie równościowe 

w ramach analizy problematyki projektu, zaplanowanych działań, wskaźników i  opisu 

wpływu realizacji projektu na sytuację kobiet i mężczyzn, a także w ramach działań na 

rzecz zespołu projektowego. 
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Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego – dokument 

przygotowany i przyjęty przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem 

Operacyjnym oraz zatwierdzony w zakresie kryteriów wyboru projektów przez Komitet 

Monitorujący, o którym mowa w art. 47 rozporządzenia ogólnego, określający  

w szczególności zakres Działań lub Poddziałań realizowanych w ramach 

poszczególnych osi priorytetowych programu operacyjnego. 

Środki trwałe – zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r.  

o rachunkowości, z zastrzeżeniem inwestycji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 17 tej 

ustawy, rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie 

ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku  

i przeznaczone na potrzeby jednostki organizacyjnej; zalicza się do nich  

w szczególności: nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego 

gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze 

własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu 

użytkowego, maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy, ulepszenia  

w obcych środkach trwałych, inwentarz żywy. 

Umowa o dofinansowanie projektu – należy przez to rozumieć: 

a) umowę zawartą między właściwą instytucją (IZ RPO/IP ZIT) a Wnioskodawcą, 

którego projekt został wybrany do dofinansowania, zawierającą co najmniej 

elementy, o których mowa w art. 206 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych; 

b) porozumienie, o którym mowa w art. 206 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia  

2009 r. o finansach publicznych, zawarte między właściwą instytucją,  

a Wnioskodawcą, którego projekt został wybrany do dofinansowania. 

Umowa Partnerstwa (UP) – jest dokumentem określającym strategię interwencji 

funduszy europejskich w ramach trzech polityk unijnych: polityki spójności, wspólnej 

polityki rolnej i wspólnej polityki rybołówstwa w Polsce w latach 2014‐2020. 

Instrumentami realizacji UP są krajowe programy operacyjne (KPO) i regionalne 

programy operacyjne (RPO). Dokumenty te wraz z UP tworzą spójny system 

dokumentów strategicznych i programowych na nową perspektywę finansową. UP 

określa z jednej strony kontekst strategiczny w wymiarze tematycznym  

i terytorialnym, z drugiej zaś wskazuje oczekiwane rezultaty oraz obowiązujące ramy 
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finansowe i wdrożeniowe. UP stanowi punkt odniesienia do określania szczegółowej 

zawartości programów operacyjnych. Programy operacyjne precyzują specyficzne 

obszary wsparcia i instrumenty realizacji, z poszanowaniem zapisów UP. 

Wynegocjowana z Komisją Europejską (KE) UP oraz programy operacyjne stanowią 

podstawę do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce.  

Usługi aktywnej integracji – usługi, których celem jest: 

a) odbudowa i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności 

lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu 

(reintegracja społeczna) lub 

b) odbudowa i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na 

rynku pracy (reintegracja zawodowa), lub 

c) zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego.  

Do usług aktywnej integracji należą usługi o charakterze: 

i. społecznym, których celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie 

kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności 

społecznej;   

ii. zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej 

wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje 

zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy (poprzez m.in. 

udział w zajęciach w CIS, KIS lub WTZ), pomoc w utrzymaniu zatrudnienia; 

iii. edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia, 

dostosowanie wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku 

pracy (m.in. edukacja formalna, kursy i szkolenia zawodowe); 

iv. zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier 

zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub 

powodujących oddalenie od rynku pracy. 

Wkład własny – środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez 

Beneficjenta, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych  

i nie zostaną Beneficjentowi przekazane w formie dofinansowania (różnica  

między kwotą wydatków kwalifikowalnych, a kwotą dofinansowania przekazaną 

Beneficjentowi, zgodnie ze stopą dofinansowania dla projektu)19. 

                                                           
19 Stopa dofinansowania dla projektu rozumiana jako % dofinansowania wydatków kwalifikowalnych. 
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Wnioskodawca – podmiot, który złożył wniosek o dofinansowanie projektu. 

Zatwierdzony wniosek o dofinansowanie – wniosek spełniający kryteria wyboru 

projektów, przyjęty do realizacji, umieszczony na liście ocenionych projektów 

zatwierdzonej przez IOK, a w przypadku przeprowadzenia procesu negocjacji  

w odniesieniu do danego projektu – zatwierdzona wersja wniosku po negocjacjach.  

