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Wykaz zmian  
w  

Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  
na lata 2014 – 2020 (SZOOP RPO WL 2014-2020) 

 
1) Jeżeli kolumna „Treść przed zmianą” jest pusta oznacza to, iż w dokumencie dopisano treść wskazaną w kolumnie „Treść po zmianie”. 
2) Jeżeli kolumna „Treść po zmianie” jest pusta oznacza to, iż w dokumencie wykreślono treść wskazaną w kolumnie „Treść przed zmianą”. 
3) Tabela odnosi się do numeracji stron i punktów istniejących w dokumencie Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020  w jego brzmieniu sprzed zmian. Ostateczną numerację (po zmianach) 
ustalono w załączniku do uchwały ZWL tj. w tekście ujednoliconym SZOOP RPO WL 2014-2020. 

4) Numeracja przypisów w Wykazie zmian oraz w tekście jednolitym SZOOP RPO WL 2014-2020 mogą się od siebie różnić. Treść przypisów 
jest natomiast tożsama. Ostateczną numerację przypisów (po zmianach) ustalono w załączniku do uchwały ZWL tj. w tekście 
ujednoliconym SZOOP RPO WL 2014-2020. 

II.3 Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw 

Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 
Działanie 3.1 Tereny inwestycyjne 

52/8 1. Liczba inwestycji zlokalizowanych na 
przygotowanych terenach inwestycyjnych. 
2. Poziom wykorzystania wspartych terenów 
inwestycyjnych. 

1. Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych. 
2. Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych udostępnionych inwestorom. 
3. Poziom wykorzystania wspartych terenów inwestycyjnych. 

Działanie 3.8 Tereny inwestycyjne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 
87/8 1. Liczba inwestycji zlokalizowanych na 

przygotowanych terenach inwestycyjnych. 
2. Poziom wykorzystania wspartych terenów 
inwestycyjnych. 

1. Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych. 
2. Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych udostępnionych inwestorom. 
3. Poziom wykorzystania wspartych terenów inwestycyjnych. 

II.4 Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku 

Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 
Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE  
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93/8 1. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze 
źródeł odnawialnych (CI30). 
2. Szacowany roczny spadek emisji gazów 
cieplarnianych (CI34). 
3. Produkcja energii elektrycznej z nowo 
wybudowanych/nowych mocy wy-twórczych 
instalacji wykorzystujących OZE. 
4. Produkcja energii cieplnej z nowo 
wybudowanych/nowych mocy wytwórczych 
instalacji wykorzystujących OZE. 
5. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii 
elektrycznej w warunkach wysokosprawnej 
kogeneracji. 
6. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii 
cieplnej w warunkach wysokosprawnej 
kogeneracji. 

1. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI30). 
2. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych. 
3. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. 
4. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34). 
5. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych 
instalacji wykorzystujących OZE. 
6. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących 
OZE. 
7. Produkcja energii elektrycznej z nowych mocy wytwórczych instalacji 
wykorzystujących OZE. 
8. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych 
instalacji wykorzystujących OZE. 
9. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE. 
10. Produkcja energii cieplnej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących 
OZE. 
11. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej w warunkach 
wysokosprawnej kogeneracji. 
12. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej w warunkach wysokosprawnej 
kogeneracji. 

94/9 7. Długość nowo wybudowanych lub 
zmodernizowanych sieci 
elektroenergetycznych dla odnawialnych 
źródeł energii. 

7. Długość nowo wybudowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł 
energii. 
8. Długość zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł 
energii. 

Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach 
100/8 1. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze 

źródeł odnawialnych (CI30). 
2. Szacowany roczny spadek emisji gazów 
cieplarnianych (CI34). 
3. Produkcja energii elektrycznej z nowo 
wybudowanych/nowych mocy wytwórczych 
instalacji wykorzystujących OZE. 
4. Produkcja energii cieplnej z nowo 
wybudowanych/nowych mocy wytwórczych 
instalacji wykorzystujących OZE. 
5. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii 

1. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI30). 
2. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. 
3. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych. 
4. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34). 
5. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących 
OZE. 
6. Produkcja energii elektrycznej z nowych mocy wytwórczych instalacji 
wykorzystujących OZE. 
7. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych 
instalacji wykorzystujących OZE. 
8. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych 
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elektrycznej w warunkach wysokosprawnej 
kogeneracji. 
6. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii 
cieplnej w warunkach wysokosprawnej 
kogeneracji. 
7. Objętość wyprodukowanych 
biokomponentów II i III generacji. 
8. Objętość wyprodukowanych biopaliw II i III 
generacji. 

instalacji wykorzystujących OZE. 
9. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE. 
10. Produkcja energii cieplnej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących 
OZE. 
11. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej w warunkach 
wysokosprawnej kogeneracji. 
12. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej w warunkach wysokosprawnej 
kogeneracji. 
13. Objętość wyprodukowanych biokomponentów II i III generacji. 
14. Objętość wyprodukowanych biopaliw II i III generacji. 

100/9 10. Długość nowo wybudowanych lub 
zmodernizowanych sieci 
elektroenergetycznych dla odnawialnych 
źródeł energii. 

10. Długość nowo wybudowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł 
energii. 
11. Długość zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł 
energii. 

103/19  12. Projekty dotyczące budowy/modernizacji sieci dystrybucyjnej muszą przyczyniać się 
do zwiększenia zdolności przyłączenia nowych instalacji odnawialnych źródeł energii do 
sieci. 
13. W przypadku projektów z zakresu budowy instalacji do produkcji 
biopaliw/biokomponentów produkowane biokomponenty i biopaliwa muszą spełniać 
kryterium ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz pozostałe kryteria 
zrównoważonego rozwoju zgodnie z art. 28b – 28bd Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o 
biokomponentach i biopaliwach ciekłych. 
14. W przypadku projektów z zakresu budowy instalacji do produkcji 
biopaliw/biokomponentów do produkcji biopaliw lub biokomponentów w ww. 
instalacjach nie mogą być wykorzystywane wyłącznie surowce spożywcze i/lub drewno 
pełnowartościowe. 
15. W przypadku projektów z zakresu budowy instalacji do produkcji 
biopaliw/biokomponentów do produkcji biopaliw lub biokomponentów w ww. 
instalacjach  nie mogą być wykorzystywane mieszanki z paliwami ropopochodnymi. 
16. W przypadku projektów z zakresu produkcji energii z biomasy sprawność 
wytwarzania energii brutto musi wynosić co najmniej 85% w zastosowaniach 
komercyjnych i/lub co najmniej 70% w zastosowaniu przemysłowym. 
17. W przypadku budowy nowych instalacji OZE oraz budowy/modernizacji instalacji 
wysokosprawnej kogeneracji do produkcji energii z biomasy lub biogazu w ww. 
instalacjach nie może być wykorzystywane pełnowartościowe drewno i zboże do 
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produkcji energii. 
18. W przypadku projektów z zakresu budowy nowych instalacji OZE oraz 
budowy/modernizacji instalacji wysokosprawnej kogeneracji projekty nie mogą dotyczyć 
budowy instalacji współspalania biomasy/biogazu z paliwami kopalnymi. 

II.5 Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka  niskoemisyjna 
Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 

Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw 
107/8 6. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudo-

wanych/nowych mocy wytwórczych instalacji 
wykorzystujących OZE. 
7. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze 
źródeł odnawialnych (CI30). 
8. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii 
elektrycznej w warunkach wysokosprawnej 
kogeneracji. 
9. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii 
cieplnej w warunkach wysokosprawnej koge-
neracji. 

6. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE 
7. Produkcja energii elektrycznej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystują-
cych OZE 
8. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instala-
cji wykorzystujących OZE. 
9. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI30). 
10. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. 
11. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych. 
12. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej w warunkach wysokospraw-
nej kogeneracji. 
13. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej w warunkach wysokosprawnej 
kogeneracji. 
14. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE. 
15. Produkcja energii cieplnej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących 
OZE. 

Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego 
113/8 4. Szacowany roczny spadek emisji gazów cie-

plarnianych (CI34). 
5. Produkcja energii elektrycznej z nowo wy-
budowanych/nowych mocy wytwórczych in-
stalacji wykorzystujących OZE. 
6. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudo-
wanych/nowych mocy wytwórczych instalacji 
wykorzystujących OZE. 
7. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej. 
8. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii 
elektrycznej w warunkach wysokosprawnej 
kogeneracji. 

4. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych. 
5. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. 
6. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34). 
7. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych 
instalacji wykorzystujących OZE. 
8. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących 
OZE. 
9. Produkcja energii elektrycznej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystują-
cych OZE. 
10. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych insta-
lacji wykorzystujących OZE. 
11. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE. 
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9. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii 
cieplnej w warunkach wysokosprawnej koge-
neracji. 

12. Produkcja energii cieplnej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących 
OZE. 
13. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej. 
14. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej w warunkach wysokospraw-
nej kogeneracji. 
15. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej w warunkach wysokosprawnej 
kogeneracji. 

119/24 Pomoc w ramach Działania, mająca charakter 
pomocy de minimis, udzielana jest na podsta-
wie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i 
Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie 
udzielania pomocy de minimis w ramach re-
gionalnych programów operacyjnych na lata 
2014–2020. 

Pomoc w ramach Działania, mająca charakter pomocy de minimis, udzielana jest na pod-
stawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w 
sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych 
na lata 2014–2020 (na podstawie 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). 

Działanie 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego 
121/8 3. Szacowany roczny spadek emisji gazów 

cieplarnianych (CI34). 
4. Produkcja energii elektrycznej z nowo 
wybudowanych/nowych mocy wytwórczych 
instalacji wykorzystujących OZE. 
5. Produkcja energii cieplnej z nowo 
wybudowanych/nowych mocy wytwórczych 
instalacji wykorzystujących OZE. 
6. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej. 
7. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii 
elektrycznej w warunkach wysokosprawnej 
kogeneracji. 
8. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii 
cieplnej w warunkach wysokosprawnej 
kogeneracji. 

3. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych. 
4. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. 
5. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34). 
6. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych 
instalacji wykorzystujących OZE. 
7. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących 
OZE. 
8. Produkcja energii elektrycznej z nowych mocy wytwórczych instalacji 
wykorzystujących OZE. 
9. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych 
instalacji wykorzystujących OZE. 
10. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE. 
11. Produkcja energii cieplnej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących 
OZE. 
12. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej.  
13. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej w warunkach 
wysokosprawnej kogeneracji. 
14. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej w warunkach wysokosprawnej 
kogeneracji. 

126/24 (na podstawie art. 38 Pomoc (na podstawie art. 38 Pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność 
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inwestycyjna na środki wspierające 
efektywność energetyczną, art. 39 
Pomoc inwestycyjna na projekty 
wspierające efektywność 
energetyczną 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), 

 Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 
listopada 2015 r. w sprawie udzielania 
pomocy na realizację inwestycji 
służących podniesieniu poziomu 
ochrony środowiska w ramach 
regionalnych pro-gramów 
operacyjnych na lata 2014–2020 
(na podstawie art. 36 Pomoc 
inwestycyjna umożliwiająca 
przedsiębiorstwom zastosowanie 
norm surowszych niż normy unijne w 
zakresie ochrony środowiska lub 
podniesienie poziomu ochrony 
środowiska w przypadku braku norm 
unijnych, art. 37 Pomoc inwestycyjna 
na wcześniejsze dostosowanie do 
przyszłych norm unijnych 
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), 

 Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z 3 września 

energetyczną 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), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 3 września 2015 r. w sprawie 
udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na 
propagowania energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych 
programów operacyjnych na lata 2014-2020  
(na podstawie art. 41 Pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł 
odnawialnych 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). 

 
Pomoc w ramach Działania, mająca charakter pomocy de minimis, udzielana jest na 
podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w 
sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych 
na lata 2014–2020 (na podstawie 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). 
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2015 r. w sprawie udzielania pomocy 
na inwestycje w układy 
wysokosprawnej ko-generacji oraz na 
propagowania energii ze źródeł 
odnawialnych w ra-mach regionalnych 
programów operacyjnych na lata 
2014-2020 
(na podstawie art. 40 Pomoc na 
inwestycje w układy wysokosprawnej 
kogeneracji, art. 41 Pomoc 
inwestycyjna na propagowanie energii 
ze źródeł odnawialnych, art. 48 
Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę 
energetyczną Rozporządzenia Komisji 
(UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerw-ca 
2014 r. uznającego niektóre rodzaje 
pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 
107 i 108 Traktatu). 

 
Pomoc w ramach Działania, mająca charakter 
pomocy de minimis, udzielana jest na 
podstawie Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 
r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w 
ramach regionalnych pro-gramów 
operacyjnych na lata 2014–2020. 

Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności 
140/24  Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 
sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania 
pomocy na inwestycje wspierające 
efektywność energetyczną w ramach 
regionalnych programów 
operacyjnych na lata 2014–2020 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w 
sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność 
energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–
2020  
(na podstawie art. 38 Pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność 
energetyczną  Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 
r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 
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(na podstawie art. 38 Pomoc 
inwestycyjna na środki wspierające 
efektywność energetyczną, art. 39 
Pomoc inwestycyjna na projekty 
wspierające efektywność 
energetyczną 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), 

 Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z 3 września 
2015 r. w sprawie udzielania pomocy 
na inwestycje w układy 
wysokosprawnej ko-generacji oraz na 
propagowania energii ze źródeł 
odnawialnych w ramach regionalnych 
programów operacyjnych na lata 
2014-2020 
(na podstawie art. 40 Pomoc na 
inwestycje w układy wysokosprawnej 
kogeneracji, art. 41 Pomoc 
inwestycyjna na propagowanie energii 
ze źródeł odnawialnych, art. 48 Pomoc 
inwestycyjna na infrastrukturę 
energetyczną 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), 

 Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 
sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania 

zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w 
sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji 
oraz na propagowania energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych 
programów operacyjnych na lata 2014-2020  
(na podstawie art. 41 Pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł 
odnawialnych 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), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury I Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w 
sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę energetyczną w 
ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (na podstawie 
art. 48 Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę energetyczną 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),  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w 
sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych 
programów operacyjnych na lata 2014–2020  
(na podstawie art. 14  Regionalna pomoc inwestycyjna 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). 

 
Pomoc w ramach Działania, mająca charakter pomocy de minimis, udzielana jest na 
podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w 
sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych 
na lata 2014–2020  (na podstawie 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). 
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pomocy inwestycyjnej na 
infrastrukturę lokalną w ramach 
regionalnych programów 
operacyjnych na lata 2014–2020 (na 
podstawie art. 56 Pomoc inwestycyjna 
na infrastrukturę lokalną 
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), 

 Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 
listopada 2015 r. w sprawie udzielania 
pomocy na realizację inwestycji 
służących podniesieniu poziomu 
ochrony środowiska w ramach 
regionalnych pro-gramów 
operacyjnych na lata 2014–2020 (na 
podstawie art. 36 Pomoc inwestycyjna 
umożliwiająca przedsiębiorstwom 
zastosowanie norm surowszych niż 
normy unijne w zakresie ochrony 
środowiska lub podniesienie poziomu 
ochrony środowiska w przypadku 
braku norm unijnych, art. 37 Pomoc 
inwestycyjna na wcześniejsze 
dostosowanie do przyszłych norm 
unijnych 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), 

 Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 
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października 2015 r. w sprawie 
udzielenia pomocy inwestycyjnej na 
infrastrukturę sportową i 
wielofunkcyjną infrastrukturę 
rekreacyjną w ramach regionalnych 
programów operacyjnych na lata 
2014–2020 (na podstawie art. 55 
Pomoc na infrastrukturę sportową i 
wielofunkcyjną infrastrukturę re-
kreacyjną 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), 

 Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 
sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania 
pomocy inwestycyjnej na kulturę i 
zachowanie dziedzictwa kulturowego 
w ramach regionalnych programów 
operacyjnych na lata 2014-2020 (na 
podstawie art. 53 Pomoc na kulturę i 
zachowanie dziedzictwa kulturowego 
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), 

 Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 
września 2015 r. w sprawie udzielania 
regionalnej pomocy inwestycyjnej w 
ramach regionalnych programów 
operacyjnych na lata 2014–2020 
(na podstawie art. 14 Regionalna 
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pomoc inwestycyjna 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). 

 
Pomoc w ramach Działania, mająca charakter 
pomocy de minimis, udzielana jest na 
podstawie Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 
r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w 
ramach regionalnych pro-gramów 
operacyjnych na lata 2014–2020. 

Działanie 5.6 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 
149/19  inwestycje w drogi lokalne lub 

regionalne mogą być finansowane 
jedynie, jako niezbędny i 
uzupełniający element projektu 
dotyczącego systemu zrównoważonej 
mobilności miejskiej. Samodzielne 
projekty dotyczące wyłącznie 
infrastruktury drogowej nie będą 
akceptowane w ramach Działania. 
Wydatki w ww. zakresie mogą 
stanowić maksymalnie 30% kosztów 
kwalifikowalnych projektu. 

 inwestycje w drogi lokalne lub regionalne mogą być finansowane jedynie, jako 
niezbędny  i uzupełniający element projektu dotyczącego systemu 
zrównoważonej mobilności miejskiej. Samodzielne projekty dotyczące wyłącznie 
infrastruktury drogowej nie będą akceptowane w ramach Działania. W ramach 
Działania brak jest możliwości finansowania dróg krajowych (z wyłączeniem 
odcinków dróg krajowych, niezbędnych do osiągnięcia celu projektu związanego 
z priorytetyzacją transportu publicznego, które zostały przejęte w zarządzanie 
przez JST na podstawie ustawy o drogach publicznych).  Wydatki w ww. zakresie 
mogą stanowić maksymalnie 30% kosztów kwalifikowalnych projektu. 

150/24 (na podstawie art. 40 Pomoc na inwestycje w 
układy wysokosprawnej kogeneracji, art. 41 
Pomoc inwestycyjna na propagowanie energii 
ze źródeł odnawialnych, art. 48 Pomoc 
inwestycyjna na infrastrukturę energetyczną 
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 
dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 

(na podstawie art. 41 Pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł 
odnawialnych 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), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury I Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w 
sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę energetyczną w 
ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (na podstawie 
art. 48 Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę energetyczną Rozporządzenia 
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wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 
Traktatu), 

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), 

II.8 Oś priorytetowa 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport 

Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 
Działanie 8.3  Transport kolejowy 

210/22 Stawki ryczałtowe (na podstawie art. 61 ust. 3 
lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskie-
go i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r.) 

Zakłada się zastosowanie stawki ryczałtowej 
20% 

Luka w finansowaniu (na podstawie art. 61 ust. 3 lit. b oraz ust. 8 rozporządzenia Parla-
mentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.) 

211/25 85 % 
Projekty generujące dochód: poziom dofinan-
sowania pomniejszony zgodnie z zastosowaną 
stawką ryczałtową. 

85 % 
Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu 

211/26 85 % 
Projekty generujące dochód: poziom dofinan-
sowania pomniejszony zgodnie z zastosowaną 
stawką ryczałtową. 

85 % 
Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu 

II.9 Oś priorytetowa 9 Rynek pracy  

Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 
Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa 

220/12 111
 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsię-

wzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 
osoby bezrobotne to osoby pozostające bez pracy, go-
towe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrud-
nienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako 
bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeżeli 
nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Osobami 
bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumie-
niu badania aktywności ekonomicznej ludności, jak i 
osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie 
uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet 
jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się 
do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są 

111
 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 osoby bezrobotne to osoby pozostające bez pracy, 
gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby 
bezrobotne w rozumieniu Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, jak i osoby zarejestrowane jako 
bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe 
kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w 
rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi  
w rozumieniu Wytycznych, o których mowa powyżej. 
(…) 
114

 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 osoby z niepełnosprawnościami to osoby niepełno-
sprawne w rozumieniu 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. 
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bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobie-
rają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami 
bezrobotnymi w rozumieniu Wytycznych, o których 
mowa powyżej.  
(…) 
114

 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsię-

wzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 
osoby z niepełnosprawnościami to osoby niepełno-
sprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 
721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicz-
nymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o 
ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 546 
z późn. zm.).  

222/19 3. W przypadku osób bezrobotnych zareje-
strowanych w urzędzie pracy - wsparcie skie-
rowane będzie do osób bezrobotnych, które 
należą do I lub II profilu pomocy (tzw. bezro-
botni aktywni) lub (tzw. wymagający wsparcia) 
w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwiet-
nia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy.  

3. W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy - wsparcie skie-
rowane będzie do osób bezrobotnych, które należą do I lub II profilu pomocy (tzw. bez-
robotni aktywni lub tzw. wymagający wsparcia) w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
 

223/19 b) Wsparcie udzielane w ramach projektów 
jest dostosowane do indywidualnych potrzeb 
uczestników projektów, wynikających z ich 
aktualnego stanu wiedzy, doświadczenia, 
zdolności i przeciwwskazań do wykonywania 
danego zawodu.  

b) Wsparcie udzielane w ramach projektów jest dostosowane do indywidualnych po-
trzeb uczestników projektów, wynikających z ich aktualnego stanu wiedzy, doświadcze-
nia, zdolności i predyspozycji do wykonywania danego zawodu. 
 

224/19 10. Warunki i procedury udzielania poszcze-
gólnych form wsparcia przez podmioty inne 
niż PUP-y:  
a) Wsparcie oferowane uczestnikom w ramach 
projektu obejmuje instrumenty i usługi rynku 
pracy wskazane w ustawie o promocji za-
trudnienia i instytucjach rynku pracy lub inne 
działania zatrudnieniowe, które przyczyniają 

10. Warunki i procedury udzielania poszczególnych form wsparcia przez podmioty 
inne niż PUP-y: 

a) Wsparcie oferowane uczestnikom w ramach projektu obejmuje instrumenty i 
usługi rynku pracy wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy lub inne działania zatrudnieniowe, które przyczyniają się do aktywi-
zacji zawodowej. 

b) Każdy z uczestników projektu w zakresie aktywizacji zawodowej otrzymuje ofer-
tę wsparcia, obejmującą takie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u 
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się do aktywizacji zawodowej.  
b) Każdy z uczestników projektu w zakresie 
aktywizacji zawodowej otrzymuje ofertę 
wsparcia, obejmującą takie formy pomocy, 
które zostaną zidentyfikowane u niego jako 
niezbędne w celu poprawy sytuacji na rynku 
pracy lub uzyskania zatrudnienia.  
c) Szkolenia realizowane w projekcie:  
- są zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i 
potencjałem uczestnika projektu oraz zdiagno-
zowanymi potrzebami na rynku pracy,  
- usługi szkoleniowe są realizowane przez in-
stytucje posiadające wpis do Rejestru Instytu-
cji Szkoleniowych prowadzonego przez Woje-
wódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na 
siedzibę instytucji szkoleniowej,  
- szkolenia otwarte mogą być realizowane 
jedynie w uzasadnionych przypadkach, w od-
niesieniu do osób, u których zidentyfikowano 
konieczność nabycia w taki sposób niezbęd-
nych umiejętności czy kwalifikacji zawodo-
wych,  
- efektem szkolenia będzie nabycie kwalifikacji 
zawodowych lub nabycie kompetencji po-
twierdzonych odpowiednim dokumentem (np. 
certyfikatem), w rozumieniu wytycznych w 
zakresie monitorowania postępu rzeczowego 
realizacji programów operacyjnych na lata 
2014-2020,  
- nabycie kwalifikacji zawodowych lub kompe-
tencji jest weryfikowane poprzez przeprowa-
dzenie odpowiedniego ich sprawdzenia (np. w 
formie egzaminu),  
- osobom uczestniczącym w szkoleniach przy-
sługuje stypendium w wysokości nie większej 

niego jako niezbędne w celu poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania za-
trudnienia. 

c) Szkolenia realizowane w projekcie: 

 są zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika projek-
tu oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego i regionalnego 
rynku pracy,  

 usługi szkoleniowe są realizowane przez instytucje posiadające wpis do Reje-
stru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy  
właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej,  

 IZ RPO określa minimalne wymagania jakościowe oraz określają zasady doty-
czące realizacji i finansowania szkoleń otwartych lub szkoleń zamkniętych, 

 efektem szkolenia będzie nabycie kwalifikacji zawodowych lub nabycie kom-
petencji (konkretnych efektów uczenia się uzyskiwanych w toku szkolenia) 
potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem), który powi-
nien zawierać informacje na temat uzyskanych przez uczestnika efektów 
uczenia się w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu 
rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020,  

 nabycie kwalifikacji120 lub kompetencji121 jest weryfikowane poprzez prze-
prowadzenie odpowiedniego ich sprawdzenia (np. w formie egzaminu), 

 osobom uczestniczącym w szkoleniach przysługuje stypendium szkoleniowe, 
które miesięcznie wynosi 120% zasiłku122, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 
1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku123, jeżeli miesięczny 
wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin; w przypadku niższe-
go miesięcznego wymiaru godzin szkolenia, wysokość stypendium ustala się 
proporcjonalnie, z tym, że stypendium to nie może być niższe niż 20% zasiłku, 
o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i insty-
tucjach rynku pracy, 

 osoby uczestniczące w szkoleniu podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom 
emerytalnym, rentowym i wypadkowemu, jeśli nie mają innych tytułów po-
wodujących obowiązek ubezpieczeń społecznych (art. 6 ust. 1 pkt 9a w 
związku z art. 9 ust. 6a oraz art. 12 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o 
systemie ubezpieczeń społecznych - Dz.  U.  z  2016  r. poz. 963, z późn. zm.). 
Płatnikiem składek za te osoby jest beneficjent realizujący projekt, w którym 
uczestniczy dana osoba, 

 koszt składek ponoszonych przez beneficjenta jest wydatkiem kwalifikowal-
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niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 
1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i insty-
tucjach rynku pracy pod warunkiem, że liczba 
godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 go-
dzin miesięcznie – w przypadku niższego mie-
sięcznego wymiaru godzin, wysokość stypen-
dium ustala się proporcjonalnie.  
d) Staże w projekcie są realizowane zgodnie z 
zaleceniem Rady z dnia 10 marca 2014 r. w 
sprawie ram jakości staży (Dz. Urz. UE C 88 z 
27.03.2014, str. 1) oraz z Polskimi Ramami 
Jakości Praktyk i Staży oraz spełniają następu-
jące warunki:  
- staż odbywa się na podstawie umowy, której 
stroną jest co naj-mniej stażysta oraz podmiot 
przyjmujący na staż, która zawiera podstawo-
we warunki przebiegu stażu, w tym okres 
trwania stażu, wysokość przewidywanego 
stypendium, miejsce wykonywania prac, za-
kres obowiązków oraz dane opiekuna stażu;  
- zadania wykonywane w ramach stażu są 
wykonywane w ramach programu stażu, który 
jest przygotowany przez podmiot przyjmujący 
na staż we współpracy z organizatorem stażu i 
przedkładany do podpisu stażysty. Program 
stażu jest opracowywany indywidualnie, z 
uwzględnieniem potrzeb i potencjału stażysty;  
- stażysta wykonuje swoje obowiązki pod nad-
zorem opiekuna stażu, wyznaczonego na eta-
pie przygotowań do realizacji programu stażu, 
który wprowadza stażystę w zakres obowiąz-
ków oraz za-poznaje z zasadami i procedurami 
obowiązującymi w organizacji, w której odby-
wa staż, a także monitoruje realizację przy-
dzielonego w programie stażu zakresu obo-

nym w projekcie, który nie zawiera się w kwocie stypendium, 

 osobom uczestniczącym w szkoleniu, w trakcie jego trwania, można pokryć 
koszty opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 oraz osobami zależnymi w 
wysokości uzgodnionej, nie wyższej jednak niż połowa zasiłku, o którym mo-
wa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy.  

d) Staże w projekcie są realizowane zgodnie z zaleceniem Rady z dnia 10 marca 
2014 r. w sprawie ram jakości staży (Dz. Urz. UE C 88 z 27.03.2014, str. 1) oraz z 
Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży  oraz spełniają następujące warunki: 

 staż odbywa się na podstawie umowy, której stroną jest co najmniej stażysta 
oraz podmiot przyjmujący na staż, która zawiera podstawowe warunki prze-
biegu stażu, w tym okres trwania stażu, wysokość przewidywanego stypen-
dium, miejsce wykonywania prac, zakres obowiązków oraz dane opiekuna 
stażu; 

 zadania w ramach stażu są wykonywane zgodnie z programem stażu, który 
jest przygotowany przez podmiot przyjmujący na staż we współpracy z orga-
nizatorem stażu i przedkładany do podpisu stażysty. Program stażu jest opra-
cowywany indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb i potencjału stażysty; 

 stażysta wykonuje swoje obowiązki pod nadzorem opiekuna stażu, wyzna-
czonego na etapie przygotowań do realizacji programu stażu, który wprowa-
dza stażystę w zakres obowiązków oraz zapoznaje z zasadami i procedurami 
obowiązującymi w organizacji, w której odbywa staż, a także monitoruje rea-
lizację przydzielonego w programie stażu zakresu obowiązków i celów edu-
kacyjno-zawodowych oraz  udziela informacji zwrotnej stażyście na temat 
osiąganych wyników i stopnia realizacji zadań. Na jednego opiekuna stażu nie 
może przypadać więcej niż 3 stażystów. Opiekun stażysty jest wyznaczany po 
stronie podmiotu przyjmującego na staż; 

 po zakończeniu stażu jest opracowywana ocena, uwzględniająca osiągnięte 
rezultaty oraz efekty stażu. Ocena jest opracowywana przez podmiot przyj-
mujący na staż w formie pisemnej; 

 staż trwa nie krócej niż 3 miesiące i nie dłużej niż 12 miesięcy kalendarzo-
wych;  

 osobie odbywającej staż przysługują 2 dni wolne za każde 30 dni kalenda-
rzowych odbytego stażu, za które przysługuje stypendium, 

 osoba zachowuje prawo do stypendium stażowego za okres udokumento-
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wiązków i celów edukacyjno-zawodowych 
oraz udziela informacji zwrotnej stażyście na 
temat osiąganych wyników i stopnia realizacji 
zadań. Na jednego opiekuna stażu nie może 
przypadać więcej niż 3 stażystów. Opiekun 
stażysty jest wyznaczany po stronie podmiotu 
przyjmującego na staż;  
- po zakończeniu stażu jest opracowywana 
ocena, uwzględniająca osiągnięte rezultaty 
oraz efekty stażu. Ocena jest opracowywana 
przez podmiot przyjmujący na staż w formie 
pisemnej;  
- staż trwa nie krócej niż 3 miesiące i nie dłużej 
niż 12 miesięcy kalendarzowych. W okresie 
odbywania stażu stażyście przysługuje mie-
sięczne stypendium w wysokości nie większej 
niż kwota minimalnego wynagrodzenia za 
pracę ustalanego na podstawie przepisów o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę nalicza-
ne proporcjonalnie do liczby godzin stażu zrea-
lizowanych przez stażystę;  
- koszty wynagrodzenia opiekuna stażysty 
powinny uwzględniać jedną z opcji:  
o refundację podmiotowi przyjmującemu na 
staż wynagrodzenia opiekuna stażysty w za-
kresie od-powiadającym częściowemu lub 
całkowitemu zwolnieniu go od świadczenia 
pracy na rzecz realizacji zadań związanych z 
opieką nad grupą stażystów, o której mowa w 
pkt 10 lit. d tiret 3, w wysokości obliczonej jak 
za urlop wypoczynkowy, ale nie więcej niż 
5000 zł brutto. Wysokość wynagrodzenia nali-
cza się proporcjonalnie do liczby godzin stażu 
zrealizowanych przez stażystów;  

o refundację podmiotowi przyjmującemu na 

wanej niezdolności do pracy, przypadający w okresie odbywania stażu, za 
który na podstawie odrębnych przepisów pracownicy zachowują prawo do 
wynagrodzenia lub przysługują im zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie 
choroby lub macierzyństwa, 

 w okresie odbywania stażu stażyście przysługuje stypendium stażowe, które 
miesięcznie wynosi 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 usta-
wy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy124, jeżeli miesięczna 
liczba godzin stażu wynosi nie mniej niż 160 godzin miesięcznie125 – w przy-
padku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala 
się proporcjonalnie126;  

 stażyści pobierający stypendium  stażowe w  okresie  odbywania  stażu  pod-
legają  obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym, rentowym i wypadko-
wemu, jeśli nie mają innych tytułów powodujących obowiązek ubezpieczeń 
społecznych (art. 6 ust. 1 pkt 9a w związku z art. 9 ust. 6a oraz art. 12 ustawy 
z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych). Płatni-
kiem składek za te osoby jest beneficjent realizujący projekt, w którym 
uczestniczy dana osoba, 

 koszt składek ponoszonych przez beneficjenta jest wydatkiem kwalifikowal-
nym w projekcie, który nie zawiera się w kwocie stypendium, 

 osobom uczestniczącym w stażu, w  okresie jego trwania, można pokryć 
koszty opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 oraz osobami zależnymi w 
wysokości uzgodnionej, nie wyższej jednak niż połowa zasiłku, o którym mo-
wa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy, 

 koszty wynagrodzenia opiekuna stażysty powinny uwzględniać jedną z opcji: 
o refundację podmiotowi przyjmującemu na staż wynagrodzenia 

opiekuna stażysty w zakresie odpowiadającym częściowemu lub cał-
kowitemu zwolnieniu go od świadczenia pracy na rzecz realizacji za-
dań związanych z opieką nad grupą stażystów, o której mowa w pkt 
10 lit. d tiret 3, w wysokości obliczonej jak za urlop wypoczynkowy, 
ale nie więcej niż 5000 zł brutto. Refundacja wynagrodzenia ustala 
się proporcjonalnie do liczby rzeczywistych godzin opieki nad grupą 
stażystów zrealizowanych przez opiekuna127; 

o refundację podmiotowi przyjmującemu na staż dodatku do wyna-
grodzenia opiekuna stażysty, w sytuacji, gdy nie został zwolniony od 



 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr CLIII/3093/2016 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. 
Strona 17 z 122 

staż dodatku do wynagrodzenia opiekuna sta-
żysty, w sytuacji, gdy nie został zwolniony od 
świadczenia pracy, w wysokości nieprzekracza-
jącej 10% jego zasadniczego wynagrodzenia 
wraz ze wszystkimi składnikami wynagrodze-
nia wynikającego ze zwiększonego zakresu 
zadań (opieka nad grupą stażystów, o której 
mowa w pkt 10 lit. d tiret 3, ale nie więcej niż 
500 zł brutto. Wysokość wynagrodzenia nali-
cza się proporcjonalnie do liczby godzin stażu 
zrealizowanych przez stażystów);  
- katalog wydatków przewidzianych w ramach 
projektu może uwzględniać koszty inne niż 
wskazane w pkt 10 lit. d tiret 5 i 6 związane z 
odbywaniem stażu (np. koszty dojazdu, koszty 
wyposażenia stanowiska pracy, koszty eksplo-
atacji materiałów i narzędzi, szkolenia BHP 
stażysty itp.) w wysokości nieprzekraczającej 5 
000 zł brutto na 1 stażystę;  
- wynagrodzenie przysługujące opiekunowi 
stażysty jest wypłacane z tytułu wypełnienia 
obowiązków, o których mowa w pkt 10 lit. d 
tiret 3, nie zależy natomiast od liczby staży-
stów, wobec których te obowiązki świadczy.  
11. Warunki wspierania mobilności geogra-
ficznej:  
a) dodatek relokacyjny przeznacza się na po-
krycie kosztów zamieszkania związanych z 
podjęciem zatrudnienia w co najmniej połowie 
wymiaru czasu pracy, innej pracy zarobkowej 
lub działalności gospodarczej poza miejscem 
stałego zamieszkania;  
b) maksymalna wysokość dodatku relokacyj-
nego jest nie wyższa niż 200% przeciętnego 
wynagrodzenia za pracę w gospodarce naro-

świadczenia pracy, w wysokości nieprzekraczającej 500 zł brutto 
miesięcznie; 

 katalog wydatków przewidzianych w ramach projektu może uwzględniać 
koszty inne niż wskazane powyżej związane z odbywaniem stażu (np. koszty 
dojazdu, koszty wyposażenia stanowiska pracy, koszty eksploatacji materia-
łów i narzędzi, szkolenia BHP stażysty itp.) w wysokości nieprzekraczającej 5 
000 zł brutto na 1 stażystę; 

 wynagrodzenie przysługujące opiekunowi stażysty jest wypłacane z tytułu 
wypełnienia obowiązków, o których mowa powyżej, nie zależy natomiast od 
liczby stażystów, wobec których te obowiązki świadczy. 

