
     Załącznik 8.2 - Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 7.1.2. Aktywna integracja - projekty konkursowe 

Lp. Typ projektu Opis typu projektu Uwagi 

1 

Projekt obejmujący administrację 
publiczną lub służby publiczne na 

szczeblu krajowym, regionalnym lub 
lokalnym 

Projekt jest realizowany w celu zapewnienia wsparcia w zakresie wzmacniania 
zdolności instytucji i skuteczności administracji publicznej/służb publicznych na 
szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym. Za służby publiczne uznaje się 

publiczne lub prywatne podmioty, które świadczą usługi publiczne (w przypadku 
usług publicznych zlecanych przez państwo podmiotom prywatnym lub 

świadczonych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego). 

Wynika z Wytycznych w zakresie 
monitorowania postępu rzeczowego realizacji 
programów operacyjnych na lata 2014-2020 

2 
Projekt ukierunkowany na trwały 

udział kobiet w zatrudnieniu i 
rozwój ich kariery zawodowej 

Projekt realizowany w celu zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu, a 
tym samym zwalczania feminizacji ubóstwa, zmniejszenia podziału ze względu na 

płeć i zwalczania stereotypów dotyczących płci na rynku pracy. W zakresie 
kształcenia i szkolenia - upowszechnienie godzenia życia zawodowego i 

prywatnego oraz równego podziału obowiązków związanych z opieką pomiędzy 
mężczyznami i kobietami. 

Wynika z Wytycznych w zakresie 
monitorowania postępu rzeczowego realizacji 
programów operacyjnych na lata 2014-2020 

3 

Projekt realizowany w pełni lub 
częściowo przez partnerów 
społecznych lub organizacje 

pozarządowe 

Projekt jest w pełni lub częściowo realizowany przez partnerów społecznych lub 
organizacje pozarządowe, kiedy wśród projektodawców lub partnerów projektu 
znajdują się m.in. partnerzy społeczni lub organizacje pozarządowe. "Partnerzy 

społeczni" to termin szeroko używany w całej Europie w odniesieniu do 
przedstawicieli pracodawców i pracowników (organizacji pracodawców i związków 

zawodowych). Organizacja pozarządowa (NGO) to organizacja założona przez 
obywateli z własnej inicjatywy, która nie działa dla osiągnięcia zysku i jest 
zorganizowana na szczeblu lokalnym, krajowym lub międzynarodowym. 

Organizacje pozarządowe - zorientowane na działanie i prowadzone przez ludzi, 
którym przyświeca wspólny cel – realizują szereg usług i funkcji humanitarnych, 
przedstawiają rządom państw obawy obywateli, wspierają i monitorują realizację 

polityk oraz stymulują udział polityków poprzez dostarczanie informacji. 

Wynika z Wytycznych w zakresie 
monitorowania postępu rzeczowego realizacji 
programów operacyjnych na lata 2014-2020 

4 
Projekt powiązany ze strategią 

ponadregionalną - ponadregionalne 
partnerstwo 

Projekt jest realizowany w partnerstwie w rozumieniu art. 33 ustawy wdrożeniowej, 
tj. partnerstwie utworzonym w celu realizacji projektu przez podmioty wnoszące do 

projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące 
wspólnie projekt, na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o 

partnerstwie. Partnerzy projektu pochodzą z co najmniej dwóch różnych 
województw objętych tą samą strategią. 

Wynika z Wytycznych w zakresie 
sprawozdawczości na lata 2014-2020 



5 
Projekt powiązany ze strategią 

ponadregionalną - ponadregionalny 
zasięg terytorialny 

Projekt jest realizowany (lub częściowo realizowany) na terenie innego 
województwa objętego tą samą strategią ponadregionalną na podstawie art. 70 ust.2 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 

Wynika z Wytycznych w zakresie 
sprawozdawczości na lata 2014-2020 

6 
Projekt powiązany ze strategią 

ponadregionalną - ponadregionalna 
komplementarność 

Projekt jest komplementarny z innym projektem, realizowanym na terenie innego 
województwa objętego daną strategią ponadregionalną, razem stanowiąc element 

większego przedsięwzięcia realizującego cele strategii ponadregionalnej. Realizacja 
wyłącznie jednego projektu w tym zakresie nie posiada waloru komplementarności. 