W przypadku zmian w projekcie dokonanych w trakcie jego realizacji, zatwierdzonym 

wnioskiem o dofinansowanie jest wersja wniosku zmieniona i zatwierdzona na 

warunkach określonych w umowie o dofinansowanie. 

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn – zasada ta ma prowadzić do 

podejmowania działań na rzecz osiągnięcia stanu, w którym kobietom i mężczyznom 

przypisuje się taką samą wartość społeczną, równe prawa i równe obowiązki oraz gdy 

mają oni równy dostęp do zasobów (środki finansowe, szanse rozwoju),  

z których mogą korzystać. Zasada ta ma gwarantować możliwość wyboru drogi 

życiowej bez ograniczeń wynikających ze stereotypów płci. 

 

8.3  Podstawa prawna 

 

UWAGA – nieznajomość poniższych dokumentów może spowodować 

niewłaściwe przygotowanie wniosku o dofinansowanie. 

W przypadku zmiany przez Ministerstwo Rozwoju wytycznych horyzontalnych lub 

zmiany przez IZ RPOWŚ 2014-2020 dokumentów programowych, IOK zastrzega 

sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego regulaminu konkursu w trakcie jego 

trwania. Informacja o ewentualnych zmianach wraz z wyjaśnieniem oraz terminem, od 

którego zmiany te obowiązują, będzie zamieszczana we wszystkich formach 

komunikacji w jakich zostało opublikowane ogłoszenie o konkursie.   

1. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. C 326 z dnia 26 października 

2012 r.) 

2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 

grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
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Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności  

i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z dnia 20 grudnia 

2013 r., str. 320, z późn. zm.) – zwane dalej „rozporządzeniem ogólnym” 

3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia  

17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z dnia 20 grudnia 

2013 r., str. 470, z późn. zm.) 

4. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 

de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.) 

5. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 

107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26 czerwca 2014 r.) 

6. Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 

sprzyjającego włączeniu społecznemu z dnia 3 marca 2010 r. Komunikat Komisji 

Europejskiej  

7. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 – Umowa partnerstwa z dnia 

17 grudnia 2015 r., Ministerstwo Rozwoju 

8. Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020 (RPOWŚ) zatwierdzony decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 11 

sierpnia 2016 r. (CCI 2014PL16M2OP013) – decyzja wykonawcza Komisji 

C(2016) 5288 final  

9. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych dla RPOWŚ na lata 2014-2020 (zwany dalej 

SZOOP RPOWŚ) 

10. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego 

i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Europejskiego Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 z dnia  

24 października 2016 r. 

11. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 
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Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 z dnia  

2 listopada 2016 r. 

12. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci 

elektronicznej na lata 2014-2020 z dnia 3 marca 2015 r.  

13. Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków 

o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów operacyjnych na lata 

2014-2020 z dnia 31 marca 2015 r. 

14. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 z dnia 31 marca 

2015 r. 

15. Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020 z dnia 28 

października 2015 r. 

16. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 września 2016 r., obowiązujące 

od dnia 14 października 2016 r., zwane dalej Wytycznymi w zakresie 

kwalifikowalności wydatków 

17. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 22 kwietnia 2015 r. 

18. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki 

spójności na lata 2014-2020 z dnia 3 listopada 2016 r. 

19. Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020 z dnia 8 maja 2015 r. 

20. Wytyczne dotyczące form kosztów uproszczonych: finansowanie w oparciu  

o stawki ryczałtowe, standardowe stawki jednostkowe, kwoty ryczałtowe – wersja 

z września 2014 r. 

21. Wytyczne 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 z dnia 8 maja 2015 r. 

22. Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przejścia od opieki instytucjonalnej do 

opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności – listopad 2012 r.  

23. Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej w celu przejścia od opieki 

instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności – 
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zestaw narzędzi – listopad 2012 r. 

24. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tj. Dz. U.  

z 2016 r. poz. 217, z późn. zm.), zwana dalej ustawą wdrożeniową. 

25. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2016 r. poz. 

486) 

26. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 814) 

27. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 

446) 

28. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459) 

29. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666) 

30. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  

(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) 

31. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 

1047) 

32. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1793) 

33. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U.  

z 2016 r., poz. 922) 

34. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.  

poz. 2164, z późn. zm.) 

35. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1870)  

36. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących 

pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1808, z późn. zm.) 

37. Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla 

obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2011 r., Nr 106, poz. 622, z późn. zm.) 

38. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) 
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39. Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. 2012 r. poz. 769 z późn. zm.) 

40. Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych 

za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1541) 

41. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2046) 

42. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U.  

z 2016 r., poz. 552) 

43. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 575, późn. zm.) 

44. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (t.j. 

Dz. U. z 2016 r. poz. 1654) 

45. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. 

z 2015 r. poz. 1390) 

46. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 

21, z późn. zm.) 

47. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2006 Nr 

94, poz. 651, z późn. zm.) 

48. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r.  

w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach 

programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego 

na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1073) 

49. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 1422) 

50. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań  

o udzielonej pomocy publicznej oraz sprawozdań o zaległych należnościach 

przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych 

(tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1871). 
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51. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków 

obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych 

nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2016 r., poz. 200) 

52. Rozporządzenie z dnia 11 stycznia 2012 r. Ministra Edukacji Narodowej  

w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z dnia 17 

lutego 2014 r., poz. 622) 

53. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r.  

w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U. Nr 272, poz. 1608) 

54. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 marca 2012 r.  

w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. 2012, poz. 305) 

55. Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami – Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji 

systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020 (wyd. Ministerstwo 

Rozwoju, Warszawa 2015 r.) 

56. Jak realizować zasadę równości szans kobiet i mężczyzn w projektach 

finansowanych z funduszy europejskich  2014-2020 – Poradnik dla osób 

realizujących projekty oraz instytucji systemu wdrażania (wyd. Ministerstwo 

Rozwoju, Warszawa 2016 r.) 

 

8.4 Dane teleadresowe 

 

Dodatkowych informacji dotyczących prowadzonego naboru oraz pomoc  

w przygotowaniu wniosków dla ubiegających się o dofinansowanie udzielają:  

1) Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – 

ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel. 41 343 22 95, 41 340 30 25,  

41 301 01 18, infolinia 800 800 440). 

Obsługuje powiaty: kielecki, skarżyski, starachowicki, 

konecki, włoszczowski oraz m. Kielce. 

2) Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34,  

27-600 Sandomierz (tel. 15 832 33 54, 15 864 20 74). 
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Obsługuje powiaty:  sandomierski,  ostrowiecki,   

opatowski, staszowski. 

3) Lokalny Punkt Informacyjny w Busku-Zdroju – Al. Mickiewicza 15, 28-100 

Busko-Zdrój (tel. 41 378 12 06, 41 370 97 17). 

Obsługuje powiaty: buski, pińczowski,  

kazimierski, jędrzejowski. 

 

Dane kontaktowe Instytucji Organizującej Konkurs – Departament Wdrażania 

Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce. 

Dodatkowych informacji dotyczących prowadzonego naboru można uzyskać  

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 pod numerem telefonu:  

41 34 98 923 oraz drogą elektroniczną: infoEFS@sejmik.kielce.pl. 

 

IX. Załączniki 

 

I. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ  

na lata 2014-2020 dla EFS wraz z formularzem wniosku 

II. a) Ogólne kryteria horyzontalne, formalne i merytoryczne 

II. b) Szczegółowe kryteria wyboru projektów 

III. Regulamin Komisji Oceny Projektów 

IV. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu 

V. Wzór minimalnego zakresu decyzji o dofinansowanie projektu 

VI. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu (w przypadku  

rozliczania wydatków za pomocą kwot ryczałtowych) 

VII. Taryfikator cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy   

projektów, towarów lub usług 

VIII. Wzór minimalnego zakresu umowy o partnerstwie 

IX. Regulamin procedury odwoławczej – Zasady wnoszenia i rozpatrywania  

środków odwoławczych 

X. Źródła i sposoby angażowania wkładu własnego 

XI. Kwalifikacje w ramach projektów współfinansowanych z EFS: 

mailto:infoEFS@sejmik.kielce.pl
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a) podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów 

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego 

b) lista sprawdzająca do weryfikacji czy dany certyfikat/dokument można uznać za 

kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. 

uzyskiwania kwalifikacji 

c)  najczęściej zadawane pytania w zakresie uzyskiwania kwalifikacji 

 

 

 

 

 