11. Warunki wspierania mobilności geograficznej128: 
a) dodatek relokacyjny przeznacza się na pokrycie kosztów zamieszkania związa-

nych z podjęciem zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, in-
nej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem stałego za-
mieszkania; 

b) maksymalna wysokość dodatku relokacyjnego jest nie wyższa niż 200% przecięt-
nego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, obowiązującego w dniu przy-
znania dodatku, przy czym możliwa jest wypłata dodatku relokacyjnego w tran-
szach, w zależności od okresu trwania stosunku pracy lub stosunku cywilno-
prawnego uczestnika projektu, bądź też od okresu prowadzenia działalności go-
spodarczej przez uczestnika projektu; 

c) dodatek relokacyjny jest przyznawany w przypadku gdy łącznie zostaną spełnio-
ne następujące warunki: 

 odległość od miejsca stałego zamieszkania do miejsca podjęcia zatrudnienia, 
innej pracy zarobkowej lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej 
wynosi co najmniej 50 km lub czas dojazdu do tego miejsca i powrotu do 
miejsca stałego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza 
łącznie co najmniej 3 godziny dziennie; 

 osoba będzie pozostawała w zatrudnieniu lub wykonywała inną pracę zarob-
kową przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia powstania stosunku pracy 
lub stosunku cywilnoprawnego lub będzie prowadziła działalność gospodarczą 
przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospo-
darczej, zgodnie z aktualnym wpisu do CEIDG lub KRS; 

d) weryfikacja spełnienia warunków, o których mowa w lit. c, jest dokonywana na 
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dowej obowiązującego w dniu przyznania do-
datku, przy czym możliwa jest wypłata dodat-
ku relokacyjnego w transzach, w zależności od 
okresu trwania stosunku pracy lub stosunku 
cywilnoprawnego uczestnika projektu, bądź 
też od okresu prowadzenia działalności go-
spodarczej przez uczestnika projektu;  
c) dodatek relokacyjny jest przyznawany w 
przypadku gdy łącznie zostaną spełnione na-
stępujące warunki:  

ania 
do miejsca podjęcia zatrudnienia, innej pracy 
zarobkowej lub miejsca prowadzenia działal-
ności gospodarczej wynosi co najmniej 50 km 
lub czas dojazdu do tego miejsca i powrotu do 
miejsca stałego zamieszkania środkami trans-
portu zbiorowego przekracza łącznie co naj-
mniej 3 godziny dziennie;  

eniu 
lub wykonywała inną pracę zarobkową przez 
okres co najmniej 6 miesięcy od dnia po-
wstania stosunku pracy lub stosunku cywilno-
prawnego lub będzie prowadziła działalność 
gospodarczą przez okres co najmniej 12 mie-
sięcy od dnia uzyskania wpisu do CEIDG;  
d) weryfikacja spełnienia warunków, o których 
mowa w lit. c, jest dokonywana na podstawie 
oświadczeń i dokumentów przedkładanych 
przez uczestnika projektu.  
 
 

podstawie oświadczeń i dokumentów przedkładanych przez uczestnika projektu. 
12. IZ RPO określa warunki, na jakich jest udzielane wsparcie mobilności geograficznej 

realizowane w ramach sieci EURES, które może obejmować wyłącznie: 
a) usługi wymienione  w rozdziale IV rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/589 z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie europejskiej sieci służb 
zatrudnienia (EURES), dostępu pracowników do usług w zakresie mobilności i 
dalszej integracji rynków pracy oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 492/2011 i 
(UE) nr 1296/2013 (Dz. Urz. UE L 107 z 22.04.2016, str. 1), do których świadcze-
nia zobowiązane są, na mocy tego rozporządzenia, podmioty posiadające status 
członków EURES lub partnerów; 

b) wsparcie na rzecz mobilności geograficznej, o którym mowa w pkt 11.  
13. Wsparcie mobilności geograficznej realizowane w ramach sieci EURES powinno być 

wsparciem kompleksowym, łączącym wybrane usługi, o których mowa w pkt 12 lit. 
a, z wybranym wsparciem, o którym mowa w pkt 12 lit. b.  

14. Warunki wsparcia, o którym mowa w pkt 12, określone przez IZ RPO muszą posia-
dać pozytywną opinię Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.   
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Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 osoby z niepełnosprawnościami to osoby niepełno-
sprawne w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 
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osoby z niepełnosprawnościami to osoby niepełno-
sprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 
721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicz-
nymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o 
ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 546 
z późn. zm.).   

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 
funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

232/19 a) Wsparcie udzielane w ramach projektów 
jest dostosowane do indywidualnych potrzeb 
uczestników projektów, wynikających z ich 
aktualnego stanu wiedzy, doświadczenia, 
zdolności i przeciwwskazań do wykonywania 
danego zawodu.  
b) PUP-y realizują projekty w zakresie aktywi-
zacji zawodowej przewidujące działania skie-
rowane wyłącznie dla bezrobotnych w rozu-
mieniu ustawy o promocji zatrudnienia i insty-
tucjach rynku pracy oraz w sposób i na zasa-
dach określonych w tej ustawie.  
 

a) Wsparcie udzielane w ramach projektów jest dostosowane do indywidualnych po-
trzeb uczestników projektów, wynikających z ich aktualnego stanu wiedzy, doświadcze-
nia, zdolności i predyspozycji do wykonywania danego zawodu. 
b) PUP-y realizują projekty w zakresie aktywizacji zawodowej przewidujące działania 
skierowane wyłącznie dla bezrobotnych w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy oraz w sposób i na zasadach określonych w tej ustawie oraz na 
zasadach określonych w Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze 
środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z 
Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. 
 

233/24  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 
1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w 
sprawie stosowania art. 107 i 108 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Euro-
pejskiej do pomocy de minimis (Dz. 
Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1)  

 Odpowiednie rozporządzenia wyko-
nawcze wydane do ustawy z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy.  

 

 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 pomo-
cy de minimis  (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca  
2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ra-
mach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego na lata 2014-2020, 

 Odpowiednie rozporządzenia wykonawcze wydane do ustawy z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości 
236/12 c)osoby z niepełnosprawnościami129, 

 
129 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

c)osoby z niepełnosprawnościami138, 
 
138 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 osoby z niepełnosprawnościami to osoby niepełno-
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obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 osoby z 
niepełnosprawnościami to osoby niepełnosprawne w 
rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. 
zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu 
ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 
psychicznego (Dz. U. 2016 r., poz. 546 z późn. zm.). 

 

sprawne w rozumieniu 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. 

238/18 Tryb konkursowy  
Tryb pozakonkursowy  

Tryb konkursowy – typ projektu nr 1, nr 2 lit. a oraz b tiret drugi i trzeci 
Tryb pozakonkursowy – typ projektu nr 2 lit. b tiret pierwszy 

238/19 5. Maksymalna kwota wsparcia bezzwrotnego 
nie przekracza 6-krotności przeciętnego wyna-
grodzenia za pracę w gospodarce narodowej 
obowiązującego w dniu przyznania wsparcia.  
6. Warunki udzielania wsparcia w zakresie 
przedsiębiorczości:  
a) obowiązkowym elementem rekrutacji do 
projektu jest rozmowa z doradcą zawodowym, 
której celem jest weryfikacja predyspozycji 
kandydata (w tym np. osobowościowych, po-
ziomu motywacji) do samodzielnego założenia 
i prowadzenia działalności gospodarczej;  
b) wsparcie nie jest udzielane osobom, które 
posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zareje-
strowane jako przedsiębiorcy w KRS lub pro-
wadziły działalność gospodarczą na podstawie 
odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy 
poprzedzających dzień przystąpienia do pro-
jektu;  
c) uczestnik projektu może otrzymać wsparcie 
bezzwrotne oraz wsparcie zwrotne, o ile reali-
zacja przygotowanego przez niego biznesplanu 
tego wymaga i nie oznacza to podwójnego 
finansowania;  
d) w celu zapewnienia większej trwałości 
udzielanego wsparcia IZ RPO może zobowiązać 

5. Maksymalna kwota wsparcia bezzwrotnego nie przekracza 6-krotności przeciętnego 
wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, obowiązującego w dniu przyznania wsparcia 
rozumianym jako dzień podpisania umowy o przyznaniu wsparcia finansowego na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej.  

6. Wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej może zostać 
przyznane uczestnikowi projektu, o ile: 
a) realizacja biznesplanu przygotowanego przez uczestnika projektu tego wymaga 

oraz, 
b) uczestnik projektu złożył oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych 

środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, środków oferowanych w ra-
mach PO WER, RPO oraz środków oferowanych w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków związanych 
z  podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej. 

7. Warunki udzielania wsparcia w zakresie przedsiębiorczości: 
a) obowiązkowym elementem rekrutacji do projektu jest rozmowa z doradcą za-

wodowym, której celem jest weryfikacja predyspozycji kandydata (w tym np. 
osobowościowych, poziomu motywacji) do samodzielnego założenia i prowa-
dzenia działalności gospodarczej;  

b) wsparcie nie jest udzielane osobom, które posiadały wpis do CEIDG, były zareje-
strowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na 
podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień 
przystąpienia do projektu; 

c) w celu zapewnienia większej trwałości udzielanego wsparcia IZ RPO może zobo-
wiązać beneficjenta do zapewnienia przez uczestnika projektu części środków 
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uczestnika projektu do zapewnienia części 
środków własnych na założenie przedsiębior-
stwa przy wykorzystaniu wsparcia z EFS;  
e) wsparcie bezzwrotne lub zwrotne na rozpo-
częcie działalności gospodarczej może być 
uzupełnione o wsparcie pomostowe w postaci 
usług doradczo-szkoleniowych o charakterze 
specjalistycznym (indywidualnych i grupo-
wych) udzielanych na etapie poprzedzającym 
rozpoczęcie działalności gospodarczej lub w 
okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia 
działalności gospodarczej lub pomocy finan-
sowej wypłacanej miesięcznie w kwocie nie 
większej niż równowartość minimalnego wy-
nagrodzenia za pracę, o którym mowa w prze-
pisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
obowiązującego na dzień wypłacenia wsparcia 
bezzwrotnego lub zwrotnego przez okres od 6 
do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowa-
dzenia działalności gospodarczej;  
f) działalność gospodarcza rozpoczęta w ra-
mach projektu jest prowadzona co najmniej 
przez okres 12 miesięcy od dnia faktycznego 
rozpoczęcia działalności gospodarczej (zgodnie 
z aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS), lub 
począwszy od innego terminu wskazanego 
przez IZ w wytycznych programowych. 

własnych na pokrycie wydatków związanych z założeniem i prowadzeniem 
przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu wsparcia z EFS w wysokości określonej 
przez IZ RPO; 

d) wsparcie bezzwrotne lub zwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej mo-
że być uzupełnione o wsparcie pomostowe w postaci indywidualnych usług do-
radczych o charakterze specjalistycznym udzielanych w okresie pierwszych 12 
miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej (pomoc w efektywnym wyko-
rzystaniu wsparcia finansowego wspomagająca rozwój działalności gospodar-
czej);  

e) wsparcie bezzwrotne lub zwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej mo-
że być uzupełnione o wsparcie pomostowe w postaci pomocy finansowej wypła-
canej miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wyna-
grodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę, obowiązującego na dzień przyznania wsparcia bezzwrotnego lub 
zwrotnego przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia 
działalności gospodarczej;  

f) wsparcie finansowe bezzwrotne lub zwrotne na rozpoczęcie własnej działalności 
gospodarczej może być również uzupełnione o wsparcie w postaci usług dorad-
czo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym (indywidualnych i grupowych) 
udzielanych na etapie poprzedzającym rozpoczęcie działalności gospodarczej 
(przygotowanie do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej); 

g) działalność gospodarcza rozpoczęta w ramach projektu jest prowadzona co naj-
mniej przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej 
(zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS), lub począwszy od innego ter-
minu wskazanego przez IZ w wytycznych programowych, przy czym do okresu 
prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z 
powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego. 

241/33 c) osoby z niepełnosprawnościami,  
d) osoby długotrwale bezrobotne,  

c) osoby z niepełnosprawnościami145, 
d) osoby długotrwale bezrobotne146, 
 

145
 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 osoby z niepełnosprawnościami to osoby 
niepełnosprawne w rozumieniu 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. 
146

 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
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Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 osoby długotrwale bezrobotne to - w przypadku 
dorosłych (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 
miesięcy). Wiek uczestników projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu 
rozpoczęcia udziału w projekcie. 

Działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego 
242/10 138

 W tym: 

a) tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, 
w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełno-
sprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych 
formach opieki przewidzianych ustawą z dnia 4 lutego 
2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3;  

b) dostosowanie miejsc opieki na dziećmi do lat 3 do 
potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.  
W ramach projektów ukierunkowanych na tworzenie 
nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 możliwe są 
m.in. następujące kategorie działań:  
a) dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym 
do wymogów budowalnych, sanitarno-higienicznych, 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, 
stołówek, szatni zgodnie z koncepcją uniwersalnego 
projektowania itp.;  
b) zakup i montaż wyposażenia (w tym m. in. meble, 
wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, 
zabawki);  
c) zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-
wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzę-
tu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych 
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, 
wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym 
uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które 
są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania;  
d) wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną 
nawierzchnią i ogrodzeniem;  
e) modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoru-
chowy i poznawczy dzieci;  
f) zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego 
miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym: koszty wyna-
grodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad 
dziećmi do lat 3, koszty żywienia dzieci;  
g) inne wydatki, o ile są niezbędne do prawidłowego 
funkcjonowania miejsca opieki nad dziećmi do lat 3. 

149
 W tym: 

a) tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z 
niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych instytucjonalnych formach opieki przewidzianych 
ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3, tj. w żłobkach, klubach dziecięcych oraz w ramach instytucji dziennego 
opiekuna; 

b) dostosowanie miejsc opieki na dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w instytucjonalnych 
formach opieki przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, 

c) sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi poprzez pokrycie kosztów opłat za pobyt dziecka w żłobku, 
klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna ponoszonych przez opiekunów dzieci lub pokrycie kosztów 
wynagrodzenia niani ponoszonych przez opiekunów dzieci do lat 3. 

W ramach projektów ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobków , 
klubów dziecięcych oraz u dziennego opiekuna możliwe są itp.. następujące kategorie działań: 
a) dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowalnych, sanitarno-higienicznych, 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, szatni zgodnie z koncepcją uniwersalnego 
projektowania itp. (wyłącznie w sytuacji gdy podmiot zatrudniający dziennego opiekuna udostępnia lokal w celu 
sprawowania opieki przez dziennego opiekuna);  

b) zakup i montaż wyposażenia (w tym m. in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, zabawki), 
wyłącznie w sytuacji, gdy podmiot zatrudniający dziennego opiekuna udostępnia lokal w celu sprawowania opieki 
przez dziennego opiekuna; 

c) zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz 
narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, 
wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym 
uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania; 

d) wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem (wyłącznie w sytuacji gdy podmiot 
zatrudniający dziennego opiekuna udostępnia lokal w celu sprawowania opieki przez dziennego opiekuna); 

e) modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci (wyłącznie w sytuacji gdy podmiot 
zatrudniający dziennego opiekuna udostępnia lokal w celu sprawowania opieki przez dziennego opiekuna);  

f) zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym: koszty 
wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty opłat za  wyżywienie i pobyt 
dziecka; 

g) przeszkolenie w zawodzie dziennego opiekuna, odbycie szkolenia uzupełniającego,  

h) inne wydatki, o ile są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miejsca opieki nad dziećmi do lat 3. 
Wydatki powyższe mogą być ponoszone również na dostosowanie istniejących miejsc opieki na dziećmi w wieku do lat 3 
w żłobkach, klubach dziecięcych lub u dziennego opiekuna (za wyjątkiem działań wykluczonych dla tej formy opieki) do 
potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, jednak wyłącznie w zakresie bezpośrednio wynikającym z diagnozy potrzeb 
konkretnych dzieci i stopnia niedostosowania placówki. 
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Wydatki powyższe mogą być ponoszone również na 
dostosowanie istniejących miejsc opieki na dziećmi w 
wieku do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościa-
mi, jednak wyłącznie w zakresie bezpośrednio wynikają-
cym z diagnozy potrzeb konkretnych dzieci i stopnia 
niedostosowania placówki.   

244/12 142
  Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsię-

wzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 
wsparcie udzielone w ramach projektów w zakresie 
opieki nad dziećmi do lat 3 jest skierowane do:  
a) osób bezrobotnych lub osób biernych zawodowo 
pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obo-
wiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym do osób, które 
przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie 
dziecka lub przebywających na urlopach macierzyńskich, 
rodzicielskich lub wychowawczych w rozumieniu ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r - Kodeks pracy;  
b) osób opiekujących się dziećmi do lat 3, którym w 
okresie opieki nad dzieckiem kończy się umowa o pracę, 
osób zatrudnionych na czas określony, pracujących bę-
dących w trakcie przerwy związanej z urlopem macie-
rzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym w rozumie-
niu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.   

153
 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 wsparcie udzielone w ramach projektów w zakresie 
opieki nad dziećmi do lat 3 jest skierowane do: 
a) osób bezrobotnych lub osób biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na 
obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym do osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na 
urodzenie dziecka lub przebywających na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r - Kodeks pracy; 
b) osób pracujących opiekujących się dzieckiem do lat 3, będących w trakcie przerwy związanej z urodze-
niem lub wychowaniem dziecka i przebywających na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim w rozumieniu 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 

244/15 47 762 047 46 186 508 
245/19 3. Działania w zakresie aktywizacji zawodowej 

będą realizowane w odniesieniu do osób bez-
robotnych i biernych zawodowo144. Typ pro-
jektu nr 2 jest skierowany do osób bezrobot-
nych lub osób biernych zawodowo po-
zostających poza rynkiem pracy ze względu na 
obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym 
do osób, które przerwały karierę zawodową ze 
względu na urodzenie dziecka lub przebywają-
cych na urlopie wychowawczym w rozumieniu 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r - Kodeks pra-
cy.  
(…) 
5. Wymagane jest zapewnienie trwałości funk-

3. Działania w zakresie aktywizacji zawodowej będą realizowane w odniesieniu do osób 
bezrobotnych i biernych zawodowo155. Typ projektu nr 2 jest skierowany do osób bezro-
botnych lub osób biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na 
obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym do osób, które przerwały karierę zawodo-
wą ze względu na urodzenie dziecka lub przebywających na urlopie wychowawczym w 
rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r - Kodeks pracy. 
(…) 
5. Wymagane jest zapewnienie trwałości funkcjonowania nowych miejsc opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 w okresie 2 lat po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS. 
Beneficjent jest zobowiązany do zachowania trwałości utworzonych w ramach projektu 
miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych i przez dziennego 
opiekuna, przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu, określo-
nej w umowie o dofinansowanie projektu. Trwałość powinna być rozumiana, jako goto-
wość podmiotu do świadczenia usług w ramach utworzonych w projekcie miejsc opieki 
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cjonowania nowych miejsc opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3 w okresie 2 lat po uzyskaniu 
dofinansowania ze środków EFS. Beneficjent 
jest zobowiązany do zachowania trwałości 
utworzonych w ramach projektu miejsc opieki 
nad dziećmi do lat 3 w żłobkach, klubach dzie-
cięcych i przez dziennego opiekuna, przez 
okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia 
realizacji projektu, określonej w umowie o 
dofinansowanie projektu. Trwałość powinna 
być rozumiana, jako gotowość miejsc opieki 
nad dziećmi do lat 3 do świadczenia usług w 
ramach utworzonych w projekcie miejsc opie-
ki.  
(…) 
9. Projekty mające na celu upowszechnianie 
opieki nad dziećmi do lat 3 mogą obejmować 
tworzenie i utrzymanie nowych miejsc opieki 
nad dziećmi do lat 3 na terenach, gdzie liczba 
dostępnych miejsc opieki jest niższa niż ziden-
tyfikowane zapotrzebowanie na miejsca.  
(…) 
11. Pokrycie kosztów związanych z bieżącym 
świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 
3 obejmuje:  

a) opiekę nad dzieckiem w żłobku lub 
klubie dziecięcym lub 

b) wynagrodzenie opiekuna dziennego 
w części odpowiadającej kosz-tom 
opieki nad dzieckiem skierowanym w 
ramach projektu, lub  

c) wynagrodzenie oraz koszty składek 
na ubezpieczenia społeczne niani 
sprawującej opiekę nad dzieckiem, 
zgodnie z umową o świadczenie usług 

nad dziećmi do lat 3. 
(…) 
9. Projekty mające na celu upowszechnianie opieki nad dziećmi do lat 3 mogą obejmo-
wać tworzenie i utrzymanie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenach, 
gdzie liczba dostępnych miejsc opieki jest niższa niż zidentyfikowane zapotrzebowanie 
na miejsca. IZ RPO definiuje obszary kwalifikujące się do otrzymania wsparcia w oparciu 
o analizę uwarunkowań przeprowadzoną na podstawie m.in. odsetka dzieci objętych 
opieką w żłobkach, liczby dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych na 1000 dzieci w wieku 
do lat 3, zróżnicowań przestrzennych w dostępie do miejsc opieki oraz potencjału i pro-
gnoz demograficznych. 
(…) 
11. Pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi, tj. 
sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi poprzez pokrycie kosztów 
opłat za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna ponoszo-
nych przez opiekunów dzieci lub pokrycie kosztów wynagrodzenia niani ponoszonych 
przez opiekunów dzieci do  lat 3 obejmuje:  

a) opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, 
do zapłaty których jest zobowiązany rodzic, 

b) wynagrodzenie oraz koszty składek na ubezpieczenia społeczne niani sprawują-
cej opiekę nad dzieckiem, zgodnie z umową o świadczenie usług oraz zgodnie z 
ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Koszty 
składek na ubezpieczenia społeczne pokrywane w stosownych przypadkach 
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zgodnie z ustawą  o opiece nad dziećmi w 
wieku do lat 3 od podstawy stanowiącej kwotę nie wyższą niż wysokość mini-
malnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimal-
nym wynagrodzeniu za pracę nie są objęte dofinansowaniem w ramach projek-
tu. W ramach projektu można sfinansować wyłącznie te składki na ubezpiecze-
nia społeczne które są opłacane przez rodzica. 

Koszty wymienione w lit. a-b względem konkretnego dziecka i opiekuna są finanso-
wane ze środków EFS przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Koszty te nie są reali-
zowane w ramach projektów ukierunkowanych tworzenie miejsc opieki nad dziećmi 
do lat 3 w formie żłobków, klubów dziecięcych oraz u dziennego opiekuna, o których 
mowa w pkt 12, w trakcie trwania ich finansowania ze środków EFS i okresu trwało-
ści, o którym mowa w pkt 5. 

12. Finansowanie działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do 



 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr CLIII/3093/2016 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. 
Strona 25 z 122 

oraz zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 
2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku 
do lat 3. Koszty składek na ubezpie-
czenia społeczne pokrywane przez Za-
kład Ubezpieczeń Społecznych zgod-
nie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o 
opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 
nie są objęte dofinansowaniem w ra-
mach projektu.  

Koszty wymienione w lit. a-c względem kon-
kretnego dziecka i opiekuna są finansowane ze 
środków EFS przez okres nie dłuższy niż 12 
miesięcy. Koszty te nie stanowią kosztów 
związanych z zapewnieniem finansowania 
działalności bieżącej nowo utworzonych 
miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, o których 
mowa w pkt 12.  
12. Finansowanie działalności bieżącej nowo 
utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do 3 
lat w formie żłobków lub klubów dziecięcych 
oraz dziennego opiekuna w ramach projektów 
współfinansowanych ze środków EFS jest moż-
liwe przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące.  
13. W celu upowszechnienia dostępu do form 
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dzieciom z 
niepełnosprawnościami, zgodnie z Wytyczny-
mi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakre-
sie realizacji zasady równości szans i niedy-
skryminacji, w tym dostępności dla osób z nie-
pełnosprawnościami oraz zasady równości 
szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy 
unijnych na lata 2014-2020 jest możliwe fi-
nansowanie mechanizmu racjonalnych 
usprawnień145, w tym np. zatrudnienie asy-
stenta dziecka, dostosowanie posiłków z 

3 lat w formie żłobków, klubów dziecięcych lub dziennego opiekuna w ramach projek-
tów współfinansowanych ze środków EFS jest możliwe przez okres nie dłuższy niż 24 
miesiące. 
13. W celu upowszechnienia dostępu do form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dzie-
ciom z niepełnosprawnościami, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady rów-
ności 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 
jest możliwe finansowanie mechanizmu racjonalnych usprawnień156, w tym np. zatrud-
nienie Asystenta osoby niepełnosprawnej dla dziecka, dostosowanie posiłków z 
uwzględnieniem specyficznych potrzeb żywieniowych wynikających z niepełnosprawno-
ści dziecka, zakup pomocy dydaktycznych adekwatnych do specjalnych potrzeb eduka-
cyjnych wynikających z niepełnosprawności, w oparciu o indywidualnie przeprowadzoną 
diagnozę.  
14. Wkład własny beneficjenta nie powinien pochodzić z opłat pobieranych od opieku-
nów prawnych dzieci do lat 3 korzystających ze wsparcia. 
 
155 Zgodnie ze Wspólną Listą Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS, stanowiącą Załącznik nr 2 do Wy-

tycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-
2020: osoby bierne zawodowo należy interpretować zgodnie z definicją wskaźnika liczba osób biernych 
zawodowo objętych wsparciem w programie, tj. bierni zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą 
zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). 
156 Łączny koszt racjonalnych usprawnień na jednego uczestnika w projekcie nie może przekroczyć 12 tys. 

PLN. 
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uwzględnieniem specyficznych potrzeb żywie-
niowych wynikających z niepełnosprawności 
dziecka, zakup pomocy dydaktycznych ade-
kwatnych do specjalnych potrzeb edukacyj-
nych wynikających z niepełnosprawności, w 
oparciu o indywidualnie przeprowadzoną dia-
gnozę.  
 
144 Zgodnie ze Wspólną Listą Wskaźników Kluczowych 

2014-2020 – EFS, stanowiącą Załącznik nr 2 do Wytycz-
nych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego 
realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020: 
osoby bierne zawodowo należy interpretować zgodnie z 
definicją wskaźnika liczba osób biernych zawodowo 
objętych wsparciem w programie, tj. bierni zawodowo to 
osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły 
roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). 
145 Łączny koszt racjonalnych usprawnień na jednego 

uczestnika w projekcie nie może przekroczyć 12 tys. PLN. 
Działanie 9.5 Aktywizacja zawodowa w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 

251/12 148 
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsię-

wzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-
2020osoby bezrobotne to osoby pozostające bez pracy, 
gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące za-
trudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane 
jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, nawet 
jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. 
Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w 
rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności, 
jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie 
uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet 
jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się 
do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są 
bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobie-
rają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami 
bezrobotnymi w rozumieniu Wytycznych, o których 
mowa powyżej.  
(…) 
151 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsię-

159
 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020osoby bezrobotne to osoby pozostające bez pracy, 
gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Niezależnie  od  spełnienia  powyższych 
przesłanek, zarejestrowani bezrobotni są zaliczani do osób bezrobotnych. Osobami bezrobotnymi są zarów-
no osoby bezrobotne w rozumieniu Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, jak i osoby zarejestrowane 
jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe 
kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w ro-
zumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi. 
(…) 
162

 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 osoby z niepełnosprawnościami to osoby niepełno-
sprawne w rozumieniu 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. 
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wzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 
osoby z niepełnosprawnościami to osoby niepełno-
sprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 
721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicz-
nymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o 
ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 546 
z późn. zm.).   

253/19 3. W przypadku osób bezrobotnych zareje-
strowanych w urzędzie pracy - wsparcie skie-
rowane będzie do osób bezrobotnych, które 
należą do I lub II profilu pomocy (tzw. bezro-
botni aktywni) lub (tzw. wymagający wsparcia) 
w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwiet-
nia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy.  

3. W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy - wsparcie skie-
rowane będzie do osób bezrobotnych, które należą do I lub II profilu pomocy (tzw. bez-
robotni aktywni lub tzw. wymagający wsparcia) w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
 

254/19 b) Wsparcie udzielane w ramach projektów 
jest dostosowane do indywidualnych potrzeb 
uczestników projektów, wynikających z ich 
aktualnego stanu wiedzy, doświadczenia, 
zdolności i przeciwwskazań do wykonywania 
danego zawodu.  

b) Wsparcie udzielane w ramach projektów jest dostosowane do indywidualnych po-
trzeb uczestników projektów, wynikających z ich aktualnego stanu wiedzy, doświadcze-
nia, zdolności i predyspozycji do wykonywania danego zawodu. 

255/19 c) Szkolenia realizowane w projekcie:  
- są zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i 
potencjałem uczestnika projektu oraz zdiagno-
zowanymi potrzebami na rynku pracy,  
- usługi szkoleniowe są realizowane przez in-
stytucje posiadające wpis do Rejestru Instytu-
cji Szkoleniowych prowadzonego przez Woje-
wódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na 
siedzibę instytucji szkoleniowej,  
- szkolenia otwarte mogą być realizowane 
jedynie w uzasadnionych przypadkach, w od-
niesieniu do osób, u których zidentyfikowano 
konieczność nabycia w taki sposób niezbęd-

c) Szkolenia realizowane w projekcie: 

 są zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika projektu 
oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego i regionalnego na rynku 
pracy,  

 usługi szkoleniowe są realizowane przez instytucje posiadające wpis do Rejestru 
Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy  właściwy 
ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej,  

 IZ RPO określa minimalne wymagania jakościowe oraz określają zasady dotyczące 
realizacji i finansowania szkoleń otwartych lub szkoleń zamkniętych, 

 efektem szkolenia będzie nabycie kwalifikacji zawodowych lub nabycie kompe-
tencji (konkretnych efektów uczenia się uzyskiwanych  
w toku szkolenia) potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem), 
który powinien zawierać informacje na temat uzyskanych przez uczestnika efek-
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nych umiejętności czy kwalifikacji zawodo-
wych,  
- efektem szkolenia będzie nabycie kwalifikacji 
zawodowych lub nabycie kompetencji po-
twierdzonych odpowiednim dokumentem (np. 
certyfikatem), w rozumieniu wytycznych w 
zakresie monitorowania postępu rzeczowego 
realizacji programów operacyjnych na lata 
2014-2020,  
- nabycie kwalifikacji zawodowych lub kompe-
tencji jest weryfikowane poprzez przeprowa-
dzenie odpowiedniego ich sprawdzenia (np. w 
formie egzaminu),  
- osobom uczestniczącym w szkoleniach przy-
sługuje stypendium w wysokości nie większej 
niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 
1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i insty-
tucjach rynku pracy pod warunkiem, że liczba 
godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 go-
dzin miesięcznie – w przypadku niższego mie-
sięcznego wymiaru godzin, wysokość stypen-
dium ustala się proporcjonalnie.  
d) Staże w projekcie są realizowane zgodnie z 
zaleceniem Rady z dnia 10 marca 2014 r. w 
sprawie ram jakości staży (Dz. Urz. UE C 88 z 
27.03.2014, str. 1) oraz z Polskimi Ramami 
Jakości Praktyk i Staży oraz spełniają następu-
jące warunki:  
- staż odbywa się na podstawie umowy, której 
stroną jest co najmniej stażysta oraz podmiot 
przyjmujący na staż, która zawiera podstawo-
we warunki przebiegu stażu, w tym okres 
trwania stażu, wysokość przewidywanego 
stypendium, miejsce wykonywania prac, za-
kres obowiązków oraz dane opiekuna stażu;  

tów uczenia się w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu 
rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020,  

 nabycie kwalifikacji169 lub kompetencji170 jest weryfikowane poprzez przeprowa-
dzenie odpowiedniego ich sprawdzenia (np. w formie egzaminu), 

 osobom uczestniczącym w szkoleniach przysługuje stypendium szkoleniowe, któ-
re miesięcznie wynosi 120% zasiłku171, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 usta-
wy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy172, jeżeli miesięczny wymiar 
godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin;  w przypadku niższego miesięcz-
nego wymiaru godzin szkolenia, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, 
z tym, że stypendium to nie może być niższe niż 20% zasiłku, o którym mowa w 
art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

 osoby uczestniczące w szkoleniu podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emery-
talnym, rentowym i wypadkowemu, jeśli nie mają innych tytułów powodujących 
obowiązek ubezpieczeń społecznych (art. 6 ust. 1 pkt 9a w związku z art. 9 ust. 6a 
oraz art. 12 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń spo-
łecznych - Dz.  U.  z  2016  r. poz. 963, z późn. zm.). Płatnikiem składek za te osoby 
jest beneficjent realizujący projekt, w którym uczestniczy dana osoba, 

 koszt składek ponoszonych przez beneficjenta jest wydatkiem kwalifikowalnym w 
projekcie, który nie zawiera się w kwocie stypendium, 

 osobom uczestniczącym w szkoleniu, w trakcie jego trwania, można pokryć koszty 
opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 oraz osobami zależnymi w wysokości 
uzgodnionej, nie wyższej jednak niż połowa zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 
1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.  

d) Staże w projekcie są realizowane zgodnie z zaleceniem Rady z dnia 10 marca 2014 r. 
w sprawie ram jakości staży (Dz. Urz. UE C 88 z 27.03.2014, str. 1) oraz z Polskimi 
Ramami Jakości Praktyk i Staży  oraz spełniają następujące warunki: 

 staż odbywa się na podstawie umowy, której stroną jest co najmniej stażysta oraz 
podmiot przyjmujący na staż, która zawiera podstawowe warunki przebiegu sta-
żu, w tym okres trwania stażu, wysokość przewidywanego stypendium, miejsce 
wykonywania prac, zakres obowiązków oraz dane opiekuna stażu; 

 zadania wykonywane w ramach stażu są wykonywane zgodnie z programem sta-
żu, który jest przygotowany przez podmiot przyjmujący na staż we współpracy z 
organizatorem stażu i przedkładany do podpisu stażysty. Program stażu jest opra-
cowywany indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb i potencjału stażysty; 

 stażysta wykonuje swoje obowiązki pod nadzorem opiekuna stażu, wyznaczonego 
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- zadania wykonywane w ramach stażu są 
wykonywane w ramach programu stażu, który 
jest przygotowany przez podmiot przyjmujący 
na staż we współpracy z organizatorem stażu i 
przedkładany do podpisu stażysty. Program 
stażu jest opracowywany indywidualnie, z 
uwzględnieniem potrzeb i potencjału stażysty;  
- stażysta wykonuje swoje obowiązki pod nad-
zorem opiekuna stażu, wyznaczonego na eta-
pie przygotowań do realizacji programu stażu, 
który wprowadza stażystę w zakres obowiąz-
ków oraz zapoznaje z za-sadami i procedurami 
obowiązującymi w organizacji, w której odby-
wa staż, a także monitoruje realizację przy-
dzielonego w programie stażu zakresu obo-
wiązków i celów edukacyjno-zawodowych 
oraz udziela informacji zwrotnej stażyście na 
temat osiąganych wyników i stopnia realizacji 
zadań. Na jednego opiekuna stażu nie może 
przypadać więcej niż 3 stażystów. Opiekun 
stażysty jest wyznaczany po stronie podmiotu 
przyjmującego na staż;  
- po zakończeniu stażu jest opracowywana 
ocena, uwzględniająca osiągnięte rezultaty 
oraz efekty stażu. Ocena jest opracowywana 
przez podmiot przyjmujący na staż w formie 
pisemnej;  
- staż trwa nie krócej niż 3 miesiące i nie dłużej 
niż 12 miesięcy kalendarzowych. W okresie 
odbywania stażu stażyście przysługuje mie-
sięczne stypendium w wysokości nie większej 
niż kwota minimalnego wynagrodzenia za 
pracę ustalanego na podstawie przepisów o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę nalicza-
ne proporcjonalnie do liczby godzin stażu zrea-

na etapie przygotowań do realizacji programu stażu, który wprowadza stażystę w 
zakres obowiązków oraz zapoznaje z zasadami i procedurami obowiązującymi w 
organizacji, w której odbywa staż, a także monitoruje realizację przydzielonego w 
programie stażu zakresu obowiązków i celów edukacyjno-zawodowych oraz  
udziela informacji zwrotnej stażyście na temat osiąganych wyników i stopnia rea-
lizacji zadań. Na jednego opiekuna stażu nie może przypadać więcej niż 3 staży-
stów. Opiekun stażysty jest wyznaczany po stronie podmiotu przyjmującego na 
staż; 

 po zakończeniu stażu jest opracowywana ocena, uwzględniająca osiągnięte rezul-
taty oraz efekty stażu. Ocena jest opracowywana przez podmiot przyjmujący na 
staż w formie pisemnej; 

 staż trwa nie krócej niż 3 miesiące i nie dłużej niż 12 miesięcy kalendarzowych;  

 osobie odbywającej staż przysługują 2 dni wolne za każde 30 dni kalendarzowych 
odbytego stażu, za które przysługuje stypendium, 

 osoba zachowuje prawo do stypendium stażowego za okres udokumentowanej 
niezdolności do pracy, przypadający w okresie odbywania stażu, za który na pod-
stawie odrębnych przepisów pracownicy zachowują prawo do wynagrodzenia lub 
przysługują im zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyń-
stwa, 

 w okresie odbywania stażu stażyście przysługuje stypendium stażowe, które mie-
sięcznie wynosi 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy173, jeżeli miesięczna liczba godzin 
stażu wynosi nie mniej niż 160 godzin miesięcznie174 – w przypadku niższego mie-
sięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie175;  

 stażyści pobierający stypendium  stażowe w  okresie  odbywania  stażu  podlegają  
obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym, rentowym i wypadkowemu, jeśli nie 
mają innych tytułów powodujących obowiązek ubezpieczeń społecznych (art. 6 
ust. 1 pkt 9a w związku z art. 9 ust. 6a oraz art. 12 ustawy z dnia 13 października 
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych). Płatnikiem składek za te osoby jest 
beneficjent realizujący projekt, w którym uczestniczy dana osoba, 

 koszt składek ponoszonych przez beneficjenta jest wydatkiem kwalifikowalnym w 
projekcie, który nie zawiera się w kwocie stypendium, 

 osobom uczestniczącym w stażu, w  okresie jego trwania, można pokryć koszty 
opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 oraz osobami zależnymi w wysokości 
uzgodnionej, nie wyższej jednak niż połowa zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 
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lizowanych przez stażystę;  
- koszty wynagrodzenia opiekuna stażysty 
powinny uwzględniać jedną z opcji:  

o refundację podmiotowi przyjmującemu na 
staż wynagrodzenia opiekuna stażysty w za-
kresie odpowiadającym częściowemu lub cał-
kowitemu zwolnieniu go od świadczenia pracy 
na rzecz realizacji zadań związanych z opieką 
nad grupą stażystów, o której mowa w pkt 10 
lit. d tiret 3, w wysokości obliczonej jak za 
urlop wypoczynkowy, ale nie więcej niż 5000 
zł brutto. Wysokość wynagrodzenia nalicza się 
proporcjonalnie do liczby godzin stażu zreali-
zowanych przez stażystów;  
o refundację podmiotowi przyjmującemu na 
staż dodatku do wynagrodzenia opiekuna sta-
żysty, w sytuacji, gdy nie został zwolniony od 
świadczenia pracy, w wysokości nieprzekracza-
jącej 10% jego zasadniczego wynagrodzenia 
wraz ze wszystkimi składnikami wy-
nagrodzenia wynikającego ze zwiększonego 
zakresu zadań (opieka nad grupą stażystów, o 
której mowa w pkt 10 lit. d tiret 3, ale nie wię-
cej niż 500 zł brutto. Wysokość wynagrodzenia 
nalicza się proporcjonalnie do liczby godzin 
stażu zrealizowanych przez staży-stów);  
- katalog wydatków przewidzianych w ramach 
projektu może uwzględniać koszty inne niż 
wskazane w pkt 10 lit. d tiret 5 i 6 związane z 
odbywaniem stażu (np. koszty dojazdu, koszty 
wyposażenia stanowiska pracy, koszty eksplo-
atacji materiałów i narzędzi, szkolenia BHP 
stażysty itp.) w wysokości nieprzekraczającej 5 
000 zł brutto na 1 stażystę;  
- wynagrodzenie przysługujące opiekunowi 

1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

 koszty wynagrodzenia opiekuna stażysty powinny uwzględniać jedną z opcji: 
o refundację podmiotowi przyjmującemu na staż wynagrodzenia opiekuna sta-

żysty w zakresie odpowiadającym częściowemu lub całkowitemu zwolnieniu 
go od świadczenia pracy na rzecz realizacji zadań związanych z opieką nad gru-
pą stażystów, o której mowa powyżej, w wysokości obliczonej jak za urlop wy-
poczynkowy, ale nie więcej niż 5000 zł brutto. Refundacja wynagrodzenia usta-
la się proporcjonalnie do liczby rzeczywistych godzin opieki nad grupą staży-
stów zrealizowanych przez opiekuna176; 

o refundację podmiotowi przyjmującemu na staż dodatku do wynagrodzenia 
opiekuna stażysty, w sytuacji, gdy nie został zwolniony od świadczenia pracy, 
w wysokości nieprzekraczającej 500 zł brutto miesięcznie. Wysokość wynagro-
dzenia nalicza się proporcjonalnie do liczby godzin stażu zrealizowanych przez 
stażystów); 

 katalog wydatków przewidzianych w ramach projektu może uwzględniać koszty 
inne niż wskazane powyżej związane z odbywaniem stażu (np. koszty dojazdu, 
koszty wyposażenia stanowiska pracy, koszty eksploatacji materiałów i narzędzi, 
szkolenia BHP stażysty itp.) w wysokości nieprzekraczającej 5 000 zł brutto na 1 
stażystę; 

 wynagrodzenie przysługujące opiekunowi stażysty jest wypłacane z tytułu wypeł-
nienia obowiązków, o których mowa powyżej, nie zależy natomiast od liczby sta-
żystów, wobec których te obowiązki świadczy. 