Wynika z Wytycznych w zakresie 
sprawozdawczości na lata 2014-2020 

7 
Projekt powiązany ze strategią 

ponadregionalną - ponadregionalne 
inne 

Inne projekty, które zgodnie z obowiązującymi w programie zasadami lub 
przyjętymi przez Instytucję Zarządzającą mechanizmami/rozwiązaniami powinny 
zostać zakwalifikowane jako projekty ponadregionalne realizujące cele strategii 
ponadregionalnej (np. projekty w ramach dedykowanych konkursów, projekty 

definiowane jako przedsięwzięcia wynikające ze strategii, itp.) 

Wynika z Wytycznych w zakresie 
sprawozdawczości na lata 2014-2020 

8 
Projekt realizowany w ramach 

Centrów Integracji Społecznej (CIS) 

Projekt przewiduje wsparcie działań mających na celu integrację i aktywizację 
społeczno-zawodową osób, rodzin/grup/środowisk zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, przez wykorzystanie instrumentów aktywizacji 
zawodowej np. poprzez wsparcie usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-

zawodowej świadczonych w Centrach Integracji Społecznej. 

Wynika ze Szczegółowego Opisu Osi 
Priorytetowych Programu Operacyjnego 

WRPO 2014+ 

9 
Projekt realizowany w ramach 

Klubów Integracji Społecznej (KIS) 

Projekt przewiduje wsparcie działań mających na celu integrację i aktywizację 
społeczno-zawodową osób, rodzin/grup/środowisk zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, przez wykorzystanie instrumentów aktywizacji 
zawodowej np. poprzez wsparcie usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-

zawodowej świadczonych w Klubach Integracji Społecznej. 

Wynika ze Szczegółowego Opisu Osi 
Priorytetowych Programu Operacyjnego 

WRPO 2014+ 

10 
Projekt realizowany w ramach 
Warsztatów Terapii Zajęciowej 

(WTZ) 

Projekt przewiduje wsparcie działań mających na celu integrację i aktywizację 
społeczno-zawodową osób, rodzin/grup/środowisk zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, przez wykorzystanie instrumentów aktywizacji 
zawodowej np. poprzez wsparcie usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-

zawodowej świadczonych w Warsztatach Terapii Zajęciowej. 

Wynika ze Szczegółowego Opisu Osi 
Priorytetowych Programu Operacyjnego 

WRPO 2014+ 

11 
Projekt realizowany w ramach 

Zakładów Aktywności Zawodowej 
(ZAZ) 

Projekt przewiduje wsparcie działań mających na celu integrację i aktywizację 
społeczno-zawodową osób, rodzin/grup/środowisk zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, przez wykorzystanie instrumentów aktywizacji 
zawodowej np. poprzez wsparcie usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-

zawodowej świadczonych w Zakładach Aktywizacji Zawodowej. 

Wynika ze Szczegółowego Opisu Osi 
Priorytetowych Programu Operacyjnego 

WRPO 2014+ 



12 
Projekt realizowany w pełni lub 

częściowo przez Podmiot Ekonomii 
Społecznej (PES) 

Projekt jest w pełni lub częściowo realizowany przez Podmiot Ekonomii 
Społecznej. 

PES może występować w roli projektodawcy i/lub partnera. 

Wynika ze Szczegółowego Opisu Osi 
Priorytetowych Programu Operacyjnego 

WRPO 2014+ 

13 

Projekt ukierunkowany na wsparcie 
osób niepełnosprawnych o znacznym 

lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności 

Projekt realizowany w celu zwiększenia trwałego udziału w życiu społecznym i 
zawodowym osób, u których orzeczony został znaczny lub umiarkowany stopień 

niepełnosprawności. 

Wynika z Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego i Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 
2014-2020 

14 

Projekt ukierunkowany na wsparcie 
osób z niepełnosprawnością 

sprzężoną oraz osób z zaburzeniami 
psychicznymi, w tym osób z 

niepełnosprawnością intelektualną i 
osób z całościowymi zaburzeniami 

rozwojowymi. 

Projekt realizowany w celu zwiększenia trwałego udziału w życiu społecznym i 
zawodowym osób z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osób z zaburzeniami 

psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z 
całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. 