11. Warunki wspierania mobilności geograficznej177: 
a) dodatek relokacyjny przeznacza się na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z 

podjęciem zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, innej pracy za-
robkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem stałego zamieszkania; 

b) maksymalna wysokość dodatku relokacyjnego jest nie wyższa niż 200% przeciętnego 
wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy o promocji za-
trudnienia i instytucjach rynku pracy, obowiązującego w dniu przyznania dodatku, 
przy czym możliwa jest wypłata dodatku relokacyjnego w transzach, w zależności od 
okresu trwania stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego uczestnika projektu, 
bądź też od okresu prowadzenia działalności gospodarczej przez uczestnika projektu; 

c) dodatek relokacyjny jest przyznawany w przypadku gdy łącznie zostaną spełnione 
następujące warunki: 

 odległość od miejsca stałego zamieszkania do miejsca podjęcia zatrudnienia, innej 
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stażysty jest wypłacane z tytułu wypełnienia 
obowiązków, o których mowa w pkt 10 lit. d 
tiret 3, nie zależy natomiast od liczby staży-
stów, wobec których te obowiązki świadczy.  
11. Warunki wspierania mobilności geogra-
ficznej:  
a) dodatek relokacyjny przeznacza się na po-
krycie kosztów zamieszkania związanych z 
podjęciem zatrudnienia w co najmniej połowie 
wymiaru czasu pracy, innej pracy zarobkowej 
lub działalności gospodarczej poza miejscem 
stałego zamieszkania;  
b) maksymalna wysokość dodatku relokacyj-
nego jest nie wyższa niż 200% przeciętnego 
wynagrodzenia za pracę w gospodarce naro-
dowej obowiązującego w dniu przyznania do-
datku, przy czym możliwa jest wypłata dodat-
ku relokacyjnego w transzach, w zależności od 
okresu trwania stosunku pracy lub stosunku 
cywilnoprawnego uczestnika projektu, bądź 
też od okresu prowadzenia działalności go-
spodarczej przez uczestnika projektu;  
c) dodatek relokacyjny jest przyznawany w 
przypadku gdy łącznie zostaną spełnione na-
stępujące warunki:  
- odległość od miejsca stałego zamieszkania do 
miejsca podjęcia za-trudnienia, innej pracy 
zarobkowej lub miejsca prowadzenia działal-
ności gospodarczej wynosi co najmniej 50 km 
lub czas dojazdu do te-go miejsca i powrotu 
do miejsca stałego zamieszkania środkami 
transportu zbiorowego przekracza łącznie co 
najmniej 3 godziny dziennie;  
- osoba będzie pozostawała w zatrudnieniu lub 
wykonywała inną pracę zarobkową przez 

pracy zarobkowej lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej wynosi co 
najmniej 50 km lub czas dojazdu do tego miejsca i powrotu do miejsca stałego 
zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 
godziny dziennie; 

 osoba będzie pozostawała w zatrudnieniu lub wykonywała inną pracę zarobkową 
przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia powstania stosunku pracy lub stosun-
ku cywilnoprawnego lub będzie prowadziła działalność gospodarczą przez okres 
co najmniej 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, zgodnie z 
aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS; 

weryfikacja spełnienia warunków, o których mowa w lit. c, jest dokonywana na podsta-
wie oświadczeń i dokumentów przedkładanych przez uczestnika projektu. 
 
169 Zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Euro-

pejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 
170 Jak wyżej 
171 Kwota stypendium jest kwotą brutto  nieuwzględniającą składek na ubezpieczenie społeczne płaconych 

przez płatnika tj. Beneficjenta. 
172 Z uwzględnieniem waloryzacji, o której mowa w art. 72 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia  i instytu-

cjach rynku pracy. 
173 Z uwzględnieniem waloryzacji, o której mowa w art. 72 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytu-

cjach rynku pracy. 
174 W przypadku osób z niepełnosprawnością zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepeł-

nosprawności miesięczne stypendium przysługuje pod warunkiem, że miesięczna liczba godzi stażu wynosi 
nie mniej niż 140 godzin miesięcznie. 
175 Kwota stypendium stażowego jest kwotą brutto nieuwzględniającą składek na ubezpieczenia społeczne 

płaconych przez płatnika tj. beneficjenta. 
176 Taka forma refundacji nie przysługuje osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą. 
177 Nie dotyczy wsparcia mobilności geograficznej realizowanego w ramach sieci EURES. 
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okres co najmniej 6 miesięcy od dnia powsta-
nia stosunku pracy lub stosunku cywilnopraw-
nego lub będzie prowadziła działalność gospo-
darczą przez okres co najmniej 12 miesięcy od 
dnia uzyskania wpisu do CEIDG;  
d) weryfikacja spełnienia warunków, o których 
mowa w lit. c, jest dokonywana na podstawie 
oświadczeń i dokumentów przedkładanych 
przez uczestnika projektu.  
 
 

Działanie 9.6 Rozwój przedsiębiorczości w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 
260/11 2. W przypadku instrumentów finansowych:  

a) podmioty wdrażające instrument finanso-
wy, które spełniają kryteria wymienione w 
rozporządzaniu delegowanym nr 480/2014.  

 

261/12 W przypadku instrumentów finansowych do-
puszcza się możliwość przeznaczenia maksy-
malnie 20% alokacji w ramach Działania 9.3  
na wsparcie osób spoza grup priorytetowych, 
ale należących do grupy wyłącznie bezrobot-
nych i biernych zawodowo164. 

 

263/19 5. Maksymalna kwota wsparcia bezzwrotnego 
nie przekracza 6-krotności przeciętnego wyna-
grodzenia za pracę w gospodarce narodowej 
obowiązującego w dniu przyznania wsparcia.  
6. Warunki udzielania wsparcia w zakresie 
przedsiębiorczości:  
a) obowiązkowym elementem rekrutacji do 
projektu jest rozmowa z doradcą zawodowym, 
której celem jest weryfikacja predyspozycji 
kandydata (w tym np. osobowościowych, po-
ziomu motywacji) do samodzielnego założenia 
i prowadzenia działalności gospodarczej;  
b) wsparcie nie jest udzielane osobom, które 

5. Maksymalna kwota wsparcia bezzwrotnego nie przekracza 6-krotności przeciętnego 
wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, obowiązującego w dniu przyznania wsparcia 
rozumianym jako dzień podpisania umowy o przyznaniu wsparcia finansowego na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej.  

6. Wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej może zostać 
przyznane uczestnikowi projektu, o ile: 
a) realizacja biznesplanu przygotowanego przez uczestnika projektu tego wymaga 

oraz, 
b) uczestnik projektu złożył oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych 

środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, środków oferowanych w ra-
mach PO WER, RPO oraz środków oferowanych w ramach Programu Rozwoju 
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posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zareje-
strowane jako przedsiębiorcy w KRS lub pro-
wadziły działalność gospodarczą na podstawie 
odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy 
poprzedzających dzień przystąpienia do pro-
jektu;  
c) uczestnik projektu może otrzymać wsparcie 
bezzwrotne oraz wsparcie zwrotne, o ile reali-
zacja przygotowanego przez niego biznesplanu 
tego wymaga i nie oznacza to podwójnego 
finansowania;  
d) w celu zapewnienia większej trwałości 
udzielanego wsparcia IZ RPO może zobowiązać 
uczestnika projektu do zapewnienia części 
środków własnych na założenie przedsiębior-
stwa przy wykorzystaniu wsparcia z EFS;  
e) wsparcie bezzwrotne lub zwrotne na rozpo-
częcie działalności gospodarczej może być 
uzupełnione o wsparcie pomostowe w postaci 
usług doradczo-szkoleniowych o charakterze 
specjalistycznym (indywidualnych i grupo-
wych) udzielanych na etapie poprzedzającym 
rozpoczęcie działalności gospodarczej lub w 
okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia 
działalności gospodarczej lub pomocy finan-
sowej wypłacanej miesięcznie w kwocie nie 
większej niż równowartość minimalnego wy-
nagrodzenia za pracę, o którym mowa w prze-
pisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
obowiązującego na dzień wypłacenia wsparcia 
bezzwrotnego lub zwrotnego przez okres od 6 
do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowa-
dzenia działalności gospodarczej;  
f) działalność gospodarcza rozpoczęta w ra-
mach projektu jest prowadzona co najmniej 

Obszarów Wiejskich 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków związanych 
z  podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej. 

7. Warunki udzielania wsparcia w zakresie przedsiębiorczości: 
a) obowiązkowym elementem rekrutacji do projektu jest rozmowa z doradcą za-

wodowym, której celem jest weryfikacja predyspozycji kandydata (w tym np. 
osobowościowych, poziomu motywacji) do samodzielnego założenia i prowa-
dzenia działalności gospodarczej;  

b) wsparcie nie jest udzielane osobom, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, by-
ły zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospo-
darczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzają-
cych dzień przystąpienia do projektu; 

c) w celu zapewnienia większej trwałości udzielanego wsparcia IZ RPO może zobo-
wiązać beneficjenta projektu do zapewnienia przez uczestnika projektu części 
środków własnych na pokrycie wydatków związanych z założeniem i prowadze-
niem przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu wsparcia z EFS w wysokości określo-
nej przez IZ RPO; 

d) wsparcie bezzwrotne lub zwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej mo-
że być uzupełnione o wsparcie pomostowe w postaci indywidualnych usług do-
radczych o charakterze specjalistycznym udzielanych w okresie pierwszych 12 
miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej (pomoc w efektywnym wyko-
rzystaniu wsparcia finansowego wspomagająca rozwój działalności gospodar-
czej);  

e) wsparcie bezzwrotne lub zwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej mo-
że być uzupełnione o wsparcie pomostowe w postaci pomocy finansowej wypła-
canej miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wyna-
grodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę, obowiązującego na dzień przyznania wsparcia bezzwrotnego lub 
zwrotnego przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia 
działalności gospodarczej; 

f) wsparcie finansowe bezzwrotne lub zwrotne na rozpoczęcie własnej działalności 
gospodarczej może być również uzupełnione o wsparcie w postaci usług dorad-
czo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym (indywidualnych i grupowych) 
udzielanych na etapie poprzedzającym rozpoczęcie działalności gospodarczej 
(przygotowanie do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej); 

g) działalność gospodarcza rozpoczęta w ramach projektu jest prowadzona co naj-
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przez okres 12 miesięcy od dnia faktycznego 
rozpoczęcia działalności gospodarczej (zgodnie 
z aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS), lub 
począwszy od innego terminu wskazanego 
przez IZ w wytycznych programowych.  

mniej przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej 
(zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS), lub począwszy od innego ter-
minu wskazanego przez IZ w wytycznych programowych, przy czym do okresu 
prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z 
powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego. 

266/33 Osoby fizyczne w wieku 30 lat i więcej z terenu 
Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego167, pozo-
stające bez pracy (w tym zarejestrowane w 
urzędzie pracy jako bezrobotne), zamierzające 
rozpocząć prowadzenie działalności gospodar-
czej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych 
Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospo-
darczej lub prowadzących działalność na pod-
stawie odrębnych przepisów (w tym m.in. 
działalność adwokacką, komorniczą lub oświa-
tową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających 
dzień przystąpienia do projektu168. Ww. osoby 
należą co najmniej do jednej z następujących 
grup:  
a) osoby w wieku powyżej 50 roku życia,  
b) kobiety,  
c) osoby z niepełnosprawnościami,  
d) osoby długotrwale bezrobotne,  
e) osoby o niskich kwalifikacjach169.  
Tylko ww. grupy priorytetowe mogą otrzymać 
wsparcie w postaci dotacji bezzwrotnych.  
W przypadku instrumentów finansowych do-
puszcza się możliwość przeznaczenia maksy-
malnie 20% alokacji w ramach Działania 9.3 na 
wsparcie osób spoza grup priorytetowych, ale 
należących do grupy wyłącznie bezrobotnych i 
nieaktywnych zawodowo170.  
 
167

 Projekt jest skierowany do grup docelowych z terenu 

Nie dotyczy. 
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Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego – terytorium opisa-
nego w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorial-
nych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, obejmujące-
go gminy: Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Lubar-
tów, Lubartów (miasto), Lublin, Mełgiew, Nałęczów, 
Niedrzwica Duża, Niemce, Piaski, Spiczyn, Strzyżewice, 
Świdnik, Wólka (w przypadku osób fizycznych zamieszku-
ją one na obszarze LOF w rozumieniu przepisów Kodeksu 
Cywilnego).  
168

 Uczestnik projektu ubiegający się o przyznanie środ-

ków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach 
Działania 9.3 jest zobowiązany do złożenia oświadczenia 
o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicz-
nych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, 
PFRON na pokrycie tych samych wydatków związanych z 
podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej 
bądź też założeniem spółdzielni lub spółdzielni socjalnej.  
169

 Zgodnie ze Wspólną Listą Wskaźników Kluczowych 

2014-2020 – EFS, stanowiącą Załącznik nr 2 do Wytycz-
nych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego 
realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020: 
osoby o niskich kwalifikacjach to osoby posiadające 
wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie.  
ISCED 3: wykształcenie ponadgimnazjalne: ma na celu 
uzupełnienie wykształcenia średniego i przygotowanie 
do podjęcia studiów wyższych lub umożliwienie osobom 
uczącym się nabycia umiejętności istotnych dla podjęcia 
zatrudnienia. Uczniowie przystępują do nauki na tym 
poziomie zwykle pomiędzy 15 a 16 rokiem życia. Pro-
gramy na poziomie ISCED 3 z reguły kończą się 12 lub 13 
lat po rozpoczęciu nauki na poziomie ISCED 1 (lub mniej 
więcej w wieku 18 lat), przy czym najczęściej jest to 
okres 12 lat.  
170

 Zgodnie ze Wspólną Listą Wskaźników Kluczowych 

2014-2020 – EFS, stanowiącą Załącznik nr 2 do Wytycz-
nych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego 
realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020: 
osoby nieaktywne zawodowo należy interpretować 
zgodnie z definicją wskaźnika liczba osób biernych zawo-
dowo objętych wsparciem w programie, tj. bierni zawo-
dowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów 
siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne).   
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Działanie 9.7 Godzenie życia zawodowego i prywatnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 
267/10 171

 W tym:  

c) tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, 
w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełno-
sprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych 
formach opieki przewidzianych ustawą z dnia 4 lutego 
2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3;  

d) dostosowanie miejsc opieki na dziećmi do lat 3 do 
potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.  
 
W ramach projektów ukierunkowanych na tworzenie 
nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 możliwe są 
m.in. następujące kategorie działań:  
h) dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym 
do wymogów budowalnych, sanitarno-higienicznych, 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, 
stołówek, szatni zgodnie z koncepcją uniwersalnego 
projektowania itp.;  
i) zakup i montaż wyposażenia (w tym m. in. meble, 
wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, 
zabawki);  
j) zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-
wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzę-
tu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych 
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, 
wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym 
uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które 
są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania;  
k) wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną 
nawierzchnią i ogrodzeniem;  
l) modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoru-
chowy i poznawczy dzieci;  
m) zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego 
miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym: koszty wyna-
grodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad 
dziećmi do lat 3, koszty żywienia dzieci;  
n) inne wydatki, o ile są niezbędne do prawidłowego 
funkcjonowania miejsca opieki nad dziećmi do lat 3.  
 
Wydatki powyższe mogą być ponoszone również na 
dostosowanie istniejących miejsc opieki na dziećmi w 
wieku do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościa-

191
 W tym: 

a) tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z 
niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych instytucjonalnych formach opieki 
przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3, tj. w żłobkach, klubach dziecięcych oraz w 
ramach instytucji dziennego opiekuna; 

b) dostosowanie miejsc opieki na dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w 
instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, 

c) sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi poprzez pokrycie kosztów opłat za pobyt 
dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna ponoszonych przez opiekunów dzieci 
lub pokrycie kosztów wynagrodzenia niani ponoszonych przez opiekunów dzieci do lat 3. 

W ramach projektów ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie 
żłobków , klubów dziecięcych oraz u dziennego opiekuna możliwe są itp.. następujące kategorie działań: 

a) dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowalnych, sanitarno-
higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, szatni zgodnie z 
koncepcją uniwersalnego projektowtp.a itp. (wyłącznie w sytuacji gdy podmiot zatrudniający 
dziennego piekuna udostepnia lokal w celu sprawowania opieki przez dziennego opiekuna);  

b) zakup i montaż wyposażenia (w tym m. in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie 
sanitarne, zabawki), wyłącznie w sytuacji, gdy podmiot zatrudniający dziennego opiekuna 
udostępnia lokal w celu sprawowania opieki przez dziennego opiekuna; 

c) zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, 
specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 
oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i 
narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania; 

d) wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem (wyłącznie w 
sytuacji gdy podmiot zatrudniający dziennego piekuna udostepnia lokal w celu sprawowania opieki 
przez dziennego opiekuna); 

e) modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci (wyłącznie w 
sytuacji gdy podmiot zatrudniający dziennego piekuna udostepnia lokal w celu sprawowania opieki 
przez dziennego opiekuna);  

f) zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym: 
koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty opłat 
za  wyżywienie i pobyt dziecka; 

g) przeszkolenie w zawodzie dziennego opiekuna, odbycie szkolenia uzupełniającego,  
h) inne wydatki, o ile są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miejsca opieki nad dziećmi do 

lat 3. 
Wydatki powyższe mogą być ponoszone również na dostosowanie istniejących miejsc opieki na dziećmi w 
wieku do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych lub u dziennego opiekuna (za wyjątkiem działań 
wykluczonych dla tej formy opieki) do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, jednak wyłącznie w zakresie 
bezpośrednio wynikającym z diagnozy potrzeb konkretnych dzieci i stopnia niedostosowania placówki. 
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mi, jednak wyłącznie w zakresie bezpośrednio wynikają-
cym z diagnozy potrzeb konkretnych dzieci i stopnia 
niedostosowania placówki.   

268/12 175
 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsię-

wzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 
wsparcie udzielone w ramach projektów w zakresie 
opieki nad dziećmi do lat 3 jest skierowane do:  
a) osób bezrobotnych lub osób biernych zawodowo 
pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obo-
wiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym do osób, które 
przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie 
dziecka lub przebywających na urlopach macierzyńskich, 
rodzicielskich lub wychowawczych w rozumieniu ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r - Kodeks pracy;  
b) osób opiekujących się dziećmi do lat 3, którym w 
okresie opieki nad dzieckiem kończy się umowa o pracę, 
osób zatrudnionych na czas określony, pracujących bę-
dących w trakcie przerwy związanej z urlopem macie-
rzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym w rozumie-
niu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.  

196
 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 wsparcie udzielone w ramach projektów w zakresie 
opieki nad dziećmi do lat 3 jest skierowane do: 
a) osób bezrobotnych lub osób biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na 
obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym do osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na 
urodzenie dziecka lub przebywających na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r - Kodeks pracy; 
b) osób pracujących opiekujących się dzieckiem do lat 3, będących w trakcie przerwy związanej z urodze-
niem lub wychowaniem dziecka i przebywających na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim w rozumieniu 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 

268/15 1 000 000 2 575 539 

270/19 3. Działania w zakresie aktywizacji zawodowej 
będą realizowane w odniesieniu do osób bez-
robotnych i biernych zawodowo177. Typ pro-
jektu nr 2 jest skierowany do osób bezrobot-
nych lub osób biernych zawodowo po-
zostających poza rynkiem pracy ze względu na 
obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym 
do osób, które przerwały karierę zawodową ze 
względu na urodzenie dziecka lub przebywają-
cych na urlopach macierzyńskich, rodziciel-
skich lub wychowawczych w rozumieniu usta-
wy z dnia 26 czerwca 1974 r - Kodeks pracy.  
(…) 
5. Wymagane jest zapewnienie trwałości funk-
cjonowania nowych miejsc opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3 w okresie 2 lat po uzyskaniu 
dofinansowania ze środków EFS. Beneficjent 

3. Działania w zakresie aktywizacji zawodowej będą realizowane w odniesieniu do osób 
bezrobotnych i biernych zawodowo199. Typ projektu nr 2 jest skierowany do osób bezro-
botnych lub osób biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na 
obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym do osób, które przerwały karierę zawodo-
wą ze względu na urodzenie dziecka lub przebywających na urlopie wychowawczym w 
rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r - Kodeks pracy.  
(…) 
5. Wymagane jest zapewnienie trwałości funkcjonowania nowych miejsc opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 w okresie 2 lat po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS. 
Beneficjent jest zobowiązany do zachowania trwałości utworzonych w ramach projektu 
miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych i przez dziennego 
opiekuna, przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu, określo-
nej w umowie o dofinansowanie projektu. Trwałość powinna być rozumiana, jako goto-
wość podmiotu do świadczenia usług w ramach utworzonych w projekcie miejsc opieki 
nad dziećmi do lat 3. 
(…) 
9. Projekty mające na celu upowszechnianie opieki nad dziećmi do lat 3 mogą obejmo-
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jest zobowiązany do zachowania trwałości 
utworzonych w ramach projektu miejsc opieki 
nad dziećmi do lat 3 w żłobkach, klubach dzie-
cięcych i przez dziennego opiekuna, przez 
okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia 
realizacji projektu, określonej w umowie o 
dofinansowanie projektu. Trwałość powinna 
być rozumiana, jako gotowość miejsc opieki 
nad dziećmi do lat 3 do świadczenia usług w 
ramach utworzonych w projekcie miejsc opie-
ki. 
(…) 
9. Projekty mające na celu upowszechnianie 
opieki nad dziećmi do lat 3 mogą obejmować 
tworzenie i utrzymanie nowych miejsc opieki 
nad dziećmi do lat 3 na terenach, gdzie liczba 
dostępnych miejsc opieki jest niższa niż ziden-
tyfikowane zapotrzebowanie na miejsca.  
(…) 
11. Pokrycie kosztów związanych z bieżącym 
świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 
3 obejmuje:  
a) opiekę nad dzieckiem w żłobku lub klubie 
dziecięcym lub  
b) wynagrodzenie opiekuna dziennego w czę-
ści odpowiadającej kosz-tom opieki nad dziec-
kiem skierowanym w ramach projektu, lub  
c) wynagrodzenie oraz koszty składek na 
ubezpieczenia społeczne niani sprawującej 
opiekę nad dzieckiem, zgodnie z umową o 
świadczenie usług oraz zgodnie z ustawą z 
dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w 
wieku do lat 3. Koszty składek na ubezpiecze-
nia społeczne pokrywane przez Zakład Ubez-
pieczeń Społecznych zgodnie z ustawą z dnia 4 

wać tworzenie i utrzymanie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenach, 
gdzie liczba dostępnych miejsc opieki jest niższa niż zidentyfikowane zapotrzebowanie 
na miejsca. IZ RPO definiuje obszary kwalifikujące się do otrzymania wsparcia w oparciu 
o analizę uwarunkowań przeprowadzoną na podstawie m.in. odsetka dzieci objętych 
opieką w żłobkach, liczby dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych na 1000 dzieci w wieku 
do lat 3, zróżnicowań przestrzennych w dostępie do miejsc opieki oraz potencjału i pro-
gnoz demograficznych. 
(…) 
11. Pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi, tj. 
sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi poprzez pokrycie kosztów 
opłat za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna ponoszo-
nych przez opiekunów dzieci lub pokrycie kosztów wynagrodzenia niani ponoszonych 
przez opiekunów dzieci do  lat 3 obejmuje:  

a) opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, 
do zapłaty których jest zobowiązany rodzic, 

b) wynagrodzenie oraz koszty składek na ubezpieczenia społeczne niani sprawują-
cej opiekę nad dzieckiem, zgodnie z umową o świadczenie usług oraz zgodnie z 
ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Koszty 
składek na ubezpieczenia społeczne pokrywane w stosownych przypadkach 
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zgodnie z ustawą  o opiece nad dziećmi w 
wieku do lat 3 od podstawy stanowiącej kwotę nie wyższą niż wysokość mini-
malnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimal-
nym wynagrodzeniu za pracę nie są objęte dofinansowaniem w ramach projek-
tu. W ramach projektu można sfinansować wyłącznie te składki na ubezpiecze-
nia społeczne które są opłacane przez rodzica. 

Koszty wymienione w lit. a-b względem konkretnego dziecka i opiekuna są finanso-
wane ze środków EFS przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Koszty te są realizowa-
ne w ramach projektów ukierunkowanych tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do 
lat 3 w formie żłobków, klubów dziecięcych oraz u dziennego opiekuna, o których 
mowa w pkt 12, w trakcie trwania ich finansowania ze środków EFS i okresu trwało-
ści, o którym mowa w pkt 5. 

12. Finansowanie działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do 
3 lat w formie żłobków, klubów dziecięcych lub dziennego opiekuna w ramach projek-
tów współfinansowanych ze środków EFS jest możliwe przez okres nie dłuższy niż 24 
miesiące. 
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lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku 
do lat 3 nie są objęte dofinansowaniem w 
ramach projektu.  
 
Koszty wymienione w lit. a-c względem kon-
kretnego dziecka i opiekuna są finansowane ze 
środków EFS przez okres nie dłuższy niż 12 
miesięcy. Koszty te nie stanowią kosztów 
związanych z zapewnieniem finansowania 
działalności bieżącej nowo utworzonych 
miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, o których 
mowa w pkt 12.  
12. Finansowanie działalności bieżącej nowo 
utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do 3 
lat w formie żłobków lub klubów dziecięcych 
oraz dziennego opiekuna w ramach projektów 
współfinansowanych ze środków EFS jest moż-
liwe przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące.  
13. W celu upowszechnienia dostępu do form 
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dzieciom z 
niepełnosprawnościami, zgodnie z Wytyczny-
mi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakre-
sie realizacji zasady równości szans i niedy-
skryminacji, w tym dostępności dla osób z nie-
pełnosprawnościami oraz zasady równości 
szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy 
unijnych na lata 2014-2020 jest możliwe fi-
nansowanie mechanizmu racjonalnych 
usprawnień179, w tym np. zatrudnienie asy-
stenta dziecka, dostosowanie posiłków z 
uwzględnieniem specyficznych potrzeb żywie-
niowych wynikających z niepełnosprawności 
dziecka, zakup pomocy dydaktycznych ade-
kwatnych do specjalnych potrzeb edukacyj-
nych wynikających z niepełnosprawności, w 

13. W celu upowszechnienia dostępu do form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dzie-
ciom z niepełnosprawnościami, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady rów-
ności 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 
jest możliwe finansowanie mechanizmu racjonalnych usprawnień201, w tym np. zatrud-
nienie Asystenta osoby niepełnosprawnej dla dziecka, dostosowanie posiłków z 
uwzględnieniem specyficznych potrzeb żywieniowych wynikających z niepełnosprawno-
ści dziecka, zakup pomocy dydaktycznych adekwatnych do specjalnych potrzeb eduka-
cyjnych wynikających z niepełnosprawności, w oparciu o indywidualnie przeprowadzoną 
diagnozę.  
14. Wkład własny beneficjenta nie powinien pochodzić z opłat pobieranych od opieku-
nów prawnych dzieci do lat 3 korzystających ze wsparcia. 
 
199

 Zgodnie ze Wspólną Listą Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS, stanowiącą Załącznik nr 2 do Wy-

tycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-
2020: osoby bierne zawodowo należy interpretować zgodnie z definicją wskaźnika liczba osób biernych 
zawodowo objętych wsparciem w programie, tj. bierni zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą 
zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). 
(…)

 

201 Łączny koszt racjonalnych usprawnień na jednego uczestnika w projekcie nie może przekroczyć 12 tys. 

PLN. 
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oparciu o indywidualnie przeprowadzoną dia-
gnozę.  
 
177

 Zgodnie ze Wspólną Listą Wskaźników Kluczowych 

2014-2020 – EFS, stanowiącą Załącznik nr 2 do Wytycz-
nych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego 
realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020: 
osoby bierne zawodowo należy interpretować zgodnie z 
definicją wskaźnika liczba osób biernych zawodowo 
objętych wsparciem w programie, tj. bierni zawodowo to 
osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły 
roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). 
(…)

 

179 Łączny koszt racjonalnych usprawnień na jednego 

uczestnika w projekcie nie może przekroczyć 12 tys. PLN. 
II.10 Oś priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw  i pracowników do zmian 

Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 
Działanie 10.1 Usługi rozwojowe dla MŚP 

278/19 Do wydatków ponoszonych przez uczestników 
projektu PSF nie mają zastosowania Wytyczne 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w tym 
w szczególności wymóg stosowania za-sady 
konkurencyjności w procesie wyboru usług 
rozwojowych za pośrednictwem RUR. 

9. Do wydatków ponoszonych przez uczestników projektu PSF nie mają zastosowania 
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 
na lata 2014-2020, w tym w szczególności wymóg stosowania zasady konkurencyjności 
w procesie wyboru usług rozwojowych za pośrednictwem RUR. 

Działanie 10.2 Programy typu outplacement 
282/8 2. Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach 

udzielonych z EFS środków na podjęcie dzia-
łalności gospodarczej. 

2. Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie 
działalności gospodarczej210. 
 
210 Dotyczy instrumentów finansowych. 

283/12 191
 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsię-

wzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i 
pracowników do zmian na lata 2014-2020 pracownik 
zagrożony zwolnieniem to pracownik zatrudniony u 

214 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020 pra-
cownik zagrożony zwolnieniem to pracownik zatrudniony u pracodawcy, który w okresie 12 miesięcy po-
przedzających przystąpienie tego pracownika do projektu dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku 
służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o 
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pracodawcy, który w okresie 12 miesięcy poprzedzają-
cych przystąpienie tego pracownika do projektu dokonał 
rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z 
przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepi-
sami ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych 
zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków 
pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 
2015 r. poz. 192, z późn. zm.) lub zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 
2014 r. poz. 1502, z późn.), w przypadku rozwiązania 
stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn 
u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników 
albo dokonał likwidacji stanowisk pracy z przyczyn eko-
nomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub techno-
logicznych.   

szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracow-
ników (Dz. U. z 2015 r. poz. 192, z późn. zm.) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - 
Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego 
z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników albo dokonał likwidacji stanowisk 
pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych. 

284/15 16 410 066  14 410 066  
284/18 Tryb konkursowy  

Tryb pozakonkursowy 
Tryb konkursowy – typ wskazany w literze a – h, z wyłączeniem przyznania środków fi-
nansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w postaci instrumentów finanso-
wych 
Tryb pozakonkursowy – typ projektu litera h tiret drugi w zakresie przyznania środków 
finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w postaci instrumentów finanso-
wych 

289/33 1) Pracodawcy i ich pracownicy przechodzący 
procesy restrukturyzacyjne (pracownicy prze-
widziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnie-
niem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy oraz osoby, które utraciły pracę z przy-
czyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie 
dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystą-
pienia do projektu) z terenu woj. lubel-
skiego195,  
 
196

 Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru 

województwa lubelskiego (w przypadku osób fizycznych 
pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa 
lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, 
w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę 
organizacyjną na obszarze województwa lubelskiego).   

Pracownicy z przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne (pracownicy 
przewidziani do zwolnienia218 lub zagrożeni zwolnieniem z pracy219 z przyczyn dotyczą-
cych zakładu pracy oraz osoby, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy 
w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu) z terenu 
woj. Lubelskiego220, 
 
218

 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020 
pracownik przewidziany do zwolnienia to pracownik, który znajduje się w okresie wypowiedzenia stosunku 
pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracownika lub który został poinformowany przez 
pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego. 
219

 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020 
pracownik zagrożony zwolnieniem to pracownik zatrudniony u pracodawcy, który w okresie 12 miesięcy 
poprzedzających przystąpienie tego pracownika do projektu dokonał rozwiązania stosunku pracy lub 
stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 marca 
2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących 
pracowników (Dz. U. z 2015 r. poz. 192, z późn. zm.) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 
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r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku 
służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników albo dokonał likwidacji 
stanowisk pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych. 
220

 Projekt powinien być  skierowany do grup docelowych z obszaru województwa lubelskiego (w przypadku 

osób fizycznych pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów 
Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze 
województwa lubelskiego). 

Działanie 10.3 Programy polityki zdrowotnej 
294/19 c) działania w ramach programów ukie-

runkowanych na eliminowanie zdro-
wotnych czynników ryzyka w miejscu 
pracy dostosowane do potrzeb kon-
kretnych pracodawców i ich pracow-
ników, w tym przewidujące działania 
służące przekwalifikowaniu osób nara-
żonych na zdrowotne czynniki ryzyka 
w miejscu pracy, (tj. nie realizowane w 
formie RPZ) oraz działania realizowane 
w ramach RPZ nie zastępują obowiąz-
kowych działań z zakresu medycyny 
pracy, do których realizacji jest zobo-
wiązany pracodawca na podstawie 
przepisów rozdziału VI ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. 
U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) 
oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. 
o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 
2014 r. poz. 1184);  

c) działania w ramach programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych 
czynników ryzyka w miejscu pracy dostosowane do potrzeb konkretnych 
pracodawców i ich pracowników, w tym przewidujące działania służące 
przekwalifikowaniu osób narażonych na zdrowotne czynniki ryzyka w miejscu 
pracy, (tj. nie realizowane w formie RPZ) oraz działania realizowane w ramach 
RPZ nie zastępują obowiązkowych działań z zakresu medycyny pracy, do których 
realizacji jest zobowiązany pracodawca na podstawie przepisów rozdziału VI 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666) oraz 
ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 
1184); 

Działanie 10.4 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 
302/11 W przypadku instrumentów finansowych:  

- podmioty wdrażające instrument finansowy, 
które spełniają kryteria wy-mienione w rozpo-
rządzaniu delegowanym nr 480/2014.  

 

302/12 236
 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsię-

wzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i 
pracowników do zmian na lata 2014-2020 pracownik 

210
 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020 pra-
cownik zagrożony zwolnieniem to pracownik zatrudniony u pracodawcy, który w okresie 12 miesięcy po-
przedzających przystąpienie tego pracownika do projektu dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku 
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zagrożony zwolnieniem to pracownik zatrudniony u 
pracodawcy, który w okresie 12 miesięcy poprzedzają-
cych przystąpienie tego pracownika do projektu dokonał 
rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z 
przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepi-
sami ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych 
zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków 
pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 
2015 r. poz. 192, z późn. zm.) lub zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 
2016 r. poz. 1666), w przypadku rozwiązania stosunku 
pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u praco-
dawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników albo 
dokonał likwidacji stanowisk pracy z przyczyn ekono-
micznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technolo-
gicznych. 

służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o 
szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracow-
ników (Dz. U. z 2015 r. poz. 192, z późn. zm.) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - 
Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn.), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku 
służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników albo dokonał likwidacji 
stanowisk pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych.   

302/15 0 2 000 000 
308/33 1) Pracodawcy i ich pracownicy przechodzący 

procesy restrukturyzacyjne (pracownicy prze-
widziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnie-
niem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy oraz osoby, które utraciły pracę z przy-
czyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie 
dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystą-
pienia do projektu) z terenu Lubelskiego Ob-
szaru Funkcjonalnego215,  
2) pracownicy dużych przedsiębiorstw prze-
chodzących procesy restrukturyzacyjne z tere-
nu Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego216.  
 
215

 Projekt jest skierowany do grup docelowych z terenu 

Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego – terytorium opisa-
nego w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorial-
nych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, obejmujące-
go gminy: Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Lubar-
tów, Lubartów (miasto), Lublin, Mełgiew, Nałęczów, 
Niedrzwica Duża, Niemce, Piaski, Spiczyn, Strzyżewice, 
Świdnik, Wólka.  
216

 Projekt jest skierowany do grup docelowych z terenu 

Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego – terytorium opisa-

Nie dotyczy. 
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nego w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorial-
nych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, obejmujące-
go gminy: Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Lubar-
tów, Lubartów (miasto), Lublin, Mełgiew, Nałęczów, 
Niedrzwica Duża, Niemce, Piaski, Spiczyn, Strzyżewice, 
Świdnik, Wólka. (w przypadku osób fizycznych zamiesz-
kują one na obszarze LOF w rozumieniu przepisów Ko-
deksu Cywilnego).   

II.11 Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne 

Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 
Działanie 11.1 Aktywne włączenie 

310/10 2. Kompleksowe programy reintegracji i reha-
bilitacji społeczno-zawodowej realizowane 
głównie przez Zakłady Aktywizacji Zawodo-
wej219, Warsztaty Terapii Zajęciowej220, Centra 
Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecz-
nej, w tym m.in. rozwój i upowszechnianie za-
trudnienia wspieranego oraz prac społecznie 
użytecznych221.  

2. Kompleksowe programy reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej realizowane 
głównie przez Zakłady Aktywizacji Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centra 
Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, w tym m.in. rozwój i upowszechnianie 
zatrudnienia wspieranego oraz prac społecznie użytecznych247. 
 
247 

Realizacja kompleksowych programów reintegracji społeczno-zawodowej przez podmioty, o których 

mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (tj. CIS i KIS) odbywa się wyłącznie 
poprzez stworzenie nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej w istniejących ww. podmiotach. 

312/12 g) otoczenie osób wykluczonych społecz-
nie (w tym rodziny osób wykluczonych 
lub zagrożonych ubóstwem i wyklu-
czeniem społecznym), których udział 
w projekcie jest niezbędny dla sku-
tecznego wsparcia osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecz-
nym, 

 
o ile mieszczą się w katalogu osób wskazanym 
w Wytycznych w zakresie realizacji przedsię-
wzięć w obszarze włączenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego i 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go na lata 2014-2020224. 
 
224

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsię-

g) otoczenie osób wykluczonych społecznie (w tym rodziny osób wykluczonych lub 
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym), których udział w projekcie 
jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wy-
kluczeniem społecznym250, 

 
o ile mieszczą się w katalogu osób wskazanym w Wytycznych w zakresie realizacji przed-
sięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego na lata 2014-2020251. 
 
250 Zgodnie z definicją otoczenia osób wykluczonych społecznie zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 
251

 Zgodnie zWytycznymi 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 do katalogu tego należą: 
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 do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełnia-
jące co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
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wzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na lata 2014-2020 do katalogu tego nale-
żą:  
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 do objęcia 
wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co naj-
mniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z 
dnia 12 mar-ca 2004 r. 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 opuszcza-
jące pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudno-
ści 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 postę-
powaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 
382);  
e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach 
wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjotera-
pii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z 
późn. zm.);  
f) osoby z niepełnosprawnością - osoby niepełnosprawne 
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabi-
litacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z 
późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, 
w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochro-
nie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 546 z 
późn. zm);  
g) rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co 
najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze 
względu na konieczność sprawowania opieki nad dziec-
kiem z niepełnosprawnością;  
h) osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie 
z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 

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 czerw-
ca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i prze-
stępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. 
U. z 2014 r. poz. 382); 

e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjo-
terapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 
256, poz. 2572, z późn. zm.); 

f) osoby z niepełnosprawnością - osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie 
realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawno-
ściami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020; 

g) rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pra-
cuje 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.); 

i) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Mini-
stra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów 
operacyjnych na lata 2014-2020; 

j) osoby korzystające z PO PŻ. 
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645, z późn. zm.);  
i) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostę-
pu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania 
postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych 
na lata 2014-2020;  
j) osoby korzystające z PO PŻ.  

312/15 109 635 449 111 135 449 
314/19 3. Działania w ramach projektów będą ade-

kwatne do zdiagnozowanych specyficznych 
potrzeb grup docelowych, m.in. poprzez za-
stosowanie indywidualnych planów działania 
(ścieżek reintegracji) sporządzonych dla każdej 
osoby, rodziny, środowiska zagrożonego ubó-
stwem lub wykluczeniem społecznym, z 
uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemo-
wej, zasobów, potencjału, predyspozycji, po-
trzeb. W ramach ścieżki reintegracji, obok 
usług aktywnej integracji, mogą być realizo-
wane usługi społeczne, o ile jest to niezbędne 
dla zapewnienia indywidualizacji i komplekso-
wości wsparcia i przyczynia się do realizacji 
celów aktywnej integracji. Usługi aktywnej 
integracji mogą mieć charakter wsparcia in-
dywidualnego (adresowanego do osoby), ro-
dzinnego (adresowanego do rodziny) oraz 
środowiskowego (adresowanego do określo-
nego środowiska).  
4. Projekty, w tym w szczególności realizowa-
ne przez jednostki organizacyjne pomocy spo-
łecznej, będą realizowane zgodnie ze standar-
dami i modelami opracowanymi na poziomie 
krajowym.  
5. Wsparcie zostanie zintensyfikowane w gmi-
nach znajdujących się w naj-bardziej nieko-
rzystnym położeniu w kontekście realizacji 

3. Wsparcie może być udzielane osobom bezrobotnym, dla których ustalono I lub II 
profil pomocy w oparciu o ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnie-
nia i instytucjach rynku pracy, spełniającym minimum jedną przesłankę pozwalającą 
zaklasyfikować je do grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecz-
nym (w przypadku osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej bezrobocie 
nie może być jedynym powodem udzielania pomocy społecznej). Osobom bezro-
botnym, dla których ustalono I lub II profil pomocy mogą być świadczone jedynie 
usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym i zdrowotnym. 

4. Działania w ramach projektów będą adekwatne do zdiagnozowanych specyficznych 
potrzeb grup docelowych, m.in. poprzez zastosowanie indywidualnych planów dzia-
łania (ścieżek reintegracji) sporządzonych dla każdej osoby, rodziny, środowiska za-
grożonego ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem diagnozy sy-
tuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb. W ramach ścieżki 
reintegracji, obok usług aktywnej integracji, mogą być realizowane usługi społeczne, 
o ile jest to niezbędne dla zapewnienia indywidualizacji i kompleksowości wsparcia i 
przyczynia się do realizacji celów aktywnej integracji. Usługi aktywnej integracji mo-
gą mieć charakter wsparcia indywidualnego (adresowanego do osoby), rodzinnego 
(adresowanego do rodziny) oraz środowiskowego (adresowanego do określonego 
środowiska). 

5. Projekty, w tym w szczególności realizowane przez jednostki organizacyjne pomocy 
społecznej, będą realizowane zgodnie ze standardami i modelami opracowanymi na 
poziomie krajowym. 

6. Wsparcie zostanie zintensyfikowane w gminach znajdujących się w najbardziej nie-
korzystnym położeniu w kontekście realizacji celu tematycznego 9, w tym w gminach 
o dużym zagrożeniu ubóstwem. 

7. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzi-
bę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną dzia-
łalności podmiotu) na terenie województwa lubelskiego z możliwością udostępnienia 
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celu tematycznego 9, w tym w gminach o du-
żym zagrożeniu ubóstwem.  
6. Beneficjent w okresie realizacji projektu 
prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, 
filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie do-
zwoloną formę organizacyjną działalności 
podmiotu) na terenie województwa lubelskie-
go z możliwością udostępnienia pełnej doku-
mentacji wdrażanego projektu oraz zapewnia-
jące uczestnikom projektu możliwość osobi-
stego kontaktu z kadrą projektu.  
7. Wsparcie w ramach Działania nie może być 
udzielone w zakresie w jakim jest wykluczone 
w art. 1 ust. 2 - 5 Rozporządzenia Komisji (UE) 
NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uzna-
jącym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z 
rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 
107 i 108 Traktatu oraz w art. 1 ust. 1 Rozpo-
rządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 
grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 
i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europej-
skiej do pomocy de minimis.  
8. Usługi aktywnej integracji o charakterze 
zawodowym nie mogą stanowić pierwszego 
elementu wsparcia w ramach ścieżki reinte-
gracji. Usługi aktywnej integracji mogą mieć 
charakter wsparcia indywidualnego (adreso-
wanego do osoby), rodzinnego (adresowanego 
do rodziny) oraz środowiskowego (adresowa-
nego do określonego środowiska). Praca so-
cjalna jest traktowana jako instrument aktyw-
nej integracji o charakterze społecznym, jed-
nakże projekty obejmujące wyłącznie pracę 
socjalną nie są wybierane do dofinansowania. 
Usługi reintegracji społecznej i zawodowej 

pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu 
możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. 

8. Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w zakresie w jakim jest wyklu-
czone w art. 1 ust. 2 - 5 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 
2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oraz w art. 1 ust. 1 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. 

9. Usługi  reintegracji społecznej i zawodowej realizowane przez CIS  i KIS są uznawane 
za kompleksową usługę aktywnej integracji, obejmującą aktywną integrację społecz-
ną i zawodową. 

10. Specyficzne wymogi dla projektów realizowanych przez OPS i PCPR: 
a) w przypadku osób bezrobotnych wsparciem obejmowane są osoby bezrobotne, 

które korzystają z pomocy społecznej lub bezrobotne, dla których ustalono III 
profil pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnie-
nia i instytucjach rynku pracy. W przypadku wsparcia osób bezrobotnych, dla 
których ustalono III profil pomocy wsparcie jest realizowane na podstawie Pro-
gramu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w ww. ustawie, 

b) ze środków EFS nie są finansowane bierne formy pomocy w postaci zasiłków. 
Świadczenia te mogą być uznane za wkład własny do projektu, 

c) na zasadach określonych w umowie o dofinansowanie zlecanie realizacji okre-
ślonych zadań w ramach projektu odbywa się z wykorzystaniem mechanizmu 
zlecania realizacji zadań publicznych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2004 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

d) OPS i PCPR nie wdrażają samodzielnie usług aktywnej integracji o charakterze 
zawodowym. Wdrożenie usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym 
jest możliwe wyłącznie przez podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji 
zawodowej, w szczególności przez PUP i inne instytucje rynku pracy, o których 
mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy; CIS i KIS w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej zgod-
nie z ustawą z dnia 13 czerwca  2003 r. o zatrudnieniu socjalnym; przedsiębior-
stwa społeczne; organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym są realizowane przez: 

 partnerów OPS lub PCPR w ramach projektów partnerskich; 
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realizowane przez CIS i KIS są uznawane za 
kompleksową usługę aktywnej integracji, 
obejmującą aktywną integrację społeczną i 
zawodową.  
9. Specyficzne wymogi dla projektów realizo-
wanych przez OPS i PCPR:  
- w przypadku osób bezrobotnych wsparciem 
obejmowane są osoby bezrobotne, które ko-
rzystają z pomocy społecznej lub bez-robotne 
zakwalifikowane do III profilu pomocy zgodnie 
z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W 
przypadku wsparcia osób bezrobotnych za-
kwalifikowanych do III profilu pomocy wspar-
cie jest realizowane na podstawie Programu 
Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w 
ww. ustawie,  
a) ze środków EFS nie są finansowane bierne 
formy pomocy w postaci zasiłków. Świadcze-
nia te mogą być uznane za wkład własny do 
projektu,  
b) na zasadach określonych w umowie o dofi-
nansowanie zlecanie realizacji określonych 
zadań w ramach projektu odbywa się z wyko-
rzystaniem mechanizmu zlecania realizacji 
zadań publicznych zgodnie z ustawą z dnia 24 
kwietnia 2004 r. o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie,  
c) wdrożenie usług aktywnej integracji o cha-
rakterze zawodowym jest możliwe wyłącznie 
przez podmioty wyspecjalizowane w zakresie 
aktywizacji zawodowej, w tym w szczególności 
przez PUP i inne instytucje rynku pracy, o któ-
rych mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 
r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

 PUP na podstawie porozumienia, które określa zasady współpracy w zakresie 
realizacji usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym lub o realizacji 
Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w ustawie z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i na zasa-
dach określonych w tej ustawie; 

 podmioty wybrane w ramach zlecenia zadania publicznego na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub zgodnie z art. 15a 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych; 

 podmioty danej jednostki samorządu terytorialnego wyspecjalizowane w za-
kresie reintegracji zawodowej, o ile zostaną wskazane we wniosku o dofinan-
sowanie projektu jako realizatorzy projektu, 

e) obowiązkowym elementem kontraktów socjalnych, indywidualnych programów, 
projektów socjalnych (o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o po-
mocy społecznej) oraz programów aktywności lokalnej w formie lokalnych pro-
gramów pomocy społecznej (o których mowa w art. 110 ust. 10 oraz art. 112 
ust. 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej)  są usługi aktywnej 
integracji. 

11. W odniesieniu do typów projektów, które dotyczą aktywizacji społeczno-
zatrudnieniowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym stoso-
wane są kryteria wyboru projektów dotyczące efektywności społecznej253 i zatrud-
nieniowej254. Spełnienie kryterium efektywności społecznej i efektywności zatrud-
nieniowej jest warunkiem dostępu do środków EFS, z zastrzeżeniem podrozdziału 4.7 
pkt 9 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecz-
nego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014 – 
2020. Efektywność społeczna jest mierzona wśród osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, które skorzystały z usług aktywnej integracji o charakte-
rze społecznym lub edukacyjnym, lub zdrowotnym, a efektywność zatrudnieniowa 
wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które skorzystały 
z usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym. Efektywność społeczna jest 
mierzona wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które 
skorzystały z usług aktywnej integracji o charakterze społecznym lub edukacyjnym, 
lub zdrowotnym, a efektywność zatrudnieniowa wśród osób zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym, które skorzystały z usług aktywnej integracji o charak-
terze zawodowym. 
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pracy, w szczególności w ramach Programu 
Aktywizacja i Integracja; KIS i CIS; spółdzielnie 
socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 
kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych; 
organizacje pozarządowe, o których mowa w 
ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno-
ści pożytku publicznego i o wolontariacie.  
Usługi aktywnej integracji o charakterze za-
wodowym mogą być realizowane przez:  
- partnerów OPS lub PCPR w ramach projek-
tów partnerskich;  
- PUP na podstawie porozumienia o realizacji 
Programu Aktywizacja i Integracja, o którym 
mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy i na zasadach określonych w tej ustawie;  
- podmioty wybrane w ramach zlecenia zada-
nia publicznego na zasadach określonych w 
ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno-
ści pożytku publicznego i o wolontariacie;  
- podmioty danej jednostki samorządu teryto-
rialnego wyspecjalizowane w zakresie reinte-
gracji zawodowej, o ile zostaną wskazane we 
wniosku o dofinansowanie projektu jako reali-
zatorzy projektu,  
d) obowiązkowym elementem kontraktów 
socjalnych, indywidualnych programów (o 
których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 
r. o pomocy społecznej) oraz programów ak-
tywności lokalnej w formie lokalnych progra-
mów pomocy społecznej (o których mowa w 
art. 110 ust. 10 oraz art. 112 ust. 13 ustawy z 
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) są 
usługi aktywnej integracji.  
10. W odniesieniu do projektów przewidują-

12. Efektywność społeczna i efektywność zatrudnieniowa są mierzone: 
a) wśród uczestników projektu względem ich sytuacji w momencie rozpoczęcia 

udziału w projekcie, rozumianego zgodnie z definicją wskazaną w Wytycznych w 
zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyj-
nych na lata 2014-2020; 

b) wśród uczestników projektu, którzy zakończyli udział w projekcie; za zakończenie 
udziału w projekcie należy uznać zakończenie uczestnictwa w formie lub for-
mach wsparcia realizowanych w ramach projektu zgodnie ze ścieżką udziału w 
projekcie. Zakończenie udziału w projekcie z powodu podjęcia zatrudnienia 
wcześniej niż uprzednio było to planowane można uznać za zakończenie udziału 
w projekcie na potrzeby weryfikacji kryterium efektywności społecznej i efek-
tywności zatrudnieniowej; 

c) w stosunku do łącznej liczby uczestników projektu, którzy zakończyli udział 
w projekcie, w rozumieniu lit. b, i skorzystali w projekcie z usług aktywnej inte-
gracji, z uwzględnieniem wyżej wskazanego pkt 11 oraz wyłączeń dotyczących 
efektywności zatrudnieniowej określonych w pkt 9 Wytycznych w zakresie reali-
zacji przedsięwzięć  
w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na lata 2014-2020. 

13. Kryteria efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej są weryfikowane w 
terminie do 3 miesięcy od zakończenia udziału  
w projekcie. 

14. Usługi aktywnej integracji mogą mieć charakter wsparcia indywidualnego (adreso-
wanego do osoby), rodzinnego (adresowanego do rodziny) oraz środowiskowego 
(adresowanego do określonego środowiska)255. 

15. Wsparcie w postaci usług aktywnej integracji jest adresowane do: 
a) osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 
b) środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególno-

ści do społeczności lokalnych na obszarach zdegradowanych objętych rewitaliza-
cją 

- biorąc pod uwagę elementy, o których mowa w podrozdziale 4.1 Wytycznych w za-
kresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubó-
stwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, dotyczące realizacji 
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cych bezpośrednie wsparcie dla osób lub ro-
dzin albo środowisk zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym oraz wspierają-
cych aktywizację społeczno-zatrudnieniową 
osób zagrożonych ubóstwem lub wyklucze-
niem społecznym stosowane są kryteria wybo-
ru projektów dotyczące efektywności społecz-
no-zatrudnieniowej.  
11. W ramach usług aktywnej integracji skie-
rowanych do osób z niepełno-sprawnościami 
(w tym zatrudnionych w ZAZ oraz uczestników 
WTZ) istnieje możliwość realizacji usług asy-
stenckich, a także innych usług aktywnej inte-
gracji w szczególności usług trenera pracy lub 
innych usług umożliwiających uzyskanie i 
utrzymanie zatrudnienia i nabywanie nowych 
umiejętności społecznych i zawodowych, po-
zwalających uzyskać i utrzymać zatrudnienie, 
w szczególności w początkowym okresie za-
trudnienia.  
12. Turnusy rehabilitacyjne, o których mowa w 
ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilita-
cji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych nie są traktowane 
jako instrument aktywnej integracji. Kwota 
przeznaczona na turnus rehabilitacyjny akty-
wizowanej osoby z niepełnosprawnością może 
stanowić wkład własny do projektu.  
13. Istnieje możliwość realizacji działań wspie-
rających pracodawców w tworzeniu miejsc 
pracy dla osób z niepełnosprawnościami, w 
szczególności poprzez wyposażenie lub dopo-
sażenie stanowiska pracy na potrzeby za-
trudnienia osoby z niepełnosprawnością, do-
stosowanie stanowiska pracy do potrzeb osób 

i profilowania interwencji (ukierunkowanie wsparcia EFS), oraz postanowienia pod-
rozdziału 4.3 ww. Wytycznych dotyczące preferowania grup docelowych. 

16. Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla osób, rodzin i środowisk 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym nie mogą stanowić pierwsze-
go elementu wsparcia w ramach ścieżki reintegracji. Praca socjalna jest traktowana 
jako instrument aktywnej integracji o charakterze społecznym. Projekty obejmujące 
wyłącznie pracę socjalną nie są wybierane do dofinansowania. 

17. Proces wsparcia osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym odbywa się w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie 
dla każdej osoby, rodziny, środowiska zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem spo-
łecznym, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, 
predyspozycji, potrzeb. 

18. W ramach ścieżki reintegracji, obok usług aktywnej integracji, mogą być realizowane 
usługi społeczne, o ile jest to niezbędne dla zapewnienia indywidualizacji 
i kompleksowości wsparcia dla konkretnej osoby, rodziny czy środowiska i przyczynia 
się do realizacji celów aktywnej integracji, przy czym wsparcie jest skoncentrowane 
na osobie i jej potrzebach, a nie na rozwijaniu usług. 

19. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami odbywa się po-
przez: 
a) wykorzystanie usług aktywnej integracji; możliwa jest realizacja wsparcia w za-

kresie przygotowania do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub pod-
jęcia zatrudnienia realizowanego przez środowiskowe domy samopomocy, usług 
asystenckich, a także innych usług aktywnej integracji w szczególności takich jak 
usługi trenera pracy lub inne usługi umożliwiające uzyskanie i utrzymanie za-
trudnienia i nabywanie nowych umiejętności społecznych i zawodowych, pozwa-
lających uzyskać i utrzymać zatrudnienie, w szczególności w początkowym okre-
sie zatrudnienia; 

b) usługi reintegracji społecznej i zawodowej realizowane przez CIS i KIS; wykorzy-
stanie usług aktywnej integracji w ramach WTZ256 i ZAZ257 zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz za-
trudnianiu osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość realizacji usług asy-
stenckich, a także innych usług aktywnej integracji, w szczególności takich jak 
usługi trenera pracy lub inne usługi umożliwiające uzyskanie i utrzymanie za-
trudnienia i nabywanie nowych umiejętności społecznych i zawodowych, pozwa-
lających uzyskać i utrzymać zatrudnienie w szczególności w początkowym okre-
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z niepełnosprawnościami.  
14. Beneficjent jest zobowiązany:  
a) do informowania właściwych terytorialnie 
OPS i PCPR o realizowanych projektach  
b) do poinformowania właściwych terytorial-
nie ośrodków pomocy społecznej oraz organi-
zacji partnerskich regionalnych i lokalnych, o 
których mowa w PO PŻ, o prowadzonej rekru-
tacji do projektów realizowanych w ramach PI 
9i i PI 9iv, a także do niepowielania wsparcia, 
które osoba lub rodzina zagrożona ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym uzyskuje w 
ramach działań towarzyszących w PO PŻ.  
15. W odniesieniu do projektów wskazanych w 
typie 1 lit. e oraz typie 1 lit. f dopuszczane jest 
wspieranie wychowanków w okresie do roku 
po opuszczeniu placówki, o której mowa w 
typie projektu.  

sie zatrudnienia. 
20. Turnusy rehabilitacyjne, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o re-

habilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie są 
traktowane jako instrument aktywnej integracji. Kwota przeznaczona na turnus re-
habilitacyjny aktywizowanej osoby z niepełnosprawnością może stanowić wkład wła-
sny do projektu. 

21. Istnieje możliwość realizacji działań wspierających pracodawców w tworzeniu miejsc 
pracy dla osób z niepełnosprawnościami, w szczególności poprzez wyposażenie lub 
doposażenie stanowiska pracy na potrzeby zatrudnienia osoby z niepełnosprawno-
ścią, dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 
Działania wspierające tworzenie miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami mo-
gą być realizowane wyłącznie jako element kompleksowych projektów obejmujących 
również aktywizację społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnościami. 

22. Beneficjent jest zobowiązany:  
a) do współpracy z OWES w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy w podmiotach 

ekonomii społecznej, 
b) do informowania właściwych terytorialnie OPS i PCPR o realizowanych projek-

tach i formach wsparcia otrzymywanych przez uczestników, w przypadku pro-
jektów, w których Beneficjentem jest podmiot inny niż OPS, z uczestnikami tego 
projektu podpisywana jest umowa na wzór kontraktu socjalnego, 

c) do poinformowania właściwych terytorialnie ośrodków pomocy społecznej oraz 
organizacji partnerskich regionalnych i lokalnych, o których mowa w PO PŻ, o 
prowadzonej rekrutacji do projektów realizowanych w ramach PI 9i i PI 9iv, a 
także do niepowielania wsparcia, które osoba lub rodzina zagrożona ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym uzyskuje w ramach działań towarzyszących w PO 
PŻ. 

23. W odniesieniu do projektów wskazanych w typie 1 lit. e oraz typie 1 lit. f dopuszcza-
ne jest wspieranie wychowanków w okresie do roku po opuszczeniu placówki, o 
której mowa w typie projektu. 

 
253

 Kryterium efektywności społecznej odnosi się do odsetka uczestników projektu, którzy po zakończeniu 

udziału w projekcie: 
a) dokonali postępu w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej i zmniejszenia dystansu do za-

trudnienia, przy czym postęp powinien być rozumiany m.in. jako:  
i) rozpoczęcie nauki;  
ii) wzmocnienie motywacji do pracy po projekcie; 
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iii) zwiększenie pewności siebie i własnych umiejętności; 
iv) poprawa umiejętności rozwiązywania pojawiających się problemów; 
v) podjęcie wolontariatu;  
vi) poprawa stanu zdrowia; 
vii) ograniczenie nałogów; 
viii) doświadczenie widocznej poprawy w funkcjonowaniu (w przypadku osób z niepełnospraw-

nościami); 
b)  lub podjęli dalszą aktywizację w formie, która: 

i) obrazuje postęp w procesie aktywizacji społecznej i zmniejsza dystans do zatrudnienia; 
ii) nie jest tożsama z formą aktywizacji, którą uczestnik projektu otrzymywał przed projektem;  
iii) nie jest tożsama z formą aktywizacji, którą uczestnik projektu otrzymywał w ramach projek-

tu, chyba że nie jest ona finansowana ze środków EFS i że stanowi postęp w stosunku do sy-
tuacji uczestnika projektu w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. 

254
 Kryterium efektywności zatrudnieniowej oznacza odsetek uczestników projektu, którzy po zakończeniu 

udziału w projekcie, w rozumieniu  pkt 5 lit. b, podjęli zatrudnienie. Pomiar efektywności zatrudnieniowej 
odbywa się zgodnie ze sposobem określonym dla efektywności zatrudnieniowej wskazanym w Wytycznych 
w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 
rynku pracy na lata 2014-2020, z zastrzeżeniem, że pomiar efektywności zatrudnieniowej nie dotyczy osób 
biernych zawodowo lub bezrobotnych, które w ramach projektu realizowanego w ramach w PI 9i lub po jego 
zakończeniu podjęły dalszą aktywizację w ramach PI 9v lub w ramach CT 8. 
Wyłączenie z obowiązku stosowania kryterium efektywności zatrudnieniowej stosuje się do osób:  

a) wspieranych w ramach placówek wsparcia dziennego, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

b) będących w pieczy zastępczej i opuszczających tę pieczę, o których mowa w ustawie z dnia 9 
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

c) nieletnich, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestęp-
czości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich; 

d) przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjo-
terapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;  

osób do 18. roku życia lub do zakończenia realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. 
255 Projekty nie mogą być skoncentrowane na wsparciu dzieci (osoby poniżej 18. roku życia), z wyłączeniem 

projektów dedykowanych osobom, o których mowa w rozdziale 4.7 pkt 9 lit. a-d 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. 
256 Wsparcie w ramach w ramach WTZ odbywa się poprzez: 

a) wsparcie usługami aktywnej integracji nowych osób w istniejących WTZ;  
b) wsparcie dotychczasowych uczestników WTZ nową ofertą w postaci usług aktywnej integracji obo-

wiązkowo ukierunkowaną na przygotowanie uczestników WTZ do podjęcia zatrudnienia i ich zatrud-
nienie: w ZAZ, na otwartym lub chronionym rynku pracy lub w przedsiębiorczości społecznej; IZ RPO 
tworzy możliwość wsparcia uczestników WTZ usługami asystenckimi oraz usługami trenera pracy, 
umożliwiającymi uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia, w szczególności w początkowym okresie za-
trudnienia, umożliwia także realizację praktyk lub staży dla uczestników WTZ. 
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257 Wsparcie w ramach ZAZ odbywa się poprzez: 

a) zwiększenie liczby osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych w istniejących ZAZ, z możliwością 
objęcia tych osób usługami aktywnej integracji; okres zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w 
ZAZ po zakończeniu realizacji projektu jest co najmniej równy okresowi zatrudnienia w ramach pro-
jektu; okres może być krótszy, wyłącznie w sytuacji, gdy osoba z niepełnosprawnością podejmie w 
tym okresie zatrudnienie poza ZAZ; 

b) wsparcie osób z niepełnosprawnościami dotychczas zatrudnionych w ZAZ nową ofertą w postaci 
usług aktywnej integracji ukierunkowaną na przygotowanie osób zatrudnionych w ZAZ do podjęcia 
zatrudnienia poza ZAZ: na otwartym rynku pracy lub w przedsiębiorczości społecznej; IZ RPO tworzy 
możliwość wsparcia dla osób zatrudnionych w ZAZ usługami asystenckimi oraz usługami trenera pra-
cy, umożliwiającymi uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia, w szczególności w początkowym okresie 
zatrudnienia. 

Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne 
319/7 227

 Deinstytucjonalizacja - proces przejścia od opieki 

instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej spo-
łeczności, realizowany zgodnie z „Ogólnoeuropejskimi 
wytycznymi dotyczącymi przejścia od opieki instytucjo-
nalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych 
społeczności” i wymagający z jednej strony rozwoju usług 
świadczonych w lokalnej społeczności, z drugiej – stop-
niowego ograniczenia usług w ramach opieki instytucjo-
nalnej. Integralnym elementem deinstytucjonalizacji 
usług jest prewencja, mająca zapobiegać umieszczaniu 
osób w opiece instytucjonalnej, a w przypadku dzieci - 
rozdzieleniu dziecka z rodziną i umieszczeniu w pieczy 
zastępczej.  
Usługi świadczone w lokalnej społeczności – usługi umoż-
liwiające osobom niezależne życie w środowisku lokal-
nym. Usługi te zapobiegają odizolowaniu osób od rodzi-
ny i środowiska lokalnego, 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 sąsiedz-
kich Są to usługi świadczone w sposób:  
zindywidualizowany (dostosowany do potrzeb i możliwo-
ści danej osoby) oraz jak najbardziej zbliżony do warun-
ków odpowiadających życiu w środowisku domowym i 
rodzinnym;  
umożliwiający odbiorcom tych usług kontrolę nad swoim 
życiem i nad decyzjami, które ich dotyczą;  
zapewniający, że odbiorcy usług nie są odizolowani od 
ogółu społeczności lub nie są zmuszeni do mieszkania 
razem;  

259
 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 
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. 
Usługi społeczne świadczone w lokalnej społeczności – usługi świadczone w interesie ogólnym, 
umożliwiające osobom niezależne życie w środowisku lokalnym. Usługi te zapobiegają odizolowaniu osób od 
rodziny i lokalnej społeczności, 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: 
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 lokalnej społeczności 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; 
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gwarantujący, że wymagania organizacyjne nie mają 
pierwszeństwa przed indywidualnymi potrzebami miesz-
kańców.  
Do usług świadczonych w lokalnej społeczności należą w 
szczególności:  
i) usługi wspierania rodziny, o których mowa w pkt 24 lit. 
c;  
ii) rodzinna piecza zastępcza oraz placówki opiekuńczo-
wychowawcze do 14 osób, o których mowa w ustawie z 
dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej;  
oraz poniżej wymienione usługi, o ile spełniają warunki, 
o których mowa w lit. a-d:  
iii) usługi asystenckie;  
iv) usługi asystenckie i opiekuńcze świadczone w miejscu 
zamieszkania,  
v) usługi w postaci mieszkań chronionych, o których 
mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej;  
vi) usługi w postaci mieszkań wspomaganych, o ile liczba 
miejsc jest nie większa niż 30; limit 30 miejsc nie obowią-
zuje w przypadku, gdy przepisy prawa krajowego wska-
zują mniejszą maksymalną liczbę miejsc w mieszkaniu;  
vii) usługi w rodzinnym domu pomocy, o którym mowa w 
ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;  
viii) 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. Limit 30 miejsc nie obowiązuje w 
przypadku, gdy przepisy prawa krajowego wskazują 
mniejszą maksymalną liczbę miejsc całodobowego poby-
tu w poszczególnych ośrodkach wsparcia;  
ix) usługi w domu pomocy społecznej o liczbie miejsc, 
która jest nie większa niż 30. Limit 30 miejsc nie obowią-
zuje w przypadku, gdy przepisy prawa krajowego wska-
zują mniejszą maksymalną liczbę miejsc.   

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 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 

dzieci, 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. 

320/10 4. Usługi z zakresu mieszkalnictwa wspomaga-
nego228, w tym chronione-go229, treningowe-
go230

 i wspieranego231.  
 