Wynika z Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego i Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 
2014-2021 

15 
Projekt zakłada udział społeczności 

romskiej 
Projekt realizowany w celu integracji i zwiększenia udziału osób ze społeczności 

romskiej w życiu społecznym i zawodowym. 

Wynika z Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego i Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 
2014-2022 

16 
Projekt zakłada wsparcie osób 

korzystających z Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 

Projekt realizowany w celu zapewnienia komplementarności wsparcia w ramach 
RPO z Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020. 

Wynika z Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego i Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 
2014-2023 



 

17 
Projekt zakłada wykorzystanie 

programów aktywności lokalnej 
(PAL) 

Projekt zakłada prowadzenie działań aktywizacyjnych adresowanych do osób 
mieszkających na pewnej przestrzeni, obejmującej obszar gminy, dzielnicy, osiedla, 

sołectwa, wsi. Może to być środowisko grupy zawodowej lub społecznej (np. 
niepełnosprawnych, osób opuszczających pieczę  zastępczą), mieszkańców bloku 

czy nawet kilku rodzin mieszkających w okolicy. 

Wynika z Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego i Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 
2014-2024 

18 

Projekt skierowany do mieszkańców 
wiejskich obszarów funkcjonalnych 
wymagających wsparcia procesów 

rozwojowych (zgodnie z 
regionalnymi Obszarami 

Strategicznej Interwencji - OSI) 

Wiejskie obszary funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych na 
terenie Wielkopolski obejmują wszystkie jednostki gminne wiejskie i miejsko – 
wiejskie, które nie są pod bezpośrednim wpływem najważniejszych ośrodków 

gospodarczych regionu. To obszary, w których potencjał endogeniczny wymaga 
wsparcia o czynniki aktywizujące i zasilające w nowe cechy i wartości. Wsparcie 

wiejskich obszarów funkcjonalnych pomoże eliminować dysproporcje w poziomie 
rozwoju regionu, poprawi jego spójność, a tym samym zwiększy atrakcyjność 

województwa wielkopolskiego. 

Jeżeli Wnioskodawca wybierze ten typ 
projektu w punkcie 1.12, powinien w punkcie 
3.6 uzasadnić spełnienie kryterium "Wsparcie 

w ramach projektu udzielane na wiejskich 
obszarach funkcjonalnych wymagających 

wsparcia procesów rozwojowych (regionalne 
OSI)". W przypadku chęci spełnienia przez 

Wnioskodawcę powyższego kryterium należy 
również  wybrać ten typ projektu. Definicja 

opracowana na podstawie dokumentu Zasady i 
kryteria wyznaczania obszarów 

funkcjonalnych w województwie 
wielkopolskim. Dokument wdrożeniowy 

Zaktualizowanej Strategii Rozwoju 
Województwa wielkopolskiego  do 2020 r. 

19 

Projekt skierowany do mieszkańców 
obszarów o najniższym stopniu 

rozwoju i pogarszających się 
perspektywach (zgodnie z 
regionalnymi Obszarami 

Strategicznej Interwencji - OSI) 

Obszary o najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach 
rozwojowych czyli regionalne OSI to obszary o znaczeniu regionalnym, które pod 

różnym względem uznano za problemowe. Kryterium kierunkuje projekty na te 
obszary gdzie Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku 

zidentyfikowała problemy, które kumulując się w przestrzeni, powinny być 
podstawą do terytorialnego ukierunkowania interwencji. 

Jeżeli Wnioskodawca wybierze ten typ 
projektu w punkcie 1.12, powinien w punkcie 
3.6 uzasadnić spełnienie kryterium "Wsparcie 
w ramach projektu udzielane na obszarach o 
najniższym stopniu rozwoju i pogarszających 
się perspektywach rozwojowych (regionalne 
OSI)". W przypadku chęci spełnienia przez 

Wnioskodawcę powyższego kryterium należy 
również  wybrać ten typ projektu. Definicja 

opracowana na podstawie dokumentu Zasady i 
kryteria wyznaczania obszarów 

funkcjonalnych w województwie 
wielkopolskim. Dokument wdrożeniowy 

Zaktualizowanej Strategii Rozwoju 
Województwa wielkopolskiego  do 2020 r. 