228

 Wsparcie dla mieszkań wspomaganych polega na 

tworzeniu miejsc w nowo tworzonych lub istniejących 

4. Usługi z zakresu mieszkalnictwa260 chronionego261 oraz wspomaganego, w tym  
treningowego263 i wspieranego264. 

 
260

 Wsparcie dla mieszkań chronionych i mieszkań wspomaganych polega na tworzeniu miejsc w nowo 
tworzonych lub istniejących mieszkaniach chronionych lub mieszkaniach wspomaganych, przeznaczonych 
dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Liczba miejsc w mieszkaniu 
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mieszkaniach wspomaganych dla osób lub rodzin zagro-
żonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Formą 
mieszkania wspomaganego nie jest mieszkanie socjalne.  
229

 Mieszkanie chronione, o którym mowa w ustawie z 

dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w którym 
stosowany jest standard usług tej formy pomocy wynika-
jący z ww. ustawy.  
230

 Usługa mieszkania treningowego, przygotowującego 
osoby w nim przebywające do prowadzenia samodziel-
nego życia. Usługa ma charakter okresowy i służy okre-
ślonym kategoriom osób (w szczególności osobom 
opuszczającym pieczę zastępczą, osobom bezdomnym, 
osobom z zaburzeniami psychicznymi) w osiągnięciu 
częściowej lub całkowitej samodzielności m.in. poprzez 
trening samodzielności, poradnictwo, pracę socjalną lub 
inne usługi aktywnej integracji. Usługa mieszkania tre-
ningowego musi spełniać definicję usług świadczonych w 
lokalnej społeczności.  
231

 Usługa mieszkania wspieranego, stanowiącego alter-

natywę dla pobytu w placówce zapewniającej całodobo-
wą opiekę. Usługa ma charakter pobytu stałego lub 
okresowego (w przypadku potrzeby opieki w zastępstwie 
za opiekunów faktycznych). Służy osobom starszym i 
osobom z niepełnosprawnościami, w szczególności oso-
bom niesamodzielnym i wymagającym wsparcia w for-
mie usług opiekuńczych. Usługa mieszkania wspieranego 
musi spełniać definicję usług świadczonych w lokalnej 
społeczności.  
 

(…) 

 
7. Wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pie-
czy zastępczej234, w tym:  
a) wsparcie rozwoju rodzinnych form pieczy 
zastępczej235,  
 
234

 Zakres usług wsparcia pieczy zastępczej określa usta-

wa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i sys-
temie pieczy zastępczej.  
235

 W ramach działań prowadzących do tworzenia ro-

dzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuń-

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. Formą mieszkania wspomaganego nie jest mieszkanie socjalne. 
261

 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 (Dz. U. poz. 305 ).  
263

 Usługa mieszkania treningowego, przygotowującego osoby w nim przebywające do prowadzenia 
samodzielnego życia. Usługa ma charakter okresowy i służy określonym kategoriom osób (w szczególności 
osobom opuszczającym pieczę zastępczą, osobom bezdomnym, osobom z zaburzeniami psychicznymi) w 
osiągnięciu częściowej lub całkowitej samodzielności m.in. poprzez trening samodzielności, poradnictwo, 
pracę socjalną lub inne usługi aktywnej integracji. Usługa mieszkania treningowego musi spełniać definicję 
usług świadczonych w lokalnej społeczności. 
264

 Usługa mieszkania wspieranego, stanowiącego alternatywę dla pobytu w placówce zapewniającej cało-
dobową opiekę. Usługa ma charakter pobytu stałego lub okresowego (w przypadku potrzeby opieki w za-
stępstwie za opiekunów faktycznych). Służy osobom niesamodzielnym, w szczególności osobom starszym i 
osobom z niepełnosprawnościami, w szczególności osobom niesamodzielnym i wymagającym wsparcia w 
formie usług opiekuńczych lub asystenckich. Usługa mieszkania wspieranego musi spełniać definicję usług 
świadczonych w lokalnej społeczności. 
 

(…) 
 

7. Wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej270, w tym: 
a) wsparcie rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej271, 

 
270 Zakres usług wsparcia pieczy zastępczej określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej. 
271 W ramach działań prowadzących do tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opie-

kuńczo-wychowawczych typu rodzinnego realizowane jest 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. 
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czo-wychowawczych typu rodzinnego poniżej 14 dzieci 
jest realizowane kształcenie kandydatów na rodziny 
zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrek-
torów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu ro-
dzinnego poniżej 14 dzieci oraz doskonalenie osób spra-
wujących rodzinną pieczę zastępczą w ww. formach.   

 
322/12 243

 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsię-

wzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na lata 2014-2020 do katalogu tego nale-
żą:  
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 do objęcia 
wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co naj-
mniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z 
dnia 12 marca 2004 r. 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 opuszcza-
jące pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudno-
ści 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 postę-
powaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 
382);  
e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach 
wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjotera-
pii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z 
późn. zm.);  
f) osoby z niepełnosprawnością - osoby niepełnosprawne 
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabi-
litacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z 
późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, 
w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochro-
nie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 546 z 

279
 Zgodnie z 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 do katalogu tego należą: 
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 do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. 
spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 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 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 382); 

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 (Dz. U. z 2004 r. Nr 
256, poz. 2572, z późn. zm.); 

f) osoby z niepełnosprawnością - osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu 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; 

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 Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.); 

j)    osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów 
operacyjnych na lata 2014-2020; 

k)   osoby korzystające z PO PŻ. 
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późn. zm.);  
g) rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co 
najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze 
względu na konieczność sprawowania opieki nad dziec-
kiem z niepełnosprawnością;  
h) osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie 
z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy Dz. U. z 2016 r. poz. 
645, z późn. zm.);  
j) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostę-
pu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania 
postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych 
na lata 2014-2020;  
k) osoby korzystające z PO PŻ.   

322/15 47 227 472 49 727 472 
323/19 1. Zgodnie z:  

- Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Fundu-
szu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 
lata 2014-2020.  
- Wytycznymi w zakresie realizacji przedsię-
wzięć w obszarze włączenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego i 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go na lata 2014-2020.  
- Wytycznymi w zakresie zasad realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego w obszarze 
zdrowia na lata 2014-2020.  
- Wytycznymi w zakresie realizacji zasady rów-
ności szans i niedyskryminacji, w tym dostęp-
ności dla osób z niepełnosprawnościami i za-
sady równości szans kobiet i mężczyzn w ra-
mach funduszy unijnych na lata 2014-2020.  
- Wytycznymi w zakresie monitorowania po-

1. Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społeczne-
go i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-
2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskie-
go Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskie-
go Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskie-
go Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pra-
cowników do zmian na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w 
tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans ko-
biet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji progra-
mów operacyjnych na lata 2014-2020. 
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stępu rzeczowego realizacji programów ope-
racyjnych na lata 2014-2020.  
- Wytycznymi programowymi dotyczącymi 
systemu wdrażania Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Fun-
duszu Społecznego.  
- Krajowe ramy strategiczne. Policy Paper dla 
ochrony zdrowia na lata 2014-2020.  
- Country Specific Recommendations (CSR) dla 
Polski.  
- Krajowym Programem Przeciwdziałania Ubó-
stwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy 
wymiar aktywnej integracji245.  
- Narodowym Programem Ochrony Zdrowia 
Psychicznego na lata 2011-2015.  
- Strategią Polityki Społecznej Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020.  
- Regionalnym Programem Ochrony Zdrowia 
Psychicznego dla województwa lubelskiego na 
lata 2012-2016.  
- Programem Strategicznym Ochrony Zdrowia 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.  
2. Demarkacja usług - usługi społeczne to 
usługi realizowane przez beneficjentów niebę-
dących podmiotami leczniczymi. W ramach 
projektów do-tyczących usług społecznych, w 
szczególności usług opiekuńczych, istnie-je 
możliwość finansowania usług zdrowotnych, o 
ile usługi te są nie-zbędne do zapewnienia 
kompleksowego wsparcia osobom zagrożo-
nym ubóstwem lub wykluczeniem społecz-
nym.  
3. Warunki realizacji usług opiekuńczych:  
a) usługi opiekuńcze są świadczone dla osób 

 Wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 Krajowe ramy strategiczne. Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. 

 Country Specific Recommendations (CSR) dla Polski. 

 Krajowym Programem Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 
2020. Nowy wymiar aktywnej integracji281. 

 Narodowym Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015. 

 Strategią Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

 Regionalnym Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego dla województwa lu-
belskiego na lata 2012-2016. 

 Programem Strategicznym Ochrony Zdrowia Województwa Lubelskiego na lata 
2014-2020. 

2. Demarkacja usług - usługi społeczne to usługi realizowane przez podmioty prowa-
dzące w swojej działalności statutowej usługi społeczne lub przez podmioty prowa-
dzące w swojej działalności statutowej jednocześnie usługi społeczne i zdrowotne. W 
przypadku realizacji w ramach jednego projektu usług społecznych i zdrowotnych, 
Beneficjent gwarantuje możliwość monitorowania usług społecznych i zdrowotnych 
oddzielnie albo ustala, że usługami przewodnimi w projekcie są usługi społeczne i za-
pewnia ich monitorowanie. W ramach projektów dotyczących usług społecznych, w 
szczególności usług opiekuńczych, istnieje możliwość finansowania usług zdrowot-
nych, o ile usługi te nie mogą zostać sfinansowane ze środków publicznych, tj. wykra-
czają 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 ka-
talogu 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. 

3. Interwencja w ramach poszczególnych typów usług społecznych spełnia minimalne 
wymagania świadczenia tych usług, określone w załączniku nr 1 do Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubó-
stwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 
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niesamodzielnych,  
b) wsparcie dla usług opiekuńczych prowadzi 
każdorazowo do zwiększenia liczby miejsc 
świadczenia usług opiekuńczych pro-
wadzonych przez danego beneficjenta w sto-
sunku do danych z roku poprzedzającego rok 
rozpoczęcia realizacji projektu. Liczba miejsc 
świadczenia usług opiekuńczych jest zwiększa-
na wyłącz-nie w ramach usług świadczonych w 
lokalnej społeczności,  
c) wsparcie dla usług opiekuńczych odbywa się 
poprzez tworzenie miejsc świadczenia usług 
opiekuńczych246

 w formie usług świadczonych 
w lokalnej społeczności. Tworzone miejsca 
świadczenia usług opiekuńczych mogą być 
miejscami:  
- stałego lub krótkookresowego pobytu dzien-
nego;  
- stałego lub krótkookresowego pobytu cało-
dobowego.  
Miejsca krótkookresowego pobytu służą prze-
de wszystkim poprawie dostępu do usług 
opiekuńczych w zastępstwie za opiekunów 
faktycznych247.  
d) nie są tworzone nowe miejsca świadczenia 
usług opiekuńczych w ramach opieki instytu-
cjonalnej, tj. w ramach placówek opiekuńczo-
pobytowych ani nie są utrzymywane dotych-
czas istnieją-ce miejsca świadczenia usług w 
ramach opieki instytucjonalnej, tj. w ramach 
placówek opiekuńczo-pobytowych,  
e) istnieje możliwość wsparcia dla osób będą-
cych w opiece instytucjonalnej, tj. w placów-
kach opiekuńczo-pobytowych w celu przejścia 
tych osób do opieki realizowanej w ramach 

4. Warunki realizacji usług opiekuńczych: 
a) usługi opiekuńcze są świadczone dla osób niesamodzielnych, 
b) wsparcie dla usług opiekuńczych prowadzi każdorazowo do zwiększenia licz-

by 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 świadcze-
nia usług opiekuńczych oraz liczby osób objętych usługami nie dotyczy 
wsparcia dla usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunów faktycz-
nych, 

c) wsparcie dla zwiększania liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych od-
bywa się poprzez zwiększanie liczby opiekunów świadczących usługi w miej-
scu zamieszkania lub poprzez tworzenie miejsc świadczenia usług opiekuń-
czych282 w formie usług świadczonych w społeczności lokalnej w formie: 

 stałego lub krótkookresowego pobytu dziennego; 

 stałego lub krótkookresowego pobytu całodobowego. 
Miejsca krótkookresowego pobytu służą przede wszystkim poprawie dostępu 
do usług opiekuńczych w zastępstwie za opiekunów faktycznych (nieformal-
nych)283. Miejsca świadczenia usług opiekuńczych  mogą być tworzone za-
równo w nowych podmiotach, jak i w podmiotach już istniejących, z zastrze-
żeniem wynikającym z litery b.  

d) nie są tworzone nowe miejsca świadczenia usług opiekuńczych w ramach 
opieki instytucjonalnej ani nie są utrzymywane dotychczas istniejące miejsca, 

e) istnieje możliwość wsparcia dla osób będących w opiece instytucjonalnej, tj. 
w placówkach opiekuńczo-pobytowych 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 opiekuń-
czych w postaci usług świadczonych w społeczności lokalnej, 

f) istnieje możliwość w stosunku do podmiotów prowadzących opiekę instytu-
cjonalną sfinansowania działań pozwalających na rozszerzenie oferty o pro-
wadzenie 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,  

g) w usługach opiekuńczych istnieje możliwość wykorzystania nowoczesnych 
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usług świadczonych w lokalnej społeczności, o 
ile przyczynia się to do zwiększenia liczby 
miejsc świadczenia usług opiekuńczych w po-
staci usług świadczonych w lokalnej społecz-
ności,  
f) istnieje możliwość w stosunku do podmio-
tów prowadzących opiekę instytucjonalną, tj. 
placówek opiekuńczo-pobytowych sfinanso-
wania działań pozwalających na rozszerzenie 
oferty o prowadzenie usług świadczonych w 
lokalnej społeczności, o ile przyczyni się to do 
zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług 
opiekuńczych w postaci usług świadczonych w 
lokalnej społeczności.,  
g) w usługach opiekuńczych istnieje możliwość 
wykorzystania nowoczesnych technologii in-
formacyjno-komunikacyjnych np. teleopieki, 
systemów przywoławczych.  
4. Warunki realizacji usług asystenckich:  
a) usługi asystenckie są świadczone dla osób z 
niepełnosprawnościami,  
b) wsparcie dla usług asystenckich prowadzi 
każdorazowo do zwiększenia liczby miejsc 
świadczenia usług asystenckich prowadzonych 
przez danego beneficjenta w stosunku do da-
nych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia 
realizacji projektu. Liczba miejsc świadczenia 
usług asystenckich jest zwiększana wyłącznie 
w ramach usług świadczonych w lokalnej spo-
łeczności lub w celu umożliwienia osobom 
przebywającym w opiece instytucjonalnej, tj. 
w placówkach opiekuńczo-pobytowych, przej-
ście do usług świadczonych w lokalnej spo-
łeczności,  
c) wsparcie dla usług asystenckich odbywa się 

technologii informacyjno-komunikacyjnych np. teleopieki, systemów przy-
woławczych, wyłącznie jako elementu wsparcia i pod warunkiem zagwaran-
towania kompleksowości usługi opiekuńczej. 

5. Warunki realizacji usług asystenckich: 
a) usługi asystenckie są świadczone dla osób z niepełnosprawnościami, 
b) wsparcie dla usług asystenckich prowadzi każdorazowo do zwiększenia liczby 

miejsc świadczenia usług asystenckich 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. Możliwe jest wsparcie w postaci usług asystenc-
kich dla osób przebywających w opiece instytucjonalnej w celu ich przejścia 
do usług świadczonych w społeczności lokalnej, 

c) wsparcie dla usług asystenckich odbywa się poprzez zwiększanie liczby asy-
stentów funkcjonujących w ramach nowych podmiotów lub podmiotów ist-
niejących, z zastrzeżeniem wynikającym z pkt b), 

d) wsparcie świadczone w ramach usług asystenckich jest dostosowane do in-
dywidualnych potrzeb osób wynikających z poszczególnych rodzajów niepeł-
nosprawności oraz zakresu czynności wykonywanych przez asystenta w ra-
mach usługi asystenckiej,  

e) usługi asystenckie mogą być świadczone przez asystentów osób niepełno-
sprawnych, którzy ukończyli kształcenie w zawodzie asystenta osoby niepeł-
nosprawnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 
lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach lub 
przez asystentów osobistych posiadających doświadczenie w realizacji usług 
asystenckich lub odpowiednie przeszkolenie, 

f) istnieje możliwość sfinansowania usługi asystenckiej w celu umożliwienia 
opiekunom faktycznym (nieformalnym) funkcjonowania społecznego, zawo-
dowego lub edukacyjnego. 

6. Warunki realizacji usług opiekuńczych i asystenckich: 
a) finansowanie ze środków EFS w ramach danego projektu miejsc świadczenia 

usług opiekuńczych i asystenckich ze środków EFS stworzonych przez danego 
beneficjenta trwa nie dłużej niż 3 lata. 

b) wsparcie w ramach projektu nie spowoduje: 

 zmniejszenia dotychczasowego finansowania usług asystenckich lub opie-
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poprzez zwiększanie liczby asystentów funk-
cjonujących w ramach nowych podmiotów lub 
podmiotów istniejących, z zastrzeżeniem wy-
nikającym z pkt 4 b),  
d) wsparcie świadczone w ramach usług asy-
stenckich jest dostosowane do indywidual-
nych potrzeb osób wynikających z poszczegól-
nych rodzajów niepełnosprawności oraz za-
kresu czynności wykonywanych przez asysten-
ta w ramach usługi asystenckiej,  
e) usługi asystenckie mogą być świadczone 
przez asystentów osób niepełnosprawnych, 
którzy ukończyli kształcenie w zawodzie asy-
stenta osoby niepełnosprawnej zgodnie z roz-
porządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 
dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy 
programowej kształcenia w zawodach lub 
przez asystentów osobistych posiadających 
doświadczenie w realizacji usług asystenckich 
lub odpowiednie przeszkolenie,  
f) istnieje możliwość sfinansowania usługi 
asystenckiej w celu umożliwienia opiekunom 
faktycznym funkcjonowania społecznego, za-
wodowego lub edukacyjnego.  
5. Warunki realizacji usług opiekuńczych i asy-
stenckich:  
a) utrzymywanie miejsc świadczenia usług 
opiekuńczych i asystenckich ze środków EFS 
stworzonych przez danego beneficjenta trwa 
nie dłużej niż 3 lata.  
b) wsparcie w ramach projektu nie spowoduje:  
- zmniejszenia dotychczasowego finansowania 
usług asystenckich lub opiekuńczych przez 
beneficjenta oraz  
- zastąpienia środkami projektu dotychczaso-

kuńczych przez beneficjenta oraz 

 zastąpienia środkami projektu dotychczasowego finansowania usług ze 
środków innych niż europejskie. 

c) wsparcie jest adresowane w pierwszej kolejności do osób z niepełnospraw-
nościami i osób niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 150% wła-
ściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na 
osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o po-
mocy społecznej, 

d) istnieje możliwość skorzystania z usług asystenckich lub opiekuńczych także 
przez inne osoby niż wskazane w pkt 6 c). Kryteria rekrutacji uwzględniają w 
szczególności sytuację materialną osób niesamodzielnych oraz ich opieku-
nów faktycznych (nieformalnych) rodzaj usług i specyfikę grupy docelowej. 
Decyzja o przyznaniu osobie niesamodzielnej lub jej opiekunom usług asy-
stenckich lub opiekuńczych jest poprzedzona każdorazowo indywidualną 
oceną sytuacji materialnej i życiowej (rodzinnej i zawodowej) danej osoby 
niesamodzielnej oraz opiekunów faktycznych tej osoby. Kryteria rekrutacji 
tych osób do projektów zostaną określone przez beneficjenta we wniosku o 
dofinansowanie projektu i zatwierdzone przez IZ RPO na etapie oceny projek-
tu,  

e) dopuszcza się wprowadzenie częściowej lub całkowitej odpłatności za usługi 
asystenckie lub opiekuńcze, dla osób innych niż wskazane w pkt 6c). Zasady 
odpłatności zostaną określone przez beneficjenta we wniosku o dofinanso-
wanie projektu i zatwierdzone przez IZ RPO na etapie oceny projektu, 

f) dopuszcza finansowanie działań pozwalających osobom, o których mowa w 
pkt 4 lit. a oraz w pkt 5 lit. a, na w miarę możliwości samodzielne funkcjono-
wanie, 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 niesamo-
dzielnymi), sfinansowanie wypożyczenia lub zakupu tego sprzętu zwiększają-
cego samodzielność osób, usługi dowożenia posiłków, przewóz do miejsca 
pracy lub ośrodka wsparcia. Tego rodzaju działania realizowane są wyłącznie 
jako element kompleksowych projektów dotyczących usług asystenckich lub 
usług opiekuńczych i mogą być finansowane z EFS lub w ramach cross-
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wego finansowania przez beneficjentów usług 
asystenckich lub opiekuńczych.  
c) wsparcie jest adresowane w pierwszej ko-
lejności do osób z niepełnosprawnościami i 
osób niesamodzielnych, których dochód nie 
przekracza 150% właściwego kryterium do-
chodowego (na osobę samotnie gospodarują-
cą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w 
ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej,  
d) istnieje możliwość skorzystania z usług asy-
stenckich lub opiekuńczych także przez inne 
osoby niż wskazane w pkt 5 c). Kryteria rekru-
tacji uwzględniają w szczególności sytuację 
materialną osób niesamodzielnych oraz ich 
opiekunów faktycznych, rodzaj usług i specyfi-
kę grupy docelowej. Decyzja o przyznaniu 
osobie niesamodzielnej lub jej opiekunom 
usług asystenckich lub opiekuńczych jest po-
przedzona każdorazowo indywidualną oceną 
sytuacji materialnej i życiowej (rodzinnej i 
zawodowej) danej osoby niesamodzielnej oraz 
opiekunów faktycznych tej osoby. Kryteria 
rekrutacji tych osób do projektów zostaną 
określone przez beneficjenta we wniosku o 
dofinansowanie projektu i zatwierdzone przez 
IZ RPO na etapie oceny projektu,  
e) dopuszcza się wprowadzenie częściowej lub 
całkowitej odpłatności za usługi asystenckie 
lub opiekuńcze, dla osób innych niż wskazane 
w pkt 5c). Zasady odpłatności zostaną okre-
ślone przez beneficjenta we wniosku o dofi-
nansowanie projektu i zatwierdzone przez IZ 
RPO na etapie oceny projektu,  
f) dopuszcza finansowanie działań pozwalają-

financingu. 
7. W przypadku usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej nie są tworzone nowe miej-

sca w ramach opieki instytucjonalnej, tj. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 
powyżej 14 osób. Usługi wsparcia rodziny w postaci pomocy  w opiece i wychowaniu 
dzieci w formie placówek wsparcia dziennego  polegają na tworzeniu nowych miejsc 
opieki i wychowania w ramach nowo tworzonych placówek wsparcia dziennego lub 
na wsparciu istniejących placówek. Wsparcie istniejących placówek wsparcia dzien-
nego jest możliwe wyłącznie, pod warunkiem: 

a) zwiększenia liczby miejsc w tych placówkach lub  
b) rozszerzenia oferty wsparcia. 

6. Zakłada się wykorzystanie potencjału organizacyjno – technicznego szkół w ramach 
działań wspierających tworzenie i rozwój środowiskowych form i placówek wsparcia 
dziennego dla dzieci i młodzieży, w tym np. świetlic środowiskowych, ognisk wycho-
wawczych oferujących zajęcia/programy socjoterapeutyczne. 

7. Intensywność wsparcia będzie najwyższa na obszarach, na których występują ograni-
czenia w dostępie do usług społecznych użyteczności publicznej, w tym np. terenach 
wiejskich, obszarach rewitalizowanych.  

8. W ramach Działania zakłada się wdrażanie wybranych standardów świadczenia usług 
wypracowanych na poziomie krajowym. 

9. Beneficjent zapewnia, że wynagrodzenie za pracę/stawka za godzinę pracy osób 
bezpośrednio świadczących usługi społeczne w projekcie nie mogą być niższe od mi-
nimalnego wynagrodzenia za pracę/minimalnej stawki godzinowej ustalonych na 
podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W przypadku osób 
świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej do końca 2016 r., wyso-
kość 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. Zapis nie dotyczy 
osób świadczących usługi nieodpłatnie.  

10. Wsparcie istniejących mieszkań chronionych lub mieszkań wspomaganych jest moż-
liwe wyłącznie pod warunkiem zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług w danym 
mieszkaniu, bez pogorszenia jakości świadczonych usług. W mieszkaniach chronio-
nych i mieszkaniach wspomaganych w ramach wsparcia zapewnia się: 

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

b) usługi wspierające aktywność osoby w mieszkaniu, w tym trening samo-
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cych osobom, o których mowa w pkt 3 lit. a 
oraz w pkt 4 lit. a, na w miarę możliwości sa-
modzielne funkcjonowanie, w tym działań 
zwiększających mobilność, autonomię, bezpie-
czeństwo osób z niepełnosprawnościami i 
osób niesamodzielnych (np. likwidowanie ba-
rier architektonicznych w miejscu zamieszka-
nia, sfinansowanie wypożyczenia sprzętu nie-
zbędnego do opieki nad osobami niesamo-
dzielnymi lub sprzętu zwiększającego samo-
dzielność osób, usługi dowożenia posiłków, 
przewóz do miejsca pracy lub ośrodka wspar-
cia); przy czym tego rodzaju działania realizo-
wane są wy-łącznie jako element komplekso-
wych projektów dotyczących usług asystenc-
kich lub usług opiekuńczych i mogą być finan-
sowane z EFS lub w ramach cross-financingu.  
6. W przypadku usług wsparcia rodziny i pieczy 
zastępczej nie są tworzone nowe miejsca w 
ramach opieki instytucjonalnej, tj. w placów-
kach opiekuńczo-wychowawczych powyżej 14 
osób. Usługi wsparcia rodziny w postaci po-
mocy w opiece i wychowaniu dzieci w formie 
placówek wsparcia dziennego polegają na 
tworzeniu nowych miejsc opieki i wy-
chowania w ramach nowych placówek wspar-
cia dziennego, jak również w ramach istnieją-
cych placówek. Wsparcie istniejących placó-
wek wsparcia dziennego jest możliwe wyłącz-
nie, pod warunkiem:  
a) zwiększenia liczby miejsc w tych placówkach 
lub  
b) rozszerzenia oferty wsparcia.  
7. Zakłada się wykorzystanie potencjału orga-
nizacyjno – technicznego szkół w ramach dzia-

dzielności, praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne, integracja osoby ze 
społecznością lokalną. 

11. W przypadku mieszkań chronionych, Beneficjent zapewnia, że jest stosowany stan-
dard dotyczący tej formy pomocy wynikający z ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o po-
mocy społecznej i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 
2012 r. w sprawie mieszkań chronionych. W przypadku mieszkań wspomaganych 
Beneficjent zapewnia, że mieszkania te spełniają definicję usług społecznych świad-
czonych w społeczności lokalnej oraz standardy określone w załączniku nr 1 do Wy-
tycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społeczne-
go i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 

12. Trwałość wsparcia – beneficjent po zakończeniu realizacji projektu jest zobowiązany 
do zachowania trwałości co najmniej przez okres równy okresowi realizacji projektu, 
w szczególności w zakresie: 

a) miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych utworzonych w ra-
mach projektu, 

b) miejsc świadczenia usług w mieszkaniach chronionych i mieszkaniach wspo-
maganych utworzonych w ramach projektu, 

c) utworzonych w projekcie miejsc w placówkach wsparcia dziennego, 
Trwałość oznacza instytucjonalną gotowość podmiotów do świadczenia usług. 

13.  Beneficjent projektu realizującego cel szczegółowy nr 1 jest zobowiązany:  
a) do informowania właściwych terytorialnie OPS i PCPR o realizowanych pro-

jektach i formach wsparcia otrzymywanych przez uczestników, w przypadku 
projektów, w których Beneficjentem jest podmiot inny niż OPS, z uczestni-
kami tego projektu podpisywana jest umowa na wzór kontraktu socjalnego,, 

b) do poinformowania właściwych terytorialnie ośrodków pomocy społecznej 
oraz organizacji partnerskich regionalnych i lokalnych, o których mowa w PO 
PŻ, o prowadzonej rekrutacji do projektów realizowanych w ramach PI 9i i PI 
9iv, a także do niepowielania wsparcia, które osoba lub rodzina zagrożona 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym uzyskuje w ramach działań towa-
rzyszących w PO PŻ. 

 
281

 W szczególności z Priorytetem III Aktywna integracja społeczności lokalnej. 
282

 Miejsca świadczenia usług opiekuńczych mogą być tworzone zarówno w nowych podmiotach, jak i w 

podmiotach już istniejących, z zastrzeżeniem wynikającym z pkt 3 lit. b. 
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łań wspierających tworzenie i rozwój środowi-
skowych form i placówek wsparcia dziennego 
dla dzieci i młodzieży, w tym np. świetlic śro-
dowiskowych, ognisk wychowawczych oferu-
jących zajęcia/programy socjoterapeutyczne.  
b) Intensywność wsparcia będzie najwyższa na 
obszarach, na których występują ograniczenia 
w dostępie do usług społecznych użyteczności 
publicznej, w tym np. terenach wiejskich, ob-
szarach rewitalizowanych.  
a) W ramach Działania zakłada się wdrażanie 
wybranych standardów świadczenia usług 
wypracowanych na poziomie krajowym.  
8. Trwałość wsparcia – beneficjent po zakoń-
czeniu realizacji projektu jest zobowiązany do 
zachowania trwałości co najmniej przez okres 
odpowiadający okresowi realizacji projektu, w 
szczególności w zakresie:  
a) miejsc świadczenia usług asystenckich i 
opiekuńczych utworzonych w ramach projek-
tu,  
b) miejsc świadczenia usług w mieszkaniach 
wspomaganych utworzonych w ramach pro-
jektu,  
c) w przypadku wsparcia na tworzenie nowych 
placówek wsparcia dziennego o których mowa 
w art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastęp-
czej,  
 
Trwałość oznacza instytucjonalną gotowość 
podmiotów do świadczenia usług.  
9. Beneficjent projektu realizujacego cel 
szczegółowy nr 1 jest zobowiązany:  
a) do informowania właściwych terytorialnie 

283
 Opiekun faktyczny (nieformalny) – osoba pełnoletnia opiekująca się osobą niesamodzielną, niebędąca 

opiekunem zawodowym i niepobierająca wynagrodzenia z tytułu opieki nad osobą niesamodzielną, najczę-
ściej członek rodziny. 
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OPS i PCPR o realizowanych projektach  
b) do poinformowania właściwych terytorial-
nie ośrodków pomocy społecznej oraz organi-
zacji partnerskich regionalnych i lokalnych, o 
których mowa w PO PŻ, o prowadzonej rekru-
tacji do projektów realizowanych w ramach PI 
9i i PI 9iv, a także do nie-powielania wsparcia, 
które osoba lub rodzina zagrożona ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym uzyskuje w 
ramach działań towarzyszących w PO PŻ.  
 
245 W szczególności z Priorytetem III Aktywna integracja 

społeczności lokalnej. 
246 Miejsca świadczenia usług opiekuńczych mogą być 

tworzone zarówno w nowych podmiotach, jak i w pod-
miotach już istniejących, z zastrzeżeniem wynikającym z 
pkt 3 lit. b. 
247 Opiekun faktyczny – osoba pełnoletnia opiekująca się 

osobą niesamodzielną, niebędąca opiekunem zawodo-
wym i niepobierająca wynagrodzenia z tytułu opieki nad 
osobą niesamodzielną, najczęściej członek rodziny. 

331/19 15. Na zasadach określonych w umowie o 
dofinansowanie, zlecanie zadań odbywa się 
zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolonta-
riacie, dokonywanie zamówień z wykorzysta-
niem klauzul społecznych zgodnie z ustawą z 
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicz-
nych, dokonywanie zamówień u podmiotów 
ekonomii społecznej w przypadku zakupów 
nieobjętych ustawą z 29 stycznia 2004 r. - 
Prawo zamówień publicznych.  

19. Na zasadach określonych w umowie o dofinansowanie, zlecanie zadań odbywa się 
zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolon-
tariacie, dokonywanie zamówień z wykorzystaniem klauzul społecznych zgodnie z usta-
wą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z 
późn. zm.), dokonywanie zamówień u PES w przypadku zakupów nieobjętych ustawą z 
dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych i zasadą konkurencyjności, o 
której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Fun-
duszu Spójności na lata 2014-2020. 

Działanie 11.3 Ekonomia społeczna 
333/8 2. Liczba miejsc pracy utworzonych w przed-

siębiorstwach społecznych.  
2. Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych. 
3. Liczba działających regionalnych sieci współpracy OWES po zakończeniu realizacji 

projektu.286 
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4. Liczba działających regionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej po zakoń-
czeniu realizacji projektu.287 

5. Liczba działających regionalnych sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o 
charakterze reintegracyjnym po zakończeniu realizacji projektu.288 

6. Liczba podmiotów, w tym podmiotów ekonomii społecznej, które kontynuują 
współpracę na poziomie regionalnym po zakończeniu realizacji projektu.289 

7. Liczba podmiotów, w tym podmiotów ekonomii społecznej, które kontynuują 
przedsięwzięcia służące zwiększeniu widoczności podmiotów ekonomii społecznej 
na poziomie regionalnym po zakończeniu realizacji projektu.290 

8. Liczba wdrożonych lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej po zakończeniu 
realizacji projektu.291 

9. Liczba funkcjonujących regionalnych komitetów do spraw ekonomii społecznej po 
zakończeniu realizacji projektu.292 

10. Liczba wdrożonych regionalnych wieloletnich planów rozwoju ekonomii społecznej 
po zakończeniu realizacji projektu.293 

 
286 Dotyczy trybu pozakonkursowego, typ projektu Koordynacja obszaru ekonomii społecznej w regionie 
287 J.w. 
288 J.w. 
289 J.w. 
290 J.w. 
291 J.w. 
292 J.w. 
293 J.w. 

333/9 2. Liczba podmiotów ekonomii społecznej 
objętych wsparciem.  

2. Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem. 
3. Liczba podmiotów, w tym podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem.294 
4. Liczba utworzonych regionalnych komitetów do spraw ekonomii społecznej.295 
5. Liczba zaktualizowanych regionalnych wieloletnich planów rozwoju ekonomii spo-

łecznej.296 
 

294 Dotyczy trybu pozakonkursowego, typ projektu Koordynacja obszaru ekonomii społecznej w regionie 
295 J.w. 
296 J.w. 

333/10 250
 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsię-

wzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Fun-

298
 Zgodnie z 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 przedsiębiorstwo społeczne to podmiot, który spełnia łącznie poniższe 
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duszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na lata 2014-2020 podmiot ekonomii 
społecznej to:  
a) przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia so-
cjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 
r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651, z 
późn. zm.);  

b) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji 
społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym:  
- CIS i KIS;  

- ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierp-
nia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;  
c) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mo-
wa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.);  
d) podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z 
realizacją celu społecznego bądź dla którego leżący we 
wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działal-
ności komercyjnej. Grupę tę można podzielić na następu-
jące podgrupy:  
- organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie prowadzące działalność gospo-
darczą, z której zyski wspierają realizację celów statuto-
wych;  

- spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spół-
dzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, działające w 
oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo 
spółdzielcze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1443, z późn. zm.);  

- 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%.  

warunki:  
a) jest podmiotem wyodrębnionym pod względem organizacyjnym i rachunkowym, prowadzącym działalność 

gospodarczą zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub działalność oświatową (działalność 
oświatowa rozumiana jest zgodnie z art. 83a, ust 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty tj. jako 
prowadzenie szkoły lub placówki, zespołu, o którym mowa w art. 90a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 
systemie oświaty, oraz innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w przepisach wydanych na 
podstawie art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty o systemie oświaty)  lub 
działalność kulturalną (działalność kulturalna rozumiana jest zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 25 
października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej), której celem jest: 

 integracja społeczna i zawodowa określonych kategorii osób wyrażona poziomem zatrudnienia tych 
osób: 

(1) zatrudnienie co najmniej 50%: 

 osób bezrobotnych (w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020) lub  

 osób z niepełnosprawnościami lub 

 osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjal-
nym lub  

 osób, o których mowa w art. 4 ust 1  ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjal-
nych lub 

(2) zatrudnienie co najmniej 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności 
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych lub osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z 
dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;  

 lub realizacja usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności, usług opieki nad dzieckiem w 
wieku do lat 3 zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 
2016 r. poz. 157) lub usług wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub w innych formach 
wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przy 
jednoczesnej realizacji integracji społecznej i zawodowej  osób, o których mowa w ppkt i wyrażonej 
zatrudnieniem tych osób na poziomie  co najmniej 30%.; 

b) jest podmiotem, który nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców, akcjonariuszy 
lub pracowników, ale przeznacza go na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa jako kapitał niepodzielny 
oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną (w przypadku przedsiębiorstw o 
charakterzezatrudnieniowym) lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności 
lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo; 

c) jest zarządzany na zasadach demokratycznych demokratycznych, co oznacza, że  struktura  zarządzania  
przedsiębiorstwami społecznymi  lub  ich  struktura  własnościowa  opiera  się  na współzarządzaniu w 
przypadku spółdzielni, akcjonariacie pracowniczym lub zasadach partycypacji pracowników, co podmiot 
określa w swoim statucie lub innym dokumencie założycielskim; 

d) wynagrodzenia kadry zarządzającej są ograniczone limitami tj. nie przekraczają wartości, o której mowa w art. 
9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;  

 zatrudnia w oparciu o umowę o pracę, spółdzielczą umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną co najmniej 
trzy osoby, przy zachowaniu proporcji zatrudnienia określonych w pkt a. 

335/10 255
 Zakres działań koordynacyjnych:  

a) tworzenie regionalnych sieci współpracy OWES działa-
jących w regionie, w tym w szczególności poprzez orga-
nizowanie regionalnych spotkań sieciujących dla OWES, 
umożliwiających wymianę informacji pomiędzy ośrod-

302
 W ramach działań koordynacyjnych dotyczących ekonomii społecznej mogą być realizowane jedynie następujące 

działania: 
a) tworzenie regionalnych sieci współpracy OWES działających w regionie, w tym w szczególności poprzez organi-

zowanie regionalnych spotkań sieciujących dla OWES, umożliwiających wymianę informacji pomiędzy ośrod-
kami na temat podejmowanych działań, postępów i problemów w realizacji wsparcia, stosowanych rozwiąza-
niach i metodach pracy itp., a także agregowanie informacji na temat działalności OWES i wyników ich pracy na 
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kami na temat podejmowanych działań, postępów i 
problemów w realizacji wsparcia, stosowanych rozwią-
zaniach i metodach pracy itp., a także agregowanie 
informacji na temat działalności OWES i wyników ich 
pracy na poziomie całego regionu oraz uspójnianie i 
synchronizowanie tych działań w regionie. Wspieranie 
działań OWES nakierowanych na jednostki samorządu 
terytorialnego;  
b) tworzenie regionalnych sieci podmiotów ekonomii 
społecznej (klastry, franczyzy) oraz włączanie podmiotów 
ekonomii społecznej w istniejące na poziomie regional-
nym organizacje branżowe (sieci, klastry);  
c) tworzenie regionalnych sieci kooperacji podmiotów 
ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym (CIS, 
KIS, ZAZ, WTZ), mających umożliwić wzajemne uczenie 
się i wymianę informacji oraz wsparcie tych podmiotów 
w osiąganiu standardów usług;  
d) inicjowanie współpracy jednostek systemu pomocy 
społecznej, podmiotów ekonomii społecznej, w tym o 
charakterze reintegracyjnym, OWES dla zwiększenia 
synergii działań podejmowanych przez te podmioty w 
procesie aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym i wzrostu zatrudnienia w 
sektorze ekonomii społecznej m.in. w celu zapewnienia 
ciągłości procesu reintegracyjnego, a także współpracy 
ww. podmiotów z innymi podmiotami takimi jak szkoły, 
uczelnie wyższe, instytucje rynku pracy, przedsiębiorstwa 
m.in. w celu zwiększenia liczby staży i praktyk w podmio-
tach ekonomii społecznej czy też w typowych przedsię-
biorstwach;  
e) budowanie powiązań pomiędzy nauką, biznesem i 
ekonomią społeczną na poziomie regionalnym (spotka-
nia, warsztaty, doradztwo, wymiana informacji) w celu 
nawiązania stałej współpracy;  
f) organizacja przedsięwzięć służących zwiększaniu wi-
doczności podmiotów ekonomii społecznej jako dostaw-
ców produktów i usług oraz wspieranie sprzedaży pro-
duktów i usług świadczonych przez podmioty ekonomii 
społecznej na poziomie regionalnym (np. targi ekonomii 
społecznej, sprzedaż produktów i usług podmiotów 
ekonomii społecznej za pomocą jednego regionalnego 
portalu);  
g) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i 

poziomie całego regionu oraz uspójnianie i synchronizowanie tych działań w regionie. Wspieranie działań 
OWES nakierowanych na jednostki samorządu terytorialnego; 

b) tworzenie regionalnych sieci PES (klastry, franczyzy) oraz włączanie PES w istniejące na poziomie regionalnym 
organizacje branżowe (sieci, klastry); 

c) tworzenie regionalnych sieci kooperacji PES o charakterze reintegracyjnym (CIS, KIS, ZAZ, WTZ), mających 
umożliwić wzajemne uczenie się i wymianę informacji oraz wsparcie tych podmiotów w osiąganiu standardów 
usług; 

d) inicjowanie współpracy jednostek systemu pomocy społecznej, PES, w tym o charakterze reintegracyjnym, 
OWES dla zwiększenia synergii działań podejmowanych przez te podmioty w procesie aktywizacji osób zagro-
żonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i wzrostu zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej m.in. 
w celu zapewnienia ciągłości procesu reintegracyjnego, a także współpracy ww. podmiotów z innymi podmio-
tami takimi jak szkoły, uczelnie wyższe, instytucje rynku pracy, przedsiębiorstwa m.in. w celu zwiększenia liczby 
staży i praktyk w PES, czy też w typowych przedsiębiorstwach;  

e) budowanie powiązań pomiędzy nauką, biznesem i ekonomią społeczną na poziomie regionalnym (spotkania, 
warsztaty, doradztwo, wymiana informacji) w celu nawiązania stałej współpracy;  

f) organizacja przedsięwzięć służących zwiększaniu widoczności PES jako dostawców produktów i usług oraz 
wspieranie sprzedaży produktów i usług świadczonych przez PES na poziomie regionalnym (np. targi ekonomii 
społecznej, sprzedaż produktów i usług PES za pomocą jednego regionalnego portalu); 

g) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami lokalnymi, w szczególności PES, w 
zakresie tworzenia lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej lub lokalnych planów udziału PES w rozwoju 
usług społecznych (spotkania, wymiana informacji, dobre praktyki, doradztwo), stosowania klauzul społecz-
nych lub społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, zlecania zadań PES; 

h) wspieranie realizacji przez PES usług użyteczności publicznej i współpraca z OWES w tym zakresie;  
i) zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, o którym mowa w KPRES, 

i organizowanie jego prac oraz tworzenie możliwości współpracy kluczowych interesariuszy w zakresie kreo-
wania rozwoju ekonomii społecznej w regionie;  

j) wyznaczanie kierunków rozwoju ekonomii społecznej, aktualizacja regionalnego programu rozwoju ekonomii 
społecznejBłąd! Nie zdefiniowano zakładki.; 

k) reprezentowanie interesów sektora ekonomii społecznej na poziomie regionalnym oraz włączenie ekonomii 
społecznej do strategii rozwoju województwa w obszarach związanych z rynkiem pracy, integracją społeczną, 
rozwojem przedsiębiorczości oraz innowacji, rozwojem usług użyteczności publicznej oraz innymi priorytetami, 
w ramach których jest możliwy regionalny rozwój ekonomii społecznej; 

l) ewaluacja działań OWES. 
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innymi podmiotami lokalnymi, w szczególności podmio-
tami ekonomii społecznej, w zakresie tworzenia lokal-
nych planów rozwoju ekonomii społecznej (spotkania, 
wymiana informacji, dobre praktyki, doradztwo), stoso-
wania klauzul społecznych lub społecznie odpowiedzial-
nych zamówień publicznych, zlecania zadań podmiotom 
ekonomii społecznej;  
h) wspieranie realizacji przez podmioty ekonomii spo-
łecznej usług użyteczności publicznej i współpraca z 
OWES w tym zakresie;  
i) zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Komitetu 
Rozwoju Ekonomii Społecznej, o którym mowa w KPRES, 
i organizowanie jego prac oraz tworzenie możliwości 
współpracy kluczowych interesariuszy w zakresie kreo-
wania rozwoju ekonomii społecznej w regionie;  
j) wyznaczanie kierunków rozwoju ekonomii społecznej, 
aktualizacja regionalnego programu rozwoju ekonomii 
społecznej;  
k) reprezentowanie interesów sektora ekonomii spo-
łecznej na poziomie regionalnym oraz włączenie ekono-
mii społecznej do strategii rozwoju województwa w 
obszarach związanych z rynkiem pracy, integracją spo-
łeczną, rozwojem przedsiębiorczości oraz innowacji, 
rozwojem usług użyteczności publicznej oraz innymi 
priorytetami, w ramach których jest możliwy regionalny 
rozwój ekonomii społecznej.   

335/11 Typy projektów nr 1-3: 
1.Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)

303
. 

 
303

 Ośrodek wsparcia ekonomii społecznej (OWES) – podmiot 
lub partnerstwo posiadający akredytację, świadczący komple-
mentarnie pakiet usług wsparcia ekonomii społecznej wskaza-
nych w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej 
(KPRES). 
Akredytacja przyznawana przez ministra właściwego do spraw 
zabezpieczenia społecznego, na podstawie rekomendacji Komi-
tetu Akredytacyjnego, dla podmiotów lub partnerstw świadczą-
cych łącznie wszystkie typy usług wsparcia ekonomii społecznej 
wskazanych w KPRES w związku ze spełnieniem przez nie Stan-
dardów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach 
Systemu Akredytacji i Standardów Działania Instytucji Wsparcia 
Ekonomii Społecznej (AKSES). 

Typy projektów nr 1-3: 
1.Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)

303
. 

 
303

 Ośrodek wsparcia ekonomii społecznej (OWES) – podmiot lub partnerstwo posiadający akredytację, świadczący 
komplementarnie pakiet usług wsparcia ekonomii społecznej wskazanych w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii 
Społecznej (KPRES). 
Akredytacja jest przyznawana przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dla podmiotów lub 
partnerstw świadczących łącznie wszystkie typy usług wsparcia ekonomii społecznej wskazanych w KPRES w związku ze 
spełnieniem przez nie Standardów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach Systemu Akredytacji i Standardów 
Działania Instytucji Wsparcia Ekonomii Społecznej (AKSES). 

335/11 Typ projektu nr 4: 
1. Instytucje szkoleniowe posiadające wpis do Rejestru 

Typ projektu nr 4: 
1.Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES). 
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Instytucji Szkoleniowych prowadzonych przez woje-
wódzkie urzędy pracy. 

 

336/12 257
 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsię-

wzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na lata 2014-2020 do katalogu tego nale-
żą:  
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 do objęcia 
wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co naj-
mniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z 
dnia 12 mar-ca 2004 r. 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 opuszcza-
jące pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudno-
ści 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 postę-
powaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 
382);  
e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach 
wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjotera-
pii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z 
późn. zm.);  
f) osoby z niepełnosprawnością - osoby niepełnosprawne 
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabi-
litacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z 
późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, 
w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochro-
nie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 546 z 
późn. zm.);  
g) rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co 
najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze 
względu na konieczność sprawowania opieki nad dziec-
kiem z niepełnosprawnością;  

304
 Zgodnie z 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 do katalogu tego należą: 
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 do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełnia-
jące co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 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 czerw-
ca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i prze-
stępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. 
U. z 2014 r. poz. 382); 

e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjo-
terapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 
256, poz. 2572, z późn. zm.); 

f) osoby z niepełnosprawnością - osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie 
realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawno-
ściami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020; 

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  (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.); 
i) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Mini-

stra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów 
operacyjnych na lata 2014-2020; 

j) osoby korzystające z PO PŻ. 
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h) osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie 
z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 
645, z późn. zm.);  
i) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostę-
pu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania 
postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych 
na lata 2014-2020;  
j) osoby korzystające z PO PŻ.  

338/19 7. Bezzwrotne wsparcie finansowe dotyczy 
tworzenia nowych miejsc pra-cy261 wyłącznie 
dla:  
a) osób bezrobotnych, w rozumieniu art. 2 ust. 
1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 
promocji zatrudnienia i instrumentach rynku 
pracy, zakwalifikowanych do III. profilu pomo-
cy lub  
b) osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy 
z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu so-
cjalnym lub  
c) osób o umiarkowanym lub znacznym stop-
niu niepełnosprawności.  
8. Tworzenie nowych miejsc pracy, o których 
mowa w pkt 6, jest możliwe:  
a) poprzez tworzenie nowych przedsiębiorstw 
społecznych,  
b) w istniejących przedsiębiorstwach społecz-
nych,  
c) w podmiotach ekonomii społecznej.  
9. Beneficjent jest zobowiązany do zapewnie-
nia trwałości utworzonych miejsc pracy przez 
okres co najmniej 12 miesięcy od dnia przy-
znania dotacji lub utworzenia stanowiska pra-
cy, o ile ten termin jest późniejszy niż termin 
przyznania dotacji. W tym czasie zakończenie 
stosunku pracy z osobą zatrudnioną na nowo 

7. Operatorami dotacji i usług towarzyszących308 przyznaniu dotacji są OWES309. 
8. Dotacje są udzielane wyłącznie na tworzenie nowych miejsc pracy dla: 

a) osób bezrobotnych, które są najbardziej oddalone od rynku pracy to jest takich, 
które oprócz bezrobocia doświadczają wykluczenia społecznego na podstawie 
innych przesłanek wykluczających, wskazanych w definicji osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym lub  

b) osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o 
spółdzielniach socjalnych, które doświadczają wykluczenia społecznego na pod-
stawie co najmniej jednej przesłanki wykluczającej, wskazanych w definicji osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

9. Nie jest możliwe przyznanie dotacji na stworzenie miejsca pracy dla osób, które 
wykonują pracę na podstawie umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę lub 
umowy cywilnoprawnej, lub prowadzą działalność gospodarczą w momencie złoże-
nia wniosku o przyznanie dotacji z wyjątkiem: 

a) osób ubogich pracujących lub 
b) osób z niepełnosprawnością zatrudnionych w ZAZ, lub 
c) osób, o których mowa w pkt 8 lit. b. 

10. Tworzenie nowych miejsc pracy, o których mowa w pkt 8 i 9, jest możliwe: 
a) poprzez tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych, 
b) w istniejących przedsiębiorstwach społecznych311, 
c) w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia 

tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne312. 
11. Preferowaną formą zatrudnienia w ramach miejsc pracy utworzonych z dotacji dla 

osób, o których mowa w pkt 8, i z uwzględnieniem pkt 9, jest umowa o pracę lub 
spółdzielcza umowa o pracę. 

12. W przypadku wsparcia dotacyjnego jedno przedsiębiorstwo społeczne może uzyskać: 
a) maksymalnie trzydziestokrotność przeciętnego wynagrodzenia  
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utworzonym stanowisku pracy może nastą-pić 
wyłącznie z przyczyn leżących po stronie pra-
cownika.  
a) Operatorami bezzwrotnego wsparcia dota-
cyjnego i usług towarzyszących przyznaniu 
dotacji są OWES262.  
10. Wymogi dotyczące OWES:  
a) OWES współpracuje z właściwymi teryto-
rialnie PUP w zakresie przyznawania dotacji na 
tworzenie spółdzielni socjalnych i przystępo-
wanie do spółdzielni socjalnych.  
b) Do dofinansowania są wybierane OWES 
posiadające akredytację ministra właściwego 
do spraw zabezpieczenia społecznego dla 
wszystkich typów usług wsparcia ekonomii 
społecznej263 w rozumieniu KPRES. Umowa o 
dofinansowanie projektu nie może zostać za-
warta z wnioskodawcą, który nie przedłoży IZ 
RPO dokumentu potwierdzającego otrzymanie 
akredytacji.  
c) W przypadku, gdy w trakcie realizacji pro-
jektu OWES utracił akredytację przed termi-
nem, na jaki akredytacja została przyznana z 
przy-czyn od niego niezależnych (tzn. niewyni-
kających z niespełnienia przez OWES Standar-
dów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej 
w ramach AKSES), OWES ten może kontynuo-
wać udzielanie wsparcia w ramach projektu za 
zgodą IZ RPO, która podejmując decyzję bierze 
pod uwagę zapisy RPO i kryteria wyboru pro-
jektów oraz pod warunkiem, że OWES wystąpi 
z wnioskiem o przyznanie akredytacji nie-
zwłocznie po jej utracie i ponownie ją uzyska. 
Wydatki poniesione przez beneficjenta od 
momentu utraty akredytacji przez OWES są 

w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.  
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przy tworzeniu przedsiębior-
stwa społecznego lub przekształceniu PES w przedsiębiorstwo społeczne, w 
związku z utworzeniem miejsc pracy dla osób, o których mowa w pkt 3, lub 

b) maksymalnie trzydziestokrotność przeciętnego wynagrodzenia  
w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.  
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na stworzenie miejsc pracy 
dla osób, o których mowa w pkt 3, w istniejących przedsiębiorstwach społecz-
nych w okresie trwałości, o którym mowa w pkt 13, zaś po upływie tego okresu 
przedsiębiorstwo społeczne może ponownie uzyskać dotacje na utworzenie 
miejsc pracy, 

- przy czym maksymalna kwota dotacji na stworzenie jednego miejsca pracy stanowi 
sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 usta-
wy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

13. Dotacja jest przyznawana na podstawie biznesplanu. OWES zapewniają konkurencyj-
ny, transparentny i oparty na merytorycznych przesłankach sposób przyznawania do-
tacji. Dotacja jest przeznaczana na pokrycie wydatków niezbędnych do rozpoczęcia 
lub prowadzenia działalności w ramach: 
a) przedsiębiorstwa społecznego w związku z utworzeniem miejsca pracy; 
b) podmiotu ekonomii społecznej w związku z przekształceniem podmiotu 

w przedsiębiorstwo społeczne i utworzeniem w tym przedsiębiorstwie miejsca 
pracy. 

14. Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia 2 warunków trwałości łącznie313: 
c) zapewnienia trwałości utworzonych miejsc pracy przez okres co najmniej 12 

miesięcy od dnia przyznania dotacji lub utworzenia stanowiska pracy, o ile ter-
min utworzenia miejsca pracy jest późniejszy niż termin przyznania dotacji, a w 
przypadku przedłużenia wsparcia pomostowego w formie finansowej powyżej 6 
miesięcy lub przyznania wyłącznie wsparcia pomostowego w formie finansowej 
(bez dotacji) – co najmniej 6 miesięcy od zakończenia wsparcia pomostowego w 
formie finansowej. W tym czasie zakończenie stosunku pracy z osobą zatrudnio-
ną na nowo utworzonym stanowisku pracy może nastąpić wyłącznie z przyczyn 
leżących po stronie pracownika. 

d) zapewnienia trwałości przedsiębiorstwa społecznego tj. spełnienie łącznie 
wszystkich cech przedsiębiorstwa społecznego, o których mowa w rozdziale 3 
pkt 26 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia spo-
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kwalifikowalne pod warunkiem ponownego 
uzyskania akredytacji przez ten OWES. W 
przypadku nieuzyskania ponownej akredytacji 
za kwalifikowalne mogą być uznane wydatki 
uwzględnione w planie zamknięcia działań 
projektowych, o którym mowa w lit. d.  
d) W przypadku gdy OWES nie odzyska akre-
dytacji, w sytuacji, o której mowa w lit. c (tzn. 
gdy utracił akredytację z przyczyn od niego 
niezależnych przed terminem, na jaki została 
ona przyznana), IZ RPO może wspólnie z bene-
ficjentem przyjąć plan zamknięcia działań pro-
jektowych. Celem planu jest umożliwienie 
beneficjentowi dokończenia działań projekto-
wych rozpoczętych przed utratą akredytacji, 
których przerwanie godzi w interes uczestni-
ków projektu. Od momentu negatywnej decy-
zji w sprawie przyznania ponownej akredytacji 
nie jest możliwe podejmowanie przez OWES 
nowych działań i obejmowanie wsparciem 
nowych uczestników. Wydatki uwzględnione 
w planie zamknięcia działań projektowych są 
kwalifikowalne. Umowa o dofinansowanie jest 
rozwiązywana po zakończeniu realizacji planu 
zamknięcia działań projektowych. IZ RPO może 
również wymagać od OWES przekazania 
uczestników projektu do wsparcia w ramach 
innych projektów OWES mając na uwadze 
zapewnienie ciągłości wsparcia dla uczestni-
ków.  
e) W przypadku, gdy w trakcie realizacji pro-
jektu OWES utracił akredytację przed termi-
nem, na jaki akredytacja została przyznana, z 
przy-czyn od niego zależnych (tzn. wynikają-
cych z niespełnienia przez OWES Standardów 

łecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-
2020, przez okres, o którym mowa w lit. a. 

15. Wymogi dotyczące OWES: 
a) OWES współpracuje z właściwymi terytorialnie PUP w zakresie przyznawania do-

tacji na tworzenie spółdzielni socjalnych i przystępowanie do spółdzielni socjal-
nych. 

b) Do dofinansowania są wybierane OWES posiadające akredytację ministra wła-
ściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dla wszystkich typów usług 
wsparcia ekonomii społecznej315 w rozumieniu KPRES. Umowa o dofinansowanie 
projektu nie może zostać zawarta z wnioskodawcą, który nie przedłoży IZ RPO 
dokumentu potwierdzającego otrzymanie akredytacji. 

c) IZ RPO ma prawo odstąpić od podpisania umowy o dofinansowanie projektu z 
podmiotem lub partnerstwem rekomendowanym do dofinansowania w przy-
padku, gdy termin uzyskania przez niego akredytacji w sposób znaczący wpłynie 
na realizację celów i rezultatów projektu oraz konieczności dokonania istotnych 
zmian w harmonogramie projektu i jego budżecie. 

d) W przypadku, gdy w trakcie realizacji projektu OWES utracił akredytację przed 
terminem, na jaki akredytacja została przyznana z przyczyn od niego niezależ-
nych (tzn. niewynikających z niespełnienia przez OWES Standardów Ośrodków 
Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach AKSES), OWES ten może kontynuować 
udzielanie wsparcia w ramach projektu za zgodą IZ RPO, która podejmując decy-
zję bierze pod uwagę zapisy RPO i kryteria wyboru projektów oraz pod warun-
kiem, że OWES wystąpi z wnioskiem o przyznanie akredytacji niezwłocznie po jej 
utracie i ponownie ją uzyska. Wydatki poniesione przez beneficjenta od momen-
tu utraty akredytacji przez OWES są kwalifikowalne pod warunkiem ponownego 
uzyskania akredytacji przez ten OWES. W przypadku nieuzyskania ponownej 
akredytacji za kwalifikowalne mogą być uznane wydatki uwzględnione w planie 
zamknięcia działań projektowych, o którym mowa w lit. d.   

e) W przypadku gdy OWES nie odzyska akredytacji, w sytuacji, o której mowa w lit. 
c (tzn. gdy utracił akredytację z przyczyn od niego niezależnych przed terminem, 
na jaki została ona przyznana), IZ RPO może wspólnie z beneficjentem przyjąć 
plan zamknięcia działań projektowych. Celem planu jest umożliwienie benefi-
cjentowi dokończenia działań projektowych rozpoczętych przed utratą akredy-
tacji, których przerwanie godzi w interes uczestników projektu. Od momentu 
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Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w 
ramach AKSES), IZ RPO rozwiązuje umowę o 
dofinansowanie.  
f) OWES jest zobowiązany do regularnego 
poddawania się procesowi akredytacji. Konse-
kwencją niepoddania się kolejnej akredytacji 
lub nieuzyskania przez OWES kolejnej akredy-
tacji w okresie realizacji projektu jest rozwią-
zanie umowy o dofinansowanie projektu, z za-
strzeżeniem lit. c oraz lit. d.  
g) OWES jest zobowiązany do osiągnięcia 
wszystkich wskaźników efektywnościowych 
stosowanych w ramach akredytacji ministra 
właściwego do spraw zabezpieczenie społecz-
nego wymienionych Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzy-
staniem środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na lata 2014-2020264. Benefi-
cjent jest zobowiązany do okresowego przed-
stawiania postępów w osiąganiu wymaganych 
wskaźników efektywnościowych.  
h) OWES jest zobowiązany do współpracy z 
pośrednikami finansowy-mi265 oferującymi 
instrumenty finansowe bezpośrednio podmio-
tom ekonomii społecznej. W ramach ww. 
współpracy OWES przekazuje do pośredników 
finansowych informacje o podmiotach eko-
nomii społecznej, u których zidentyfikowano 
potrzebę rozwojową, której zrealizowanie 
wymaga skorzystania z instrumentu finanso-
wego oraz uzgadnia zakres doradztwa dla ww. 
podmiotów ekonomii społecznej niezbędny do 
skorzystania z instrumentu finansowego i jego 

negatywnej decyzji w sprawie przyznania ponownej akredytacji nie jest możliwe 
podejmowanie przez OWES nowych działań i obejmowanie wsparciem nowych 
uczestników. Wydatki uwzględnione w planie zamknięcia działań projektowych 
są kwalifikowalne. Umowa o dofinansowanie projektu jest rozwiązywana po za-
kończeniu realizacji planu zamknięcia działań projektowych. IZ RPO może rów-
nież wymagać od OWES przekazania uczestników projektu do wsparcia w ra-
mach innych projektów OWES mając na uwadze zapewnienie ciągłości wsparcia 
dla uczestników. 

f) W przypadku, gdy w trakcie realizacji projektu OWES utracił akredytację przed 
terminem, na jaki akredytacja została przyznana, z przyczyn od niego zależnych 
(tzn. wynikających z niespełnienia przez OWES Standardów Ośrodków Wsparcia 
Ekonomii Społecznej w ramach AKSES), IZ RPO rozwiązuje umowę o dofinanso-
wanie projektu. 

g) OWES jest zobowiązany do regularnego poddawania się procesowi akredytacji. 
Konsekwencją niepoddania się kolejnej akredytacji lub nieuzyskania przez OWES 
kolejnej akredytacji w okresie realizacji projektu jest rozwiązanie umowy o dofi-
nansowanie projektu, z zastrzeżeniem lit. c oraz lit. d. 

h) OWES jest zobowiązany do osiągnięcia wszystkich wskaźników efektywnościo-
wych stosowanych w ramach akredytacji ministra właściwego do spraw zabez-
pieczenie społecznego wymienionych Wytycznych w zakresie realizacji przed-
sięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzysta-
niem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020316. Beneficjent jest zobowiązany do 
okresowego przedstawiania postępów w osiąganiu wymaganych wskaźników 
efektywnościowych. 

i) OWES jest zobowiązany do współpracy z pośrednikami finansowymi317 oferują-
cymi instrumenty finansowe bezpośrednio podmiotom ekonomii społecznej. W 
ramach ww. współpracy OWES przekazuje do pośredników finansowych infor-
macje o podmiotach ekonomii społecznej, u których zidentyfikowano potrzebę 
rozwojową, której zrealizowanie wymaga skorzystania z instrumentu finanso-
wego oraz uzgadnia zakres doradztwa dla ww. podmiotów ekonomii społecznej 
niezbędny do skorzystania z instrumentu finansowego i jego spłaty.  

j) OWES współpracuje z beneficjentami projektów PI 9i i 9iv w celu wspierania 
tworzenia miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych dla osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym szczególnie osób wychodzą-
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spłaty.  
i) OWES współpracuje z beneficjentami pro-
jektów PI 9i i 9iv w celu wspierania tworzenia 
miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecz-
nych dla osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, w tym szczególnie 
osób wychodzących z WTZ, CIS, placówek 
opiekuńczo-wychowawczych, zakładów po-
prawczych i innych tego typu placówek.  
j) OWES współpracują z regionalnym koordy-
natorem rozwoju ekonomii społecznej (ROPS), 
z którym wspólnie ustalają plan i zasady 
współpracy oraz realizacji wspólnych inicja-
tyw. Ww. podmioty określają podział zadań i 
obszarów kompetencji w szczególności w za-
kresie działań animacyjnych adresowanych do 
sektora publicznego, w szczególności jedno-
stek samorządu terytorialnego, służących:  
- zwiększeniu udziału podmiotów ekonomii 
społecznej w rynku (m.in. działania związane 
ze stosowaniem klauzul społecznych i społecz-
nie odpowiedzialnych zamówień publicznych);  

o-
łecznej w realizacji usług społecznych świad-
czonych w interesie ogólnym (w szczególności 
działania zwiększające wykorzystanie mecha-
nizmu zlecania usług w oparciu o ustawę z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie lub inne usta-
wy).  
 
Podział ról wynika z regionalnego programu 
rozwoju ekonomii społecznej.  
11. W dostępie do wsparcia w zakresie two-
rzenia miejsc pracy w sektorze przedsię-

cych z WTZ, CIS, placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych 
i innych tego typu placówek. 

k) OWES współpracują z regionalnym koordynatorem rozwoju ekonomii społecznej 
(ROPS), z którym wspólnie ustalają plan i zasady współpracy oraz realizacji 
wspólnych inicjatyw. Ww. podmioty określają podział zadań i obszarów kompe-
tencji w szczególności w zakresie działań animacyjnych adresowanych do sekto-
ra publicznego, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego, służących: 

 zwiększeniu udziału podmiotów ekonomii społecznej w rynku (m.in. działania 
związane ze stosowaniem klauzul społecznych i społecznie odpowiedzialnych 
zamówień publicznych); 

 zwiększeniu roli podmiotów ekonomii społecznej w realizacji usług społecz-
nych świadczonych w interesie ogólnym (w szczególności działania zwiększają-
ce wykorzystanie mechanizmu zlecania usług zgodnie z ustawą z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub inne 
ustawy). 

Podział ról wynika z regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej. 
l) OWES jest zobowiązany do przedstawiania kwartalnych informacji w zakresie 

liczby utworzonych miejsc pracy w konsekwencji wsparcia EFS w ramach Priory-
tetu Inwestycyjnego 9v z uwzględnieniem koszty utworzenia miejsca pracy.   

16. W dostępie do wsparcia w zakresie tworzenia miejsc pracy w sektorze przedsię-
biorstw społecznych preferowane są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które skorzystały z projektów w ramach PI 9i, a których ścieżka reinte-
gracji wymaga dalszego wsparcia w ramach PI 9v. 

17. Preferowane jest tworzenie miejsc pracy i przedsiębiorstw społecznych w kluczo-
wych sferach rozwojowych wskazanych w Działaniu I.4 KPRES, tj. zrównoważony 
rozwój, solidarność pokoleń, polityka rodzinna, turystyka społeczna, budownictwo 
społeczne, lokalne produkty kulturowe oraz w kierunkach rozwoju określonych w 
strategii rozwoju województwa i w regionalnym programie rozwoju ekonomii spo-
łecznej. 

18. OWES jest zobowiązany do informowania właściwych terytorialnie OPS  
i PCPR o realizowanych projektach i formach wsparcia otrzymywanych przez uczest-
ników. 

 
308 Przyznawanie dotacji jest powiązane z usługami towarzyszącymi przyznawaniu dotacji polegającymi na: 

a) podnoszeniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania 
przedsiębiorstwa społecznego,  
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biorstw społecznych preferowane są osoby 
zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem spo-
łecznym, które skorzystały z projektów w ra-
mach PI 9i, a których ścieżka reintegracji wy-
maga dalszego wsparcia w ramach PI 9v.  
12. Preferowane jest tworzenie miejsc pracy i 
przedsiębiorstw społecznych w kluczowych 
sferach rozwojowych wskazanych w Działaniu 
I.4 KPRES, tj. zrównoważony rozwój, solidar-
ność pokoleń, polityka rodzinna, turystyka 
społeczna, budownictwo społeczne, lokalne 
produkty kulturowe oraz w kierunkach rozwo-
ju określonych w strategii rozwoju wojewódz-
twa i w regionalnym programie rozwoju eko-
nomii społecznej.  
 
261

 Maksymalna kwota dotacji:  

- na stworzenie jednego miejsca pracy dla osób, o któ-
rych mowa w rozdziale 3 pkt 20 - stanowi sześciokrot-
ność przeciętnego wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 
ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promo-
cji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.  

- dla jednego podmiotu - stanowi trzydziestokrotność 
przeciętnego wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 
pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.  
Dotacja jest przyznawana na podstawie biznesplanu i jest 
przeznaczana na pokrycie wydatków niezbędnych do 
rozpoczęcia lub prowadzenia działalności w ramach:  
- przedsiębiorstwa społecznego w związku z utworze-
niem miejsca pracy dla osoby, o której mowa w pkt 6;  

- podmiotu ekonomii społecznej w związku z przekształ-
ceniem podmiotu w przedsiębiorstwo społeczne i utwo-
rzeniem w tym przedsiębiorstwie miejsca pracy dla osób, 
o których mowa w pkt 6.  
W przypadku tworzenia miejsc pracy w istniejących 
przedsiębiorstwach społecznych, wraz wnioskiem o 
przyznanie dotacji jest przekazywane pisemne oświad-
czenie osoby, która zostanie zatrudniona na nowo utwo-

w szczególności związanych ze sferą ekonomiczną funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego; 
wsparcie to jest dostosowane do potrzeb założycieli przedsiębiorstwa i samego przedsiębiorstwa 
społecznego; IZ RPO umożliwia wykorzystanie różnorodnych form nabywania wiedzy i 
umiejętności na przykład takich jak szkolenia, warsztaty, doradztwo, mentoring, coaching, tuto-
ring, współpraca, wizyty studyjne itp. – obowiązkowo dla każdego przedsiębiorstwa społecznego; 

b) dostarczaniu i rozwijaniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do pracy w przed-
siębiorstwie społecznym (adekwatnie do potrzeb i roli danej osoby w przedsiębiorstwie społecz-
nym) – fakultatywnie dla poszczególnych przedsiębiorstw społecznych, w zależności od ich indy-
widualnych potrzeb; 

c) pomocy w uzyskaniu stabilności funkcjonowania i przygotowaniu do w pełni samodzielnego funk-
cjonowania. W tym celu IZ RPO zapewnia, że przedsiębiorstwom społecznym jest oferowane 
wsparcie pomostowe w formie finansowej lub w formie zindywidualizowanych usług, o których 
mowa w lit. a – obowiązkowo dla każdego przedsiębiorstwa społecznego. Zakres i intensywność 
wsparcia pomostowego oraz okres jego świadczenia, a także jego wysokość, w przypadku wsparcia 
finansowego, są dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa społecznego. Wspar-
cie pomostowe w formie finansowej: 
i) jest świadczone przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia przyznania dotacji lub utwo-

rzenia stanowiska pracy, o ile termin utworzenia miejsca pracy jest późniejszy niż termin 
przyznania dotacji, może być przedłużone nie dłużej jednak niż do 12 miesięcy, z zachowa-
niem zasad trwałości, o których  mowa w pkt 13.  

ii) jest przyznawane miesięcznie w wysokości niezbędnej do sfinansowania podstawowych kosz-
tów funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego, jednak nie większej niż zwielokrotniona o 
liczbę utworzonych miejsc pracy kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu 
przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

iii) przysługuje wyłącznie na miejsce pracy utworzone w oparciu o stosunek pracy powstały na 
podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę. Wsparcie pomostowe w formie 
zindywidualizowanych usług jest ukierunkowane w szczególności na wzmocnienie kompeten-
cji biznesowych przedsiębiorstwa. 

Usługi towarzyszące mogą być świadczone także niezależnie od przyznania dotacji na stworzenie miejsca 
pracy, z zastrzeżeniem że wsparcie pomostowe w formie finansowej, o którym mowa w lit. c, musi być 
powiązane ze stworzeniem miejsca pracy. 

309 Do czasu wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytu-

cjach rynku pracy wynikających z KPRES.  
311

 W przypadku tworzenia miejsca pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych wraz z wnioskiem 

o przyznanie dotacji jest przekazywane pisemne oświadczenie osoby, która zostanie zatrudniona na nowo 
utworzonym stanowisku pracy lub odpowiednie zaświadczenie, potwierdzające spełnienie warunków, o 
których mowa w pkt 8, lub innych, bardziej szczegółowych, określonych przez IZ RPO. 
312

 Za istniejące przedsiębiorstwo społeczne uznaje się: 

1. w przypadku podmiotów utworzonych poza projektem OWES lub w projekcie OWES, ale bez 
uzyskiwania dotacji lub wsparcia pomostowego w formie finansowej – podmiot, który w 
momencie przystąpienia do projektu spełnia cechy przedsiębiorstwa społecznego lub w przypadku 
podmiotów utworzonych w ramach projektu OWES przy wykorzystaniu dotacji lub wsparcia 
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rzonym stanowisku pracy, potwierdzające spełnienie 
przesłanek, o których mowa w pkt 6, lub innych, bardziej 
szczegółowych, określonych przez IZ RPO.  
Przyznawanie dotacji jest powiązane z usługami towarzy-
szącymi przyznawaniu dotacji polegającymi na:  
a) podnoszeniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności po-
trzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania przed-
siębiorstwa społecznego, w szczególności związanych ze 
sferą ekonomiczną funkcjonowania przedsiębiorstwa 
społecznego; wsparcie to jest dostosowane do potrzeb 
założycieli  przedsiębiorstwa i samego przedsiębiorstwa 
społecznego. Istnieje możliwość wykorzystania różno-
rodnych form nabywania wiedzy i umiejętności na przy-
kład takich jak szkolenia, warsztaty, doradztwo, mento-
ring, coaching, tutoring, współpraca, wizyty studyjne itp.;  
b) dostarczaniu i rozwijaniu kompetencji i kwalifikacji 
zawodowych potrzebnych do pracy w przedsiębiorstwie 
społecznym (adekwatnie do potrzeb i roli danej osoby w 
przedsiębiorstwie społecznym);  
c) pomocy w uzyskaniu stabilności funkcjonowania i 
przygotowaniu do w pełni samodzielnego funkcjonowa-
nia. W tym celu nowo utworzonym przedsiębiorstwom 
społecznym jest oferowane wsparcie pomostowe w 
formie finansowej oraz w formie zindywidualizowanych 
usług, o których mowa w lit. a i b. Zakres i intensywność 
wsparcia pomostowego oraz okres jego świadczenia, a 
także jego wysokość, w przypadku wsparcia finansowe-
go, są dostosowane do indywidualnych potrzeb przed-
siębiorstwa społecznego. Wsparcie pomostowe w formie 
finansowej jest świadczone przez okres nie krótszy niż 6 
miesięcy i nie dłuższy niż 12 miesięcy. Wsparcie pomo-
stowe w formie finansowej jest przyznawane miesięcznie 
w wysokości niezbędnej do sfinansowania podstawo-
wych kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa spo-
łecznego w początkowym okresie działania, jednak nie 
większej niż zwielokrotniona o liczbę utworzonych miejsc 
pracy kwota minimalnego wynagrodzenia w rozumieniu 
przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zale-
ca się, by finansowanie pomostowe było stopniowo 
zmniejszane, zwłaszcza w przypadku wsparcia pomosto-
wego w formie finansowej wydłużonego do 12 miesięcy. 
Wsparcie pomostowe w formie zindywidualizowanych 
usług jest ukierunkowane w szczególności na wzmocnie-

pomostowego w formie finansowej - podmiot, który spełnia cechy przedsiębiorstwa społecznego i 
zakończył korzystanie ze wsparcia pomostowego w formie finansowej. 

313
 Monitoring trwałości może odbywać się po zakończeniu realizacji projektu OWES. Trwałość podlega 

kontroli rezultatów zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu. 
315

 Usługi wsparcia ekonomii społecznej –  pakiet, usług rozumianych zgodnie z KPRES, świadczonych 

komplementarnie, obejmujący: usługi animacji lokalnej (usługi animacyjne), rozwoju ekonomii społecznej 
(usługi inkubacyjne) usługi wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych (usługi biznesowe). Usługi 
wsparcia ekonomii społecznej są realizowane w ramach projektów wyłącznie przez OWES. 
Usługi wsparcia ekonomii społecznej realizowane przez OWES są skoncentrowane na: 

a) tworzeniu miejsc pracy w: 
i) PES innych niż przedsiębiorstwa społeczne (bez możliwości przyznawania im dotacji oraz 

wsparcia pomostowego w formie finansowej),  
ii)  przedsiębiorstwach społecznych (z możliwością przyznawania im dotacji oraz wsparcia po-

mostowego w formie finansowej, jeżeli spełnione są warunki przyznania dotacji oraz wsparcia 
pomostowego w formie finansowej, określone w niniejszym rozdziale); 

b) wykorzystaniu potencjału istniejących organizacji pozarządowych  do ekonomizacji rozumianej ja-
ko: 
i) w przypadku organizacji pozarządowych prowadzących nieodpłatną działalność pożytku pu-

blicznego: 
- uruchomienie działalności odpłatnej pożytku publicznego lub gospodarczej lub 
przekształcenie organizacji  
w przedsiębiorstwo społeczne, ale bez tworzenia miejsc pracy (bez możliwości 
przyznawania dotacji oraz wsparcia pomostowego w formie finansowej) lub  
- przekształcenie organizacji w przedsiębiorstwo społeczne i utworzenie miejsc pracy (z 
możliwością przyznawania dotacji oraz wsparcia pomostowego w formie finansowej, 
jeżeli spełnione są warunki przyznania dotacji oraz wsparcia pomostowego  
w formie finansowej, określone w niniejszym rozdziale) lub 

ii) w przypadku organizacji pozarządowych prowadzących odpłatną działalność pożytku publicz-
nego: 

- uruchomienie działalności gospodarczej lub przekształcenie organizacji w 
przedsiębiorstwo społeczne, ale bez tworzenia miejsc pracy (bez możliwości 
przyznawania dotacji oraz wsparcia pomostowego w formie finansowej) lub  
- przekształcenie organizacji w przedsiębiorstwo społeczne i utworzenie miejsc pracy (z 
możliwością przyznawania dotacji oraz wsparcia pomostowego w formie finansowej 
jeżeli spełnione są warunki przyznania dotacji oraz wsparcia pomostowego  
w formie finansowej, określone w niniejszym rozdziale), lub tworzeniu przedsiębiorstw 
społecznych dla uczestników WTZ i CIS oraz osób zatrudnionych w ZAZ. 

316
 Tj.: 

a) dla usług animacji lokalnej (usług animacyjnych) i usług rozwoju ekonomii społecznej (usług 
inkubacyjnych): 

i) wskaźnik 1: liczba grup inicjatywnych, które w wyniku działalności OWES wypracowały założenia co do 
utworzenia podmiotu ekonomii społecznej; 
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nie kompetencji biznesowych przedsiębiorstwa.  
262

 Do czasu wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy wynikających z KPRES.  
263

 Usługi wsparcia ekonomii społecznej – pakiet, usług 

rozumianych zgodnie z KPRES, świadczonych komple-
mentarnie, obejmujący: usługi animacji lokalnej (usługi 
animacyjne), rozwoju ekonomii społecznej (usługi inku-
bacyjne) usługi wsparcia istniejących przedsiębiorstw 
społecznych (usługi biznesowe).  
Usługi wsparcia ekonomii społecznej są realizowane w 
ramach projektów wyłącznie przez OWES.   
264

 Tj.:  

a) dla usług animacji lokalnej (usług animacyjnych) i 
usług rozwoju ekonomii społecznej (usług inkubacyj-
nych):  
i) wskaźnik 1: liczba grup inicjatywnych, które w wyniku 
działalności OWES wypracowały założenia co do utwo-
rzenia podmiotu ekonomii społecznej;  
ii) wskaźnik 2: liczba środowisk, które w wyniku działal-
ności OWES przystąpiły do wspólnej realizacji przedsię-
wzięcia mającego na celu rozwój ekonomii społecznej;  
iii) wskaźnik 3: liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku 
działalności OWES dla osób, wskazanych w definicji 
przedsiębiorstwa społecznego;  
iv) wskaźnik 4: liczba organizacji pozarządowych prowa-
dzących działalność odpłatną pożytku publicznego lub 
działalność gospodarczą utworzonych w wyniku działal-
ności OWES;  
b) dla usług wsparcia istniejących przedsiębiorstw 

społecznych (usług biznesowych):  
i) wskaźnik 5: liczba miejsc pracy w przeliczeniu na pełne 
etaty utworzonych w wyniku działalności OWES we 
wspartych przedsiębiorstwach społecznych;  
ii) wskaźnik 6: procent wzrostu obrotów przedsiębiorstw 
społecznych objętych wsparciem.  
265

 Pośrednik finansowy – podmiot wybrany przez pod-

miot zarządzający funduszem funduszy, o którym mowa 
w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym 
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo-

ii) wskaźnik 2: liczba środowisk, które w wyniku działalności OWES przystąpiły do wspólnej realizacji 
przedsięwzięcia mającego na celu rozwój ekonomii społecznej; 
iii) wskaźnik 3: liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku działalności OWES dla osób, wskazanych w 
definicji przedsiębiorstwa społecznego; 
iv) wskaźnik 4: liczba organizacji pozarządowych prowadzących działalność odpłatną pożytku 
publicznego lub działalność gospodarczą utworzonych w wyniku działalności OWES; 

b) dla usług wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych (usług biznesowych): 
i) wskaźnik 5: liczba miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty utworzonych w wyniku działalności OWES 
we wspartych przedsiębiorstwach społecznych; 
ii) wskaźnik 6: procent wzrostu obrotów przedsiębiorstw społecznych objętych wsparciem. 

317
 Pośrednik finansowy – podmiot wybrany przez podmiot zarządzający funduszem funduszy, o którym 

mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne doty-
czące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 
1083/2006 i oferujący instrumenty finansowe bezpośrednio podmiotom ekonomii społecznej. 
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łecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europej-
skiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylają-
cym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 i oferujący 
instrumenty finansowe bezpośrednio podmiotom eko-
nomii społecznej.  
Działanie 11.4 Aktywne włączenie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 

344/10 267
 Każdy projekt zakłada kompleksowe wsparcie grupy 

docelowej z wykorzystywaniem zróżnicowanych form i 
metod aktywizacji społeczno-zawodowej, w tym stoso-
wanie instrumentów aktywizacji edukacyjnej, społecznej 
i zawodowej, jak również realizację działań z zakresu 
aktywnych technik poszukiwania pracy oraz nabywania 
kompetencji kluczowych spośród katalogu określonego 
w Zaleceniach Parlamentu Europejskiego i Rady 
(2006/962/WE z dnia 18 grudnia 2006 r.).  
Wszystkie działania dostosowane będą do zdiagnozowa-
nych specyficznych potrzeb grup docelowych, w tym 
m.in. poprzez zastosowanie indywidualnych planów 
(ścieżek) działania (wsparcia).   

319
 Każdy projekt zakłada kompleksowe wsparcie grupy docelowej z  wykorzystywaniem zróżnicowanych 

form i metod aktywizacji społeczno-zawodowej, w tym stosowanie instrumentów aktywizacji edukacyjnej, 
społecznej, zawodowej i/lub zdrowotnej, jak również realizację działań z zakresu aktywnych technik 
poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych spośród katalogu określonego w Zaleceniach 
Parlamentu Europejskiego i Rady (2006/962/WE z dnia 18 grudnia 2006 r.).  
Wszystkie działania dostosowane będą do zdiagnozowanych specyficznych potrzeb grup docelowych, w tym 
m.in. poprzez zastosowanie indywidualnych planów (ścieżek) działania (wsparcia). 

345/10 2. Kompleksowe programy reintegracji i reha-
bilitacji społeczno-zawodowej realizowane 
głównie przez Zakłady Aktywizacji Zawodo-
wej269, Warsztaty Terapii Zajęciowej270, Centra 
Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecz-
nej, w tym m.in. rozwój i upowszechnianie za-
trudnienia wspieranego oraz prac społecznie 
użytecznych271.  
 
269

Wsparcie w ramach Zakładów Aktywności Zawodowej 

(ZAZ) jest realizowane poprzez:  
- zwiększenie liczby osób z niepełnosprawnościami za-
trudnionych w istniejących ZAZ, z możliwością objęcia 
tych osób usługami aktywnej integracji. Okres zatrudnie-
nia osób z niepełnosprawnościami w ZAZ po zakończeniu 
realizacji projektu jest co najmniej równy okresowi za-

2. Kompleksowe programy reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej realizowane 
głównie przez Zakłady Aktywizacji Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centra 
Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, w tym m.in. rozwój i upowszechnianie 
zatrudnienia wspieranego oraz prac społecznie użytecznych323. 
 
323

 Realizacja kompleksowych programów reintegracji społeczno-zawodowej przez podmioty, o których 

mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (tj. CIS i KIS) odbywa się wyłącznie 
poprzez stworzenie nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej w istniejących ww. podmiotach. 
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trudnienia w ramach projektu; okres może być krótszy, 
wyłącznie, o ile osoba z niepełnosprawnością podejmie 
w tym okresie zatrudnienie poza ZAZ i/lub  

- wsparcie osób z niepełnosprawnościami dotychczas 
zatrudnionych w ZAZ nową ofertą usług aktywnej inte-
gracji ukierunkowaną na przygotowanie osób zatrudnio-
nych w ZAZ do podjęcia zatrudnienia poza ZAZ:na otwar-
tym rynku pracy lub w przedsiębiorczości społecznej. 
Istnieje możliwość wsparcia dla osób zatrudnionych w 
ZAZ usługami asystenckimi oraz usługami trenera pracy, 
umożliwiającymi uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia, 
w szczególności w początkowym okresie zatrudnienia.  
270

Wsparcie w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej 

(WTZ) poprzez:  
- wsparcie usługami aktywnej integracji nowych osób w 
istniejących WTZ i/lub  

- wsparcie dotychczasowych uczestników WTZ nową 
ofertą w postaci usług aktywnej integracji, obowiązkowo 
ukierunkowaną na przygotowanie do podjęcia zatrud-
nienia i ich zatrudnienie: w ZAZ, na otwartym lub chro-
nionym rynku pracy lub w przedsiębiorczości społecznej. 
Istnieje możliwość wsparcia uczestników WTZ usługami 
asystenckimi oraz usługami trenera pracy, umożliwiają-
cymi uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia, w szczegól-
ności w początkowym okresie zatrudnienia, umożliwia 
także realizację praktyk lub staży dla uczestników WTZ.  
271

Realizacja kompleksowych programów reintegracji 

społeczno-zawodowej przez podmioty, o których mowa 
w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu 
socjalnym (tj. CIS i KIS) odbywa się wyłącznie poprzez 
stworzenie nowych miejsc reintegracji społecznej i za-
wodowej w istniejących ww. podmiotach.   

346/12 h) otoczenie osób wykluczonych społecz-
nie (w tym rodziny osób wykluczonych 
lub zagrożonych ubóstwem i wyklu-
czeniem społecznym), których udział 
w projekcie jest niezbędny dla sku-
tecznego wsparcia osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecz-
nym, 

 

h) otoczenie osób wykluczonych społecznie (w tym rodziny osób wykluczonych lub 
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym), których udział w projekcie 
jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wy-
kluczeniem społecznym326, 

 
o ile mieszczą się w katalogu osób wskazanym w Wytycznych w zakresie realizacji przed-
sięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego na lata 2014-2020327. 
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o ile mieszczą się w katalogu osób wskazanym 
w Wytycznych w zakresie realizacji przedsię-
wzięć w obszarze włączenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego i 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go na lata 2014-2020274. 
 
274

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsię-

wzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na lata 2014-2020 do katalogu tego nale-
żą:  
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 do objęcia 
wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co naj-
mniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z 
dnia 12 mar-ca 2004 r. 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 opuszcza-
jące pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudno-
ści 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 postę-
powaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 
382);  
e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach 
wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjotera-
pii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z 
późn. zm.);  
f) osoby z niepełnosprawnością - osoby niepełnosprawne 
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabi-
litacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z 

 
326 Zgodnie z definicją otoczenia osób wykluczonych społecznie zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 
327

 Zgodnie zWytycznymi 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 do katalogu tego należą: 
k) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełnia-
jące co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej; 

l) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym; 
m) 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 czerw-
ca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

n) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i prze-
stępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. 
U. z 2014 r. poz. 382); 

o) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjo-
terapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 
256, poz. 2572, z późn. zm.); 

p) osoby z niepełnosprawnością - osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie 
realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawno-
ściami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020; 

q) rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pra-
cuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością; 

r) osoby , dla których ustalono III profil pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.); 

s) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Mini-
stra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów 
operacyjnych na lata 2014-2020; 

t) osoby korzystające z PO PŻ. 
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późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, 
w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochro-
nie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 546 z 
późn. zm);  
g) rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co 
najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze 
względu na konieczność sprawowania opieki nad dziec-
kiem z niepełnosprawnością;  
h) osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie 
z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 
645, z późn. zm.);  
i) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostę-
pu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania 
postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych 
na lata 2014-2020;  
j) osoby korzystające z PO PŻ.  

347/15 2 500 000 1 000 000 
348/19 3. Działania w ramach projektów będą ade-

kwatne do zdiagnozowanych specyficznych 
potrzeb grup docelowych, m.in. poprzez za-
stosowanie indywidualnych planów działania 
(ścieżek reintegracji) sporządzonych dla każdej 
osoby, rodziny, środowiska zagrożonego ubó-
stwem lub wykluczeniem społecznym, z 
uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemo-
wej, zasobów, potencjału, predyspozycji, po-
trzeb. W ramach ścieżki reintegracji, obok 
usług aktywnej integracji, mogą być realizo-
wane usługi społeczne, o ile jest to niezbędne 
dla zapewnienia indywidualizacji i komplekso-
wości wsparcia i przyczynia się do realizacji 
celów aktywnej integracji. Usługi aktywnej 
integracji mogą mieć charakter wsparcia in-
dywidualnego (adresowanego do osoby), ro-
dzinnego (adresowanego do rodziny) oraz 
środowiskowego (adresowanego do określo-

3. Wsparcie może być udzielane osobom bezrobotnym, dla których ustalono I lub II 
profil pomocy w oparciu o ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnie-
nia i instytucjach rynku pracy, spełniającym minimum jedną przesłankę pozwalającą 
zaklasyfikować je do grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecz-
nym (w przypadku osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej bezrobocie 
nie może być jedynym powodem udzielania pomocy społecznej). Osobom bezro-
botnym, dla których ustalono I lub II profil pomocy mogą być świadczone jedynie 
usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym i zdrowotnym. 

4. Działania w ramach projektów będą adekwatne do zdiagnozowanych specyficznych 
potrzeb grup docelowych, m.in. poprzez zastosowanie indywidualnych planów dzia-
łania (ścieżek reintegracji) sporządzonych dla każdej osoby, rodziny, środowiska za-
grożonego ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem diagnozy sy-
tuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb. W ramach ścieżki 
reintegracji, obok usług aktywnej integracji, mogą być realizowane usługi społeczne, 
o ile jest to niezbędne dla zapewnienia indywidualizacji i kompleksowości wsparcia i 
przyczynia się do realizacji celów aktywnej integracji. Usługi aktywnej integracji mo-
gą mieć charakter wsparcia indywidualnego (adresowanego do osoby), rodzinnego 
(adresowanego do rodziny) oraz środowiskowego (adresowanego do określonego 
środowiska). 
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nego środowiska).  
4. Projekty, w tym w szczególności realizowa-
ne przez jednostki organizacyjne pomocy spo-
łecznej, będą realizowane zgodnie ze standar-
dami i modelami opracowanymi na poziomie 
krajowym.  
5. Wsparcie zostanie zintensyfikowane w gmi-
nach znajdujących się w naj-bardziej nieko-
rzystnym położeniu w kontekście realizacji 
celu tematycznego 9, w tym w gminach o du-
żym zagrożeniu ubóstwem.  
6. Beneficjent w okresie realizacji projektu 
prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, 
filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie do-
zwoloną formę organizacyjną działalności 
podmiotu) na terenie Lubelskiego Obszaru 
Funkcjonalnego276 z możliwością udostępnie-
nia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu 
oraz zapewniające uczestnikom projektu moż-
liwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.  
7. Wsparcie w ramach Działania nie może być 
udzielone w zakresie w jakim jest wykluczone 
w art. 1 ust. 2 - 5 Rozporządzenia Komisji (UE) 
NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uzna-
jącym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z 
rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 
107 i 108 Traktatu oraz w art. 1 ust. 1 Rozpo-
rządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 
grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 
i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europej-
skiej do pomocy de minimis.  
8. Usługi aktywnej integracji o charakterze 
zawodowym nie mogą stanowić pierwszego 
elementu wsparcia w ramach ścieżki reinte-
gracji. Usługi aktywnej integracji mogą mieć 

5. Projekty, w tym w szczególności realizowane przez jednostki organizacyjne pomocy 
społecznej, będą realizowane zgodnie ze standardami i modelami opracowanymi na 
poziomie krajowym. 

6. Wsparcie zostanie zintensyfikowane w gminach znajdujących się w najbardziej nie-
korzystnym położeniu w kontekście realizacji celu tematycznego 9, w tym w gminach 
o dużym zagrożeniu ubóstwem. 

7. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzi-
bę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną dzia-
łalności podmiotu) na terenie Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego329 z możliwością 
udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczest-
nikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. 

8. Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w zakresie w jakim jest wyklu-
czone w art. 1 ust. 2 - 5 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 
2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oraz w art. 1 ust. 1 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. 

9. Usługi  reintegracji społecznej i zawodowej realizowane przez CIS  i KIS są uznawane 
za kompleksową usługę aktywnej integracji, obejmującą aktywną integrację społecz-
ną i zawodową. 

10. Specyficzne wymogi dla projektów realizowanych przez OPS i PCPR: 
a) w przypadku osób bezrobotnych wsparciem obejmowane są osoby bezrobotne, 

które korzystają z pomocy społecznej lub bezrobotne, dla których ustalono III pro-
fil pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy ze środków EFS nie są finansowane bierne formy pomocy 
w postaci zasiłków. Świadczenia te mogą być uznane za wkład własny do projektu, 

b) na zasadach określonych w umowie o dofinansowanie zlecanie realizacji określo-
nych zadań w ramach projektu odbywa się z wykorzystaniem mechanizmu zleca-
nia realizacji zadań publicznych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2004 r. o dzia-
łalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

c) OPS i PCPR nie wdrażają samodzielnie usług aktywnej integracji o charakterze za-
wodowym. Wdrożenie usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym jest 
możliwe wyłącznie przez podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji za-
wodowej, w szczególności przez PUP i inne instytucje rynku pracy, o których mo-
wa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
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charakter wsparcia indywidualnego (adreso-
wanego do osoby), rodzinnego (adresowanego 
do rodziny) oraz środowiskowego (adresowa-
nego do określonego środowiska).Praca so-
cjalna jest traktowana jako instrument aktyw-
nej integracji o charakterze społecznym, jed-
nakże projekty obejmujące wyłącznie pracę 
socjalną nie są wybierane do dofinansowania. 
Usługi reintegracji społecznej i zawodowej 
realizowane przez CIS i KIS są uznawane za 
kompleksową usługę aktywnej integracji, 
obejmującą aktywną integrację społeczną i 
zawodową.  
9. Specyficzne wymogi dla projektów realizo-
wanych przez OPS i PCPR:  
w przypadku osób bezrobotnych wsparciem 
obejmowane są osoby bezrobotne, które ko-
rzystają z pomocy społecznej lub bezrobotne 
zakwalifikowane do III profilu pomocy zgodnie 
z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,  
a) ze środków EFS nie są finansowane bierne 
formy pomocy w postaci zasiłków. Świadcze-
nia te mogą być uznane za wkład własny do 
projektu,  
b) na zasadach określonych w umowie o dofi-
nansowanie zlecanie realizacji określonych 
zadań w ramach projektu odbywa się z wyko-
rzystaniem mechanizmu zlecania realizacji 
zadań publicznych zgodnie z ustawą z dnia 24 
kwietnia 2004 r. o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie,  
c) wdrożenie usług aktywnej integracji o cha-
rakterze zawodowym jest możliwe wyłącznie 
przez podmioty wyspecjalizowane w zakresie 

rynku pracy; CIS i KIS; w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej zgodnie z 
ustawą z dnia 13 czerwca  2003 r. o zatrudnieniu socjalnym; przedsiębiorstwa 
społeczne; organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwiet-
nia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym są realizowane przez: 

 partnerów OPS lub PCPR w ramach projektów partnerskich; 

 podmioty wybrane w ramach zlecenia zadania publicznego na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie lub w oparciu o art. 15a ustawy z dnia 27 kwietnia 
2006 r. o spółdzielniach socjalnych; 

 podmioty danej jednostki samorządu terytorialnego wyspecjalizowane w za-
kresie reintegracji zawodowej, o ile zostaną wskazane we wniosku o dofinan-
sowanie projektu jako realizatorzy projektu, 

d) obowiązkowym elementem kontraktów socjalnych, indywidualnych programów, 
projektów socjalnych  (o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o po-
mocy społecznej) oraz programów aktywności lokalnej w formie lokalnych pro-
gramów pomocy społecznej (o których mowa w art. 110 ust. 10 oraz art. 112 ust. 
13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej)  są usługi aktywnej inte-
gracji. 

11. W odniesieniu do typów projektów, które dotyczą aktywizacji społeczno-
zatrudnieniowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym stoso-
wane są kryteria wyboru projektów dotyczące efektywności społecznej330 i zatrud-
nieniowej331. Spełnienie kryterium efektywności społecznej i efektywności zatrudnie-
niowej jest warunkiem dostępu do środków EFS, z zastrzeżeniem podrozdziału 4.7 
pkt 9 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecz-
nego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014 – 
2020. Efektywność społeczna jest mierzona wśród osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, które skorzystały z usług aktywnej integracji o charakte-
rze społecznym lub edukacyjnym, lub zdrowotnym, a efektywność zatrudnieniowa 
wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które skorzystały 
z usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym. Efektywność społeczna jest 
mierzona wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które 
skorzystały z usług aktywnej integracji o charakterze społecznym lub edukacyjnym, 
lub zdrowotnym, a efektywność zatrudnieniowa wśród osób zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym, które skorzystały z usług aktywnej integracji o charak-
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aktywizacji zawodowej, w tym w szczególności 
przez PUP i inne instytucje rynku pracy, o któ-
rych mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 
r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy; KIS i CIS; spół-dzielnie socjalne, o któ-
rych mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 
r. o spółdzielniach socjalnych; organizacje 
pozarządowe, o których mowa w ustawie z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie.  
Usługi aktywnej integracji o charakterze za-
wodowym mogą być realizowane przez:  
- partnerów OPS lub PCPR w ramach projek-
tów partnerskich;  
- podmioty wybrane w ramach zlecenia zada-
nia publicznego na zasadach określonych w 
ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno-
ści pożytku publicznego i o wolontariacie;  
- podmioty danej jednostki samorządu teryto-
rialnego wyspecjalizowane w zakresie reinte-
gracji zawodowej, o ile zostaną wskazane we 
wniosku o dofinansowanie projektu jako reali-
zatorzy projektu,  
d) obowiązkowym elementem kontraktów 
socjalnych, indywidualnych programów (o 
których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 
r. o pomocy społecznej) oraz programów ak-
tywności lokalnej w formie lokalnych progra-
mów pomocy społecznej (o których mowa w 
art. 110 ust. 10 oraz art. 112 ust. 13 ustawy z 
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) są 
usługi aktywnej integracji.  
10. W odniesieniu do projektów przewidują-
cych bezpośrednie wsparcie dla osób lub ro-
dzin albo środowisk zagrożonych ubóstwem 

terze zawodowym. 
12.  Efektywność społeczna i efektywność zatrudnieniowa są mierzone: 

a) wśród uczestników projektu względem ich sytuacji w momencie rozpoczęcia 
udziału w projekcie, rozumianego zgodnie z definicją wskazaną w Wytycznych w 
zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyj-
nych na lata 2014-2020; 

b) wśród uczestników projektu, którzy zakończyli udział w projekcie; za zakończenie 
udziału w projekcie należy uznać zakończenie uczestnictwa w formie lub for-
mach wsparcia realizowanych w ramach projektu zgodnie ze ścieżką udziału w 
projekcie. Zakończenie udziału w projekcie z powodu podjęcia zatrudnienia 
wcześniej niż uprzednio było to planowane można uznać za zakończenie udziału 
w projekcie na potrzeby weryfikacji kryterium efektywności społecznej i efek-
tywności zatrudnieniowej; 

c) w stosunku do łącznej liczby uczestników projektu, którzy zakończyli udział 
w projekcie, w rozumieniu lit. b, i skorzystali w projekcie z usług aktywnej inte-
gracji, z uwzględnieniem wyżej wskazanego pkt 11 oraz wyłączeń dotyczących 
efektywności zatrudnieniowej określonych w pkt 9 Wytycznych w zakresie reali-
zacji przedsięwzięć  
w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na lata 2014-2020. 

13. Kryteria efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej są weryfikowane w 
terminie do 3 miesięcy od zakończenia udziału  
w projekcie332. 

14. Usługi aktywnej integracji mogą mieć charakter wsparcia indywidualnego (adreso-
wanego do osoby), rodzinnego (adresowanego do rodziny) oraz środowiskowego 
(adresowanego do określonego środowiska). 

15. Wsparcie w postaci usług aktywnej integracji jest adresowane do: 
a) osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 
b) środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególno-

ści do społeczności lokalnych na obszarach zdegradowanych objętych rewitaliza-
cją 

- biorąc pod uwagę elementy, o których mowa w podrozdziale 4.1 Wytycznych w za-
kresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubó-
stwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskie-
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lub wykluczeniem społecznym oraz wspierają-
cych aktywizację społeczno-zatrudnieniową 
osób zagrożonych ubóstwem lub wyklucze-
niem społecznym stosowane są kryteria wybo-
ru projektów dotyczące efektywności społecz-
no-zatrudnieniowej.  
11. W ramach usług aktywnej integracji skie-
rowanych do osób z niepełno-sprawnościami 
(w tym zatrudnionych w ZAZ oraz uczestników 
WTZ) istnieje możliwość realizacji usług asy-
stenckich, a także innych usług aktywnej inte-
gracji w szczególności usług trenera pracy lub 
innych usług umożliwiających uzyskanie i 
utrzymanie zatrudnienia i nabywanie nowych 
umiejętności społecznych i zawodowych, po-
zwalających uzyskać i utrzymać zatrudnienie, 
w szczególności w początkowym okresie za-
trudnienia.  
12. Turnusy rehabilitacyjne, o których mowa w 
ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilita-
cji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych nie są traktowane 
jako instrument aktywnej integracji. Kwota 
przeznaczona na turnus rehabilitacyjny akty-
wizowanej osoby z niepełnosprawnością może 
stanowić wkład własny do projektu.  
13. Istnieje możliwość realizacji działań wspie-
rających pracodawców w tworzeniu miejsc 
pracy dla osób z niepełnosprawnościami, w 
szczególności poprzez wyposażenie lub dopo-
sażenie stanowiska pracy na potrzeby za-
trudnienia osoby z niepełnosprawnością, do-
stosowanie stanowiska pracy do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami.  
14. Beneficjent jest zobowiązany:  

go Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, dotyczące realizacji 
i profilowania interwencji (ukierunkowanie wsparcia EFS), oraz postanowienia pod-
rozdziału 4.3 ww. Wytycznych dotyczące preferowania grup docelowych. 

16. Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla osób, rodzin i środowisk 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym nie mogą stanowić pierwsze-
go elementu wsparcia w ramach ścieżki reintegracji. Praca socjalna jest traktowana 
jako instrument aktywnej integracji o charakterze społecznym. Projekty obejmujące 
wyłącznie pracę socjalną nie są wybierane do dofinansowania. 

17. Proces wsparcia osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym odbywa się w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie 
dla każdej osoby, rodziny, środowiska zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem spo-
łecznym, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, 
predyspozycji, potrzeb. 

18. W ramach ścieżki reintegracji, obok usług aktywnej integracji, mogą być realizowane 
usługi społeczne, o ile jest to niezbędne dla zapewnienia indywidualizacji 
i kompleksowości wsparcia dla konkretnej osoby, rodziny czy środowiska i przyczynia 
się do realizacji celów aktywnej integracji, przy czym wsparcie jest skoncentrowane 
na osobie i jej potrzebach, a nie na rozwijaniu usług. 

19. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami odbywa się po-
przez: 
a) wykorzystanie usług aktywnej integracji; możliwa jest realizacja wsparcia w za-

kresie przygotowania do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub pod-
jęcia zatrudnienia realizowanego przez środowiskowe domy samopomocy, usług 
asystenckich, a także innych usług aktywnej integracji w szczególności takich jak 
usługi trenera pracy lub inne usługi umożliwiające uzyskanie i utrzymanie za-
trudnienia i nabywanie nowych umiejętności społecznych i zawodowych, pozwa-
lających uzyskać i utrzymać zatrudnienie, w szczególności w początkowym okre-
sie zatrudnienia; 

b) usługi reintegracji społecznej i zawodowej realizowane przez CIS i KIS; wykorzy-
stanie usług aktywnej integracji w ramach WTZ333 i ZAZ334 zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz za-
trudnianiu osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość realizacji usług asy-
stenckich, a także innych usług aktywnej integracji, w szczególności takich jak 
usługi trenera pracy lub inne usługi umożliwiające uzyskanie i utrzymanie za-
trudnienia i nabywanie nowych umiejętności społecznych i zawodowych, pozwa-
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a) do informowania właściwych terytorialnie 
OPS i PCPR o realizowanych projektach  
b) do poinformowania właściwych terytorial-
nie ośrodków pomocy społecznej oraz organi-
zacji partnerskich regionalnych i lokalnych, o 
których mowa w PO PŻ, o prowadzonej rekru-
tacji do projektów realizowanych w ramach PI 
9i i PI 9iv, a także do niepowielania wsparcia, 
które osoba lub rodzina zagrożona ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym uzyskuje w 
ramach działań towarzyszących w PO PŻ.  
15. W odniesieniu do projektów wskazanych w 
typie 1 lit. d oraz typie 1 lit. e dopuszczane jest 
wspieranie wychowanków w okresie do roku 
po opuszczeniu placówki, o której mowa w 
typie projektu. 
 
275

W szczególności z Priorytetem III Aktywna integracja 

społeczności lokalnej.  
276 

Projekt jest skierowany do grup docelowych z terenu 

Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego – terytorium opisa-
nego w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorial-
nych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, obejmujące-
go gminy: Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Lubar-
tów, Lubartów (miasto), Lublin, Mełgiew, Nałęczów, 
Niedrzwica Duża, Niemce, Piaski, Spiczyn, Strzyżewice, 
Świdnik, Wólka (w przypadku osób fizycznych zamieszku-
ją one na obszarze LOF w rozumieniu przepisów Kodeksu 
Cywilnego).   

lających uzyskać i utrzymać zatrudnienie w szczególności w początkowym okre-
sie zatrudnienia. 

20. Turnusy rehabilitacyjne, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o re-
habilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie są 
traktowane jako instrument aktywnej integracji. Kwota przeznaczona na turnus re-
habilitacyjny aktywizowanej osoby z niepełnosprawnością może stanowić wkład wła-
sny do projektu.  

21. Istnieje możliwość realizacji działań wspierających pracodawców w tworzeniu miejsc 
pracy dla osób z niepełnosprawnościami, w szczególności poprzez wyposażenie lub 
doposażenie stanowiska pracy na potrzeby zatrudnienia osoby z niepełnosprawno-
ścią, dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 
Działania wspierające tworzenie miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami mo-
gą być realizowane wyłącznie jako element kompleksowych projektów obejmujących 
również aktywizację społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnościami. 

22. Beneficjent jest zobowiązany:  
a) do współpracy z OWES w zakresie tworzenia miejsc pracy w podmiotach eko-

nomii społecznej, 
b) do informowania właściwych terytorialnie OPS i PCPR o realizowanych projek-

tach i formach wsparcia otrzymywanych przez uczestników, w przypadku pro-
jektów, w których Beneficjentem jest podmiot inny niż OPS, z uczestnikami tego 
projektu podpisywana jest umowa na wzór kontraktu socjalnego, 

c) do poinformowania właściwych terytorialnie ośrodków pomocy społecznej oraz 
organizacji partnerskich regionalnych i lokalnych, o których mowa w PO PŻ, o 
prowadzonej rekrutacji do projektów realizowanych w ramach PI 9i i PI 9iv, a 
także do niepowielania wsparcia, które osoba lub rodzina zagrożona ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym uzyskuje w ramach działań towarzyszących w PO 
PŻ. 

23. W odniesieniu do projektów wskazanych w typie 1 lit. d oraz typie 1 lit. e dopusz-
czane jest wspieranie wychowanków w okresie do roku po opuszczeniu placówki, o 
której mowa w typie projektu. 

 
329

 Projekt jest skierowany do grup docelowych z terenu Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego – terytorium 

opisanego w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, 
obejmującego gminy: Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Lubartów, Lubartów (miasto), Lublin, Mełgiew, 
Nałęczów, Niedrzwica Duża, Niemce, Piaski, Spiczyn, Strzyżewice, Świdnik, Wólka (w przypadku osób fizycz-
nych zamieszkują one na obszarze LOF w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego). 
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330
 Kryterium efektywności społecznej odnosi się do odsetka uczestników projektu, którzy po zakończeniu 

udziału w projekcie: 
c) dokonali postępu w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej i zmniejszenia dystansu do za-

trudnienia, przy czym postęp powinien być rozumiany m.in. jako:  
ix) rozpoczęcie nauki;  
x) wzmocnienie motywacji do pracy po projekcie; 
xi) zwiększenie pewności siebie i własnych umiejętności; 
xii) poprawa umiejętności rozwiązywania pojawiających się problemów; 
xiii) podjęcie wolontariatu;  
xiv) poprawa stanu zdrowia; 
xv) ograniczenie nałogów; 
xvi) doświadczenie widocznej poprawy w funkcjonowaniu (w przypadku osób z niepełnospraw-

nościami); 
d)  lub podjęli dalszą aktywizację w formie, która: 

iv) obrazuje postęp w procesie aktywizacji społecznej i zmniejsza dystans do zatrudnienia; 
v) nie jest tożsama z formą aktywizacji, którą uczestnik projektu otrzymywał przed projektem;  
vi) nie jest tożsama z formą aktywizacji, którą uczestnik projektu otrzymywał w ramach projek-

tu, chyba że nie jest ona finansowana ze środków EFS i że stanowi postęp w stosunku do sy-
tuacji uczestnika projektu w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. 

331
 Kryterium efektywności zatrudnieniowej oznacza odsetek uczestników projektu, którzy po zakończeniu 

udziału w projekcie, w rozumieniu  pkt 5 lit. b, podjęli zatrudnienie. Pomiar efektywności zatrudnieniowej 
odbywa się zgodnie ze sposobem określonym dla efektywności zatrudnieniowej wskazanym w Wytycznych 
w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 
rynku pracy na lata 2014-2020, z zastrzeżeniem, że pomiar efektywności zatrudnieniowej nie dotyczy osób 
biernych zawodowo lub bezrobotnych, które w ramach projektu realizowanego w ramach w PI 9i lub po jego 
zakończeniu podjęły dalszą aktywizację w ramach PI 9v lub w ramach CT 8. 
Wyłączenie z obowiązku stosowania kryterium efektywności zatrudnieniowej stosuje się do osób:  

e) wspieranych w ramach placówek wsparcia dziennego, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

f) będących w pieczy zastępczej i opuszczających tę pieczę, o których mowa w ustawie z dnia 9 
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

g) nieletnich, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestęp-
czości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich; 

h) przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjo-
terapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;  

osób do 18. roku życia lub do zakończenia realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. 
332 Projekty nie mogą być skoncentrowane na wsparciu dzieci (osoby poniżej 18. roku życia), z wyłączeniem 

projektów dedykowanych osobom, o których mowa w rozdziale 4.7 pkt 9 lit. a-d 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. 
333 Wsparcie w ramach w ramach WTZ odbywa się poprzez: 

a) wsparcie usługami aktywnej integracji nowych osób w istniejących WTZ;  
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b) wsparcie dotychczasowych uczestników WTZ nową ofertą w postaci usług aktywnej integracji obo-
wiązkowo ukierunkowaną na przygotowanie uczestników WTZ do podjęcia zatrudnienia i ich zatrud-
nienie: w ZAZ, na otwartym lub chronionym rynku pracy lub w przedsiębiorczości społecznej; IZ RPO 
tworzy możliwość wsparcia uczestników WTZ usługami asystenckimi oraz usługami trenera pracy, 
umożliwiającymi uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia, w szczególności w początkowym okresie za-
trudnienia, umożliwia także realizację praktyk lub staży dla uczestników WTZ. 

334 Wsparcie w ramach ZAZ odbywa się poprzez: 

a) zwiększenie liczby osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych w istniejących ZAZ, z możliwością 
objęcia tych osób usługami aktywnej integracji; okres zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w 
ZAZ po zakończeniu realizacji projektu jest co najmniej równy okresowi zatrudnienia w ramach pro-
jektu; okres może być krótszy, wyłącznie w sytuacji, gdy osoba z niepełnosprawnością podejmie w 
tym okresie zatrudnienie poza ZAZ; 

b) wsparcie osób z niepełnosprawnościami dotychczas zatrudnionych w ZAZ nową ofertą w postaci 
usług aktywnej integracji ukierunkowaną na przygotowanie osób zatrudnionych w ZAZ do podjęcia 
zatrudnienia poza ZAZ: na otwartym rynku pracy lub w przedsiębiorczości społecznej; IZ RPO tworzy 
możliwość wsparcia dla osób zatrudnionych w ZAZ usługami asystenckimi oraz usługami trenera pra-
cy, umożliwiającymi uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia, w szczególności w początkowym okresie 
zatrudnienia. 

Działanie 11.5 Usługi społeczne i zdrowotne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 
353/7 278

 Deinstytucjonalizacja - proces przejścia od opieki 

instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej spo-
łeczności, realizowany zgodnie z „Ogólnoeuropejskimi 
wytycznymi dotyczącymi przejścia od opieki instytucjo-
nalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych 
społeczności” i wymagający z jednej strony rozwoju usług 
świadczonych w lokalnej społeczności, z drugiej – stop-
niowego ograniczenia usług w ramach opieki instytucjo-
nalnej. Integralnym elementem deinstytucjonalizacji 
usług jest prewencja, mająca zapobiegać umieszczaniu 
osób w opiece instytucjonalnej, a w przypadku dzieci - 
rozdzieleniu dziecka z rodziną i umieszczeniu w pieczy 
zastępczej.  
Usługi świadczone w lokalnej społeczności – usługi umoż-
liwiające osobom niezależne życie w środowisku lokal-
nym. Usługi te zapobiegają odizolowaniu osób od rodzi-
ny i środowiska lokalnego, 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 sąsiedz-
kich Są to usługi świadczone w sposób:  
zindywidualizowany (dostosowany do potrzeb i możliwo-
ści danej osoby) oraz jak najbardziej zbliżony do warun-
ków odpowiadających życiu w środowisku domowym i 

336
 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 
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. 
Usługi społeczne świadczone w lokalnej społeczności – usługi świadczone w interesie ogólnym, 
umożliwiające osobom niezależne życie w środowisku lokalnym. Usługi te zapobiegają odizolowaniu osób od 
rodziny i lokalnej społeczności, 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: 
e) zindywidualizowany (dostosowany do potrzeb i możliwości danej osoby) oraz jak najbardziej zbliżony 

do warunków odpowiadających życiu w środowisku domowym i rodzinnym; 
f) umożliwiający odbiorcom tych usług kontrolę nad swoim życiem i nad decyzjami, które ich dotyczą; 
g) zapewniający, że odbiorcy usług nie są odizolowani od ogółu społeczności lub nie są zmuszeni do 

mieszkania razem; 
h) gwarantujący, że wymagania organizacyjne nie mają pierwszeństwa przed indywidualnymi potrzebami 

mieszkańców.  
Do usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności należą w szczególności: 
x) 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 
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rodzinnym;  
umożliwiający odbiorcom tych usług kontrolę nad swoim 
życiem i nad decyzjami, które ich dotyczą;  
zapewniający, że odbiorcy usług nie są odizolowani od 
ogółu społeczności lub nie są zmuszeni do mieszkania 
razem;  
gwarantujący, że wymagania organizacyjne nie mają 
pierwszeństwa przed indywidualnymi potrzebami miesz-
kańców.  
Do usług świadczonych w lokalnej społeczności należą w 
szczególności:  
i) usługi wspierania rodziny, o których mowa w pkt 24 lit. 
c;  
ii) rodzinna piecza zastępcza oraz placówki opiekuńczo-
wychowawcze do 14 osób, o których mowa w ustawie z 
dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej;  
oraz poniżej wymienione usługi, o ile spełniają warunki, 
o których mowa w lit. a-d:  
iii) usługi asystenckie;  
iv) usługi asystenckie i opiekuńcze świadczone w miejscu 
zamieszkania,  
v) usługi w postaci mieszkań chronionych, o których 
mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej;  
vi) usługi w postaci mieszkań wspomaganych, o ile liczba 
miejsc jest nie większa niż 30; limit 30 miejsc nie obowią-
zuje w przypadku, gdy przepisy prawa krajowego wska-
zują mniejszą maksymalną liczbę miejsc w mieszkaniu;  
vii) usługi w rodzinnym domu pomocy, o którym mowa w 
ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;  
viii) 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. Limit 30 miejsc nie obowiązuje w 
przypadku, gdy przepisy prawa krajowego wskazują 
mniejszą maksymalną liczbę miejsc całodobowego poby-
tu w poszczególnych ośrodkach wsparcia;  
ix) usługi w domu pomocy społecznej o liczbie miejsc, 
która jest nie większa niż 30. Limit 30 miejsc nie obowią-
zuje w przypadku, gdy przepisy prawa krajowego wska-
zują mniejszą maksymalną liczbę miejsc.   

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; 

xi) usługi w rodzinnym domu pomocy, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o 
pomocy społecznej; 

xii) 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; 

xiii) usługi w domu pomocy społecznej o liczbie miejsc nie większej niż 30; 
xiv) 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 do ich 
aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego; 

xv) 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; 
xvi) rodzinna piecza zastępcza oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego do 8 

dzieci, 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; 

xvii) usługi w postaci mieszkań chronionych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o 
pomocy społecznej; 

xviii) usługi w postaci mieszkań wspomaganych, o ile liczba miejsc w mieszkaniu jest nie większa 
niż 12. 

354/10 4. Usługi z zakresu mieszkalnictwa wspomaga- 4. Usługi z zakresu mieszkalnictwa337 chronionego338 oraz wspomaganego, w tym, 
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nego279, w tym chronionego280, treningowe-
go281

 i wspieranego282.  
 
279

 Wsparcie dla mieszkań wspomaganych polega na 

tworzeniu miejsc w nowo tworzonych lub istniejących 
mieszkaniach wspomaganych dla osób lub rodzin zagro-
żonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Formą 
mieszkania wspomaganego nie jest mieszkanie socjalne.  
280

 Mieszkanie chronione, o którym mowa w ustawie z 

dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w którym 
stosowany jest standard usług tej formy pomocy wynika-
jący z ww. ustawy.  
281

 Usługa mieszkania treningowego, przygotowującego 

osoby w nim przebywające do prowadzenia samodziel-
nego życia. Usługa ma charakter okresowy i służy okre-
ślonym kategoriom osób (w szczególności osobom 
opuszczającym pieczę zastępczą, osobom bezdomnym, 
osobom z zaburzeniami psychicznymi) w osiągnięciu 
częściowej lub całkowitej samodzielności m.in. poprzez 
trening samodzielności, poradnictwo, pracę socjalną lub 
inne usługi aktywnej integracji. Usługa mieszkania tre-
ningowego musi spełniać definicję usług świadczonych w 
lokalnej społeczności.  
282

 Usługa mieszkania wspieranego, stanowiącego alter-

natywę dla pobytu w placówce zapewniającej całodobo-
wą opiekę. Usługa ma charakter pobytu stałego lub 
okresowego (w przypadku potrzeby opieki w zastępstwie 
za opiekunów faktycznych). Służy osobom starszym i 
osobom z niepełnosprawnościami, w szczególności oso-
bom niesamodzielnym i wymagającym wsparcia w for-
mie usług opiekuńczych. Usługa mieszkania wspieranego 
musi spełniać definicję usług świadczonych w lokalnej 
społeczności.   

treningowego341 i wspieranego342. 
 
337

 Wsparcie dla mieszkań chronionych i mieszkań wspomaganych polega na tworzeniu miejsc w nowo 

tworzonych lub istniejących mieszkaniach chronionych lub mieszkaniach wspomaganych, przeznaczonych 
dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 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. Formą mieszkania wspomaganego nie jest mieszkanie socjalne. 
338

 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 (Dz. U. poz. 305 ). 
341

 Usługa mieszkania treningowego, przygotowującego osoby w nim przebywające do prowadzenia 

samodzielnego życia. Usługa ma charakter okresowy i służy określonym kategoriom osób (w szczególności 
osobom opuszczającym pieczę zastępczą, osobom bezdomnym, osobom z zaburzeniami psychicznymi) w 
osiągnięciu częściowej lub całkowitej samodzielności m.in. poprzez trening samodzielności, poradnictwo, 
pracę socjalną lub inne usługi aktywnej integracji. Usługa mieszkania treningowego musi spełniać definicję 
usług świadczonych w lokalnej społeczności. 
342

 Usługa mieszkania wspieranego, stanowiącego alternatywę dla pobytu w placówce zapewniającej cało-

dobową opiekę. Usługa ma charakter pobytu stałego lub okresowego (w przypadku potrzeby opieki w za-
stępstwie za opiekunów faktycznych). Służy osobom niesamodzielnym, w szczególności osobom starszym i 
osobom z niepełnosprawnościami, w szczególności osobom niesamodzielnym i wymagającym wsparcia w 
formie usług opiekuńczych lub asystenckich. Usługa mieszkania wspieranego musi spełniać definicję usług 
świadczonych w lokalnej społeczności. 

355/10 286
 W ramach działań prowadzących do tworzenia ro-

dzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuń-
czo-wychowawczych typu rodzinnego poniżej 14 dzieci 
jest realizowane kształcenie kandydatów na rodziny 
zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrek-
torów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu ro-
dzinnego poniżej 14 dzieci oraz doskonalenie osób spra-
wujących rodzinną pieczę zastępczą w ww. formach.   

346
 W ramach działań prowadzących do tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek 

opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego realizowane jest 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. 
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355/10 8. Realizacja zintegrowanych usług o charakte-
rze opiekuńczym i zdrowotnym, adresowanych 
w szczególności do osób starszych, osób nie-
pełnosprawnych, osób niesamodzielnych287.  
9. Wsparcie usług ochrony zdrowia psychicz-
nego288, w tym:  
a) organizacja i świadczenie specjalistycznych 
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi, w tym usług świadczonych w 
miejscu zamieszkania,  
b) tworzenie punktów doradczych/ konsulta-
cyjnych zapewniających wsparcie dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin, w tym 
centra zdrowia psychicznego, zespoły leczenia 
środowiskowego oraz usług interwencji kryzy-
sowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
na obszarach deficytowych.  
 
287

 Działania realizowane wyłącznie, jako wsparcie pro-

cesu deinstytucjaonalizacji opieki medycznej (tj. przejścia 
od usług świadczonych w formach instytucjonalnych do 
usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności, 
realizowany zgodnie z Ogólnoeuropejskimi wytycznymi 
dotyczącymi przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki 
świadczonej na poziomie lokalnych społeczności i wyma-
gający z jednej strony rozwoju usług świadczonych na 
poziomie lokalnych społeczności, z drugiej - stopniowego 
ograniczenia usług w ramach opieki instytucjonalnej).  
288

 J.w.   

 

356/12 292
 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsię-

wzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na lata 2014-2020 do katalogu tego nale-
żą:  
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 do objęcia 

352
 Zgodnie z 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 do katalogu tego należą: 
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 do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. 
spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 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 
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wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co naj-
mniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z 
dnia 12 marca 2004 r. 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 opuszcza-
jące pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudno-
ści 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 postę-
powaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 
382);  
e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach 
wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjotera-
pii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z 
późn. zm.);  
f) osoby z niepełnosprawnością - osoby niepełnosprawne 
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabi-
litacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z 
późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, 
w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochro-
nie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 546 z 
późn. zm.);  
g) rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co 
najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze 
względu na konieczność sprawowania opieki nad dziec-
kiem z niepełnosprawnością;  
h) osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie 
z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 
645, z późn. zm.);  
j) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostę-
pu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania 
postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych 
na lata 2014-2020;  
k) osoby korzystające z PO PŻ.   

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 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 382); 

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 (Dz. U. z 2004 r. Nr 
256, poz. 2572, z późn. zm.); 

f) osoby z niepełnosprawnością - osoby niepełnosprawne z niepełnosprawnością w rozumieniu 
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; 

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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.); 

j)    osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów 
operacyjnych na lata 2014-2020; 

k)   osoby korzystające z PO PŻ. 

356/15 2 500 000 0 
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357/19 1. Zgodnie z:  
- Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Fundu-
szu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 
lata 2014-2020.  
- Wytycznymi w zakresie realizacji przedsię-
wzięć w obszarze włączenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego i 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go na lata 2014-2020.  
- Wytycznymi w zakresie zasad realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego w obszarze 
zdrowia na lata 2014-2020.  
- Wytycznymi w zakresie realizacji zasady rów-
ności szans i niedyskryminacji, w tym dostęp-
ności dla osób z niepełnosprawnościami i za-
sady równości szans kobiet i mężczyzn w ra-
mach funduszy unijnych na lata 2014-2020.  
- Wytycznymi w zakresie monitorowania po-
stępu rzeczowego realizacji programów ope-
racyjnych na lata 2014-2020.  
- Wytycznymi programowymi dotyczącymi 
systemu wdrażania Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Fun-
duszu Społecznego.  
- Krajowe ramy strategiczne. Policy Paper dla 
ochrony zdrowia na lata 2014-2020.  
- Country Specific Recommendations (CSR) dla 
Polski.  
- Krajowym Programem Przeciwdziałania Ubó-
stwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy 

1. Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społeczne-
go i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-
2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskie-
go Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskie-
go Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskie-
go Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pra-
cowników do zmian na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w 
tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans ko-
biet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji progra-
mów operacyjnych na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 Krajowe ramy strategiczne. Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. 

 Country Specific Recommendations (CSR) dla Polski. 

 Krajowym Programem Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 
2020. Nowy wymiar aktywnej integracji354. 

 Narodowym Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015. 

 Strategią Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

 Regionalnym Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego dla województwa lu-
belskiego na lata 2012-2016. 

 Programem Strategicznym Ochrony Zdrowia Województwa Lubelskiego na lata 
2014-2020. 

2. Demarkacja usług - usługi społeczne to usługi realizowane przez podmioty prowa-
dzące w swojej działalności statutowej usługi społeczne lub przez podmioty prowa-



 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr CLIII/3093/2016 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. 
Strona 95 z 122 

wymiar aktywnej integracji294.  
- Narodowym Programem Ochrony Zdrowia 
Psychicznego na lata 2011-2015.  
- Strategią Polityki Społecznej Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020.  
- Regionalnym Programem Ochrony Zdrowia 
Psychicznego dla województwa lubelskiego na 
lata 2012-2016.  
- Programem Strategicznym Ochrony Zdrowia 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.  
2. Demarkacja usług - usługi społeczne to 
usługi realizowane przez beneficjentów niebę-
dących podmiotami leczniczymi. W ramach 
projektów do-tyczących usług społecznych, w 
szczególności usług opiekuńczych, istnie-je 
możliwość finansowania usług zdrowotnych, o 
ile usługi te są nie-zbędne do zapewnienia 
kompleksowego wsparcia osobom zagrożo-
nym ubóstwem lub wykluczeniem społecz-
nym.  
3. Warunki realizacji usług opiekuńczych:  
a) usługi opiekuńcze są świadczone dla osób 
niesamodzielnych,  
b) wsparcie dla usług opiekuńczych prowadzi 
każdorazowo do zwiększenia liczby miejsc 
świadczenia usług opiekuńczych prowadzo-
nych przez danego beneficjenta w stosunku do 
danych z roku poprzedzającego rok rozpoczę-
cia realizacji projektu. Liczba miejsc świadcze-
nia usług opiekuńczych jest zwiększana wy-
łącznie w ramach usług świadczonych w lokal-
nej społeczności,  
c) wsparcie dla usług opiekuńczych odbywa się 
poprzez tworzenie miejsc świadczenia usług 
opiekuńczych295

 w formie usług świadczonych 

dzące w swojej działalności statutowej jednocześnie usługi społeczne i zdrowotne. W 
przypadku realizacji w ramach jednego projektu usług społecznych i zdrowotnych, 
Beneficjent gwarantuje możliwość monitorowania usług społecznych i zdrowotnych 
oddzielnie albo ustala, że usługami przewodnimi w projekcie są usługi społeczne i za-
pewnia ich monitorowanie. W ramach projektów dotyczących usług społecznych, w 
szczególności usług opiekuńczych, istnieje możliwość finansowania usług zdrowot-
nych, o ile usługi te nie mogą zostać sfinansowane ze środków publicznych, tj. wykra-
czają 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 ka-
talogu 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. 

3. Interwencja w ramach poszczególnych typów usług społecznych spełnia minimalne 
wymagania świadczenia tych usług, określone w załączniku nr 1 do Wytycznych w za-
kresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubó-
stwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 

4. Warunki realizacji usług opiekuńczych: 
a) usługi opiekuńcze są świadczone dla osób niesamodzielnych, 
b) wsparcie dla usług opiekuńczych prowadzi każdorazowo do zwiększenia liczby miejsc 

świadczenia usług opiekuńczych w społeczności lokalnej oraz liczby osób objętych 
usługami świadczonymi w społeczności lokalnej przez danego beneficjenta w stosun-
ku do danych z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie projek-
tu. Obowiązek zwiększania liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych oraz liczby 
osób objętych usługami nie dotyczy wsparcia dla usług opiekuńczych świadczonych 
przez opiekunów faktycznych, 

c) wsparcie dla zwiększania liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych odbywa się 
poprzez zwiększanie liczby opiekunów świadczących usługi  
w miejscu zamieszkania lub poprzez tworzenie miejsc świadczenia usług opiekuń-
czych355 w społeczności lokalnej w formie: 

 stałego lub krótkookresowego pobytu dziennego; 

 stałego lub krótkookresowego pobytu całodobowego. 
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w lokalnej społeczności. Tworzone miejsca 
świadczenia usług opiekuńczych mogą być 
miejscami:  
- stałego lub krótkookresowego pobytu dzien-
nego;  
- stałego lub krótkookresowego pobytu cało-
dobowego.  
Miejsca krótkookresowego pobytu służą prze-
de wszystkim poprawie do-stępu do usług 
opiekuńczych w zastępstwie za opiekunów 
faktycz-nych296.  
d) nie są tworzone nowe miejsca świadczenia 
usług opiekuńczych w ramach opieki instytu-
cjonalnej, tj. w ramach placówek opiekuńczo-
pobytowych ani nie są utrzymywane dotych-
czas istniejące miejsca świadczenia usług w 
ramach opieki instytucjonalnej, tj. w ramach 
placówek opiekuńczo-pobytowych,  
e) istnieje możliwość wsparcia dla osób będą-
cych w opiece instytucjonalnej, tj. w placów-
kach opiekuńczo-pobytowych w celu przejścia 
tych osób do opieki realizowanej w ramach 
usług świadczonych w lokalnej społeczności, o 
ile przyczynia się to do zwiększenia liczby 
miejsc świadczenia usług opiekuńczych w po-
staci usług świadczonych w lokalnej społecz-
ności,  
f) istnieje możliwość w stosunku do podmio-
tów prowadzących opiekę instytucjonalną, tj. 
placówek opiekuńczo-pobytowych sfinanso-
wania działań pozwalających na rozszerzenie 
oferty o prowadzenie usług świadczonych w 
lokalnej społeczności, o ile przyczyni się to do 
zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług 
opiekuńczych w postaci usług świadczonych w 

Miejsca krótkookresowego pobytu służą przede wszystkim poprawie dostępu do 
usług opiekuńczych w zastępstwie za opiekunów faktycznych (nieformalnych)356. 
Miejsca świadczenia usług opiekuńczych  mogą być tworzone zarówno w nowych 
podmiotach, jak i w podmiotach już istniejących, z zastrzeżeniem wynikającym z lite-
ry b. 

d) nie są tworzone nowe miejsca świadczenia usług opiekuńczych w ramach opieki in-
stytucjonalnej ani nie są utrzymywane dotychczas istniejące miejsca, 

e) istnieje możliwość wsparcia dla osób będących w opiece instytucjonalnej w celu 
przejścia tych osób do opieki realizowanej w ramach usług świadczonych w społecz-
ności lokalnej, o ile przyczynia się to do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług 
opiekuńczych w postaci usług świadczonych w społeczności lokalnej, 

f) istnieje możliwość w stosunku do podmiotów prowadzących opiekę instytucjonalną 
sfinansowania działań pozwalających na rozszerzenie oferty 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, 

g) w usługach opiekuńczych istnieje możliwość wykorzystania nowoczesnych technolo-
gii informacyjno-komunikacyjnych np. teleopieki, systemów przywoławczych, wy-
łącznie jako elementu wsparcia i pod warunkiem zagwarantowania kompleksowości 
usługi opiekuńczej. 

5. Warunki realizacji usług asystenckich: 
a) usługi asystenckie są świadczone dla osób z niepełnosprawnościami, 
b) wsparcie dla usług asystenckich prowadzi każdorazowo do zwiększenia liczby miejsc 

świadczenia usług asystenckich w społeczności lokalnej oraz  liczby osób objętych 
usługami świadczonymi w społeczności lokalnej przez danego beneficjenta w stosun-
ku do danych z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie projek-
tu. Możliwe jest wsparcie w postaci usług asystenckich dla osób przebywających w 
opiece instytucjonalnej w celu ich przejścia do usług świadczonych w społeczności lo-
kalnej, 

c) wsparcie dla usług asystenckich odbywa się poprzez zwiększanie liczby asystentów 
funkcjonujących w ramach nowych podmiotów lub podmiotów istniejących, z za-
strzeżeniem wynikającym z pkt 5 b), 

d) wsparcie świadczone w ramach usług asystenckich jest dostosowane do indywidual-
nych potrzeb osób wynikających z poszczególnych rodzajów niepełnosprawności oraz 
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lokalnej społeczności.,  
g) w usługach opiekuńczych istnieje możliwość 
wykorzystania nowoczesnych technologii in-
formacyjno-komunikacyjnych np. teleopieki, 
systemów przywoławczych.  
4. Warunki realizacji usług asystenckich:  
a) usługi asystenckie są świadczone dla osób z 
niepełnosprawnościami,  
b) wsparcie dla usług asystenckich prowadzi 
każdorazowo do zwiększenia liczby miejsc 
świadczenia usług asystenckich prowadzonych 
przez danego beneficjenta w stosunku do da-
nych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia 
realizacji projektu. Liczba miejsc świadczenia 
usług asystenckich jest zwiększana wyłącznie 
w ramach usług świadczonych w lokalnej spo-
łeczności lub w celu umożliwienia osobom 
przebywającym w opiece instytucjonalnej, tj. 
w placówkach opiekuńczo-pobytowych, przej-
ście do usług świadczonych w lokalnej spo-
łeczności,  
c) wsparcie dla usług asystenckich odbywa się 
poprzez zwiększanie liczby asystentów funk-
cjonujących w ramach nowych podmiotów lub 
podmiotów istniejących, z zastrzeżeniem wy-
nikającym z pkt 4 b),  
d) wsparcie świadczone w ramach usług asy-
stenckich jest dostosowane do indywidual-
nych potrzeb osób wynikających z poszczegól-
nych rodzajów niepełnosprawności oraz za-
kresu czynności wykonywanych przez asysten-
ta w ramach usługi asystenckiej,  
e) usługi asystenckie mogą być świadczone 
przez asystentów osób niepełnosprawnych, 
którzy ukończyli kształcenie w zawodzie asy-

zakresu czynności wykonywanych przez asystenta w ramach usługi asystenckiej,  
e) usługi asystenckie mogą być świadczone przez asystentów osób niepełnosprawnych, 

którzy ukończyli 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 lub przez asystentów osobistych po-
siadających doświadczenie w realizacji usług asystenckich lub odpowiednie przeszko-
lenie, 

f) istnieje możliwość sfinansowania usługi asystenckiej w celu umożliwienia opiekunom 
faktycznym (nieformalnym)  funkcjonowania społecznego, zawodowego lub eduka-
cyjnego. 

6. Warunki realizacji usług opiekuńczych i asystenckich: 
a) finansowanie ze środków EFS w ramach danego projektu miejsc świadczenia usług 

opiekuńczych i asystenckich ze środków EFS stworzonych przez danego beneficjenta 
trwa nie dłużej niż 3 lata. 

b) wsparcie w ramach projektu nie spowoduje: 

 zmniejszenia dotychczasowego finansowania usług asystenckich lub opiekuńczych 
przez beneficjenta oraz 

 zastąpienia środkami projektu dotychczasowego finansowania usług ze środków 
innych niż europejskie. 

c) wsparcie jest adresowane w pierwszej kolejności 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, 

d) istnieje możliwość skorzystania z usług asystenckich lub opiekuńczych także przez 
inne osoby niż wskazane w pkt 5 c). Kryteria rekrutacji uwzględniają w szczególności 
sytuację materialną osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów faktycznych (niefor-
malnych), rodzaj usług i specyfikę grupy docelowej. Decyzja o przyznaniu osobie nie-
samodzielnej lub jej opiekunom usług asystenckich lub opiekuńczych jest poprzedzo-
na każdorazowo indywidualną oceną sytuacji materialnej i życiowej (rodzinnej i za-
wodowej) danej osoby niesamodzielnej oraz opiekunów faktycznych (nieformalnych)  
tej osoby. Kryteria rekrutacji tych osób do projektów zostaną określone przez benefi-
cjenta we wniosku o dofinansowanie projektu i zatwierdzone przez IZ RPO na etapie 
oceny projektu,  

e) dopuszcza się wprowadzenie częściowej lub całkowitej odpłatność za usługi asy-
stenckie lub opiekuńcze, dla osób innych niż wskazane w pkt 5c). Zasady odpłatności 
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stenta osoby niepełnosprawnej zgodnie z roz-
porządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 
dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy 
programowej kształcenia w zawodach lub 
przez asystentów osobistych posiadających 
doświadczenie w realizacji usług asystenckich 
lub odpowiednie przeszkolenie,  
f) istnieje możliwość sfinansowania usługi 
asystenckiej w celu umożliwienia opiekunom 
faktycznym funkcjonowania społecznego, za-
wodowego lub edukacyjnego.  
5. Warunki realizacji usług opiekuńczych i asy-
stenckich:  
a) utrzymywanie miejsc świadczenia usług 
opiekuńczych i asystenckich ze środków EFS 
stworzonych przez danego beneficjenta trwa 
nie dłużej niż 3 lata.  
b) wsparcie w ramach projektu nie spowoduje:  

ania 
usług asystenckich lub opiekuńczych przez 
beneficjenta oraz  

nia środkami projektu dotychczaso-
wego finansowania przez beneficjentów usług 
asystenckich lub opiekuńczych.  
c) wsparcie jest adresowane w pierwszej ko-
lejności do osób z niepełno-sprawnościami i 
osób niesamodzielnych, których dochód nie 
przekracza 150% właściwego kryterium do-
chodowego (na osobę samotnie gospodarują-
cą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w 
ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej,  
d) istnieje możliwość skorzystania z usług asy-
stenckich lub opiekuńczych także przez inne 
osoby niż wskazane w pkt 5 c). Kryteria rekru-

zostaną określone przez beneficjenta we wniosku o dofinansowanie projektu i za-
twierdzone przez IZ RPO na etapie oceny projektu, 

f) dopuszcza finansowanie działań pozwalających osobom, o których mowa w pkt 3 lit. 
a oraz w pkt 4 lit. a, na w miarę możliwości samodzielne funkcjonowanie, w tym dzia-
łań zwiększających mobilność, autonomię, bezpieczeństwo osób z niepełnosprawno-
ściami i osób niesamodzielnych (np. likwidowanie barier architektonicznych w miej-
scu zamieszkania, sfinansowanie tworzenia wypożyczalni sprzętu wspomagającego 
(zwiększającego samodzielność osób) i sprzętu pielęgnacyjnego (niezbędnego do 
opieki nad osobami niesamodzielnymi), sfinansowanie wypożyczenia lub zakupu tego 
sprzętu zwiększającego samodzielność osób, usługi dowożenia posiłków, przewóz do 
miejsca pracy lub ośrodka wsparcia. Tego rodzaju działania realizowane są wyłącznie 
jako element kompleksowych projektów dotyczących usług asystenckich lub usług 
opiekuńczych i mogą być finansowane z EFS lub w ramach cross-financingu. 

7. W przypadku usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej nie są tworzone nowe miej-
sca w ramach opieki instytucjonalnej, tj. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 
powyżej 14 osób. Usługi wsparcia rodziny w postaci pomocy  w opiece i wychowaniu 
dzieci w formie placówek wsparcia dziennego  polegają na tworzeniu nowych miejsc 
opieki i wychowania w ramach nowo tworzonych placówek wsparcia dziennego lub 
na wsparciu istniejących placówek. Wsparcie istniejących placówek wsparcia dzien-
nego jest możliwe wyłącznie, pod warunkiem: 
a) zwiększenia liczby miejsc w tych placówkach lub  
b) rozszerzenia oferty wsparcia. 

8. Zakłada się wykorzystanie potencjału organizacyjno – technicznego szkół w ramach 
działań wspierających tworzenie i rozwój środowiskowych form i placówek wsparcia 
dziennego dla dzieci i młodzieży, w tym np. świetlic środowiskowych, ognisk wycho-
wawczych oferujących zajęcia/programy socjoterapeutyczne. 
b) Intensywność wsparcia będzie najwyższa na obszarach, na których występują 

ograniczenia w dostępie do usług społecznych użyteczności publicznej, w tym 
np. terenach wiejskich, obszarach rewitalizowanych. 

9. W ramach Działania zakłada się wdrażanie wybranych standardów świadczenia usług 
wypracowanych na poziomie krajowym. 

10. Beneficjent zapewnia, że wynagrodzenie za pracę/stawka za godzinę pracy osób 
bezpośrednio świadczących usługi społeczne w projekcie nie mogą być niższe od mi-
nimalnego wynagrodzenia za pracę/minimalnej stawki godzinowej ustalonych na 
podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W przypadku osób 



 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr CLIII/3093/2016 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. 
Strona 99 z 122 

tacji uwzględniają w szczególności sytuację 
materialną osób niesamodzielnych oraz ich 
opiekunów faktycznych, rodzaj usług i specyfi-
kę grupy do-celowej. Decyzja o przyznaniu 
osobie niesamodzielnej lub jej opiekunom 
usług asystenckich lub opiekuńczych jest po-
przedzona każdorazowo indywidualną oceną 
sytuacji materialnej i życiowej (rodzinnej i 
zawodowej) danej osoby niesamodzielnej oraz 
opiekunów faktycznych tej oso-by. Kryteria 
rekrutacji tych osób do projektów zostaną 
określone przez beneficjenta we wniosku o 
dofinansowanie projektu i zatwierdzone przez 
IZ RPO na etapie oceny projektu,  
e) dopuszcza się wprowadzenie częściowej lub 
całkowitej odpłatność za usługi asystenckie lub 
opiekuńcze, dla osób innych niż wskazane w 
pkt 5c). Zasady odpłatności zostaną określone 
przez beneficjenta we wniosku o dofinanso-
wanie projektu i zatwierdzone przez IZ RPO na 
etapie oceny projektu,  
f) dopuszcza finansowanie działań pozwalają-
cych osobom, o których mowa w pkt 3 lit. a 
oraz w pkt 4 lit. a, na w miarę możliwości sa-
modzielne funkcjonowanie, w tym działań 
zwiększających mobilność, autonomię, bezpie-
czeństwo osób z niepełnosprawnościami i 
osób niesamodzielnych (np. likwidowanie ba-
rier architektonicznych w miejscu zamieszka-
nia, sfinansowanie wypożyczenia sprzętu nie-
zbędnego do opieki nad osobami niesamo-
dzielnymi lub sprzętu zwiększającego samo-
dzielność osób, usługi dowożenia posiłków, 
przewóz do miejsca pracy lub ośrodka wspar-
cia); przy czym tego rodzaju działania realizo-

świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej do końca 2016 r., wyso-
kość 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. Zapis nie dotyczy 
osób świadczących usługi nieodpłatnie. 

11. Wsparcie istniejących mieszkań chronionych lub mieszkań wspomaganych jest moż-
liwe wyłącznie pod warunkiem zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług w danym 
mieszkaniu, bez pogorszenia jakości świadczonych usług. W mieszkaniach chronio-
nych i mieszkaniach wspomaganych w ramach wsparcia zapewnia się: 
a) usługi wspierające pobyt osoby w mieszkaniu, w tym usługi opiekuńcze, usługi 

asystenckie; 
b) usługi wspierające aktywność osoby w mieszkaniu, w tym trening samodzielno-

ści, praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne, integracja osoby ze społeczno-
ścią lokalną. 

12. W przypadku mieszkań chronionych, Beneficjent zapewnia, że jest stosowany stan-
dard dotyczący tej formy pomocy wynikający z ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o po-
mocy społecznej i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 
2012 r. w sprawie mieszkań chronionych. W przypadku mieszkań wspomaganych Be-
neficjent zapewnia, że mieszkania te spełniają definicję usług społecznych świadczo-
nych w społeczności lokalnej oraz standardy określone w załączniku nr 1 do Wytycz-
nych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalcza-
nia ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 

13. Trwałość wsparcia – beneficjent po zakończeniu realizacji projektu jest zobowiązany 
do zachowania trwałości co najmniej przez okres równy okresowi realizacji projektu, 
w szczególności w zakresie: 
a) miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych utworzonych w ramach 

projektu, 
b) miejsc świadczenia usług w mieszkaniach chronionych i mieszkaniach wspoma-

ganych utworzonych w ramach projektu, 
c) utworzonych w projekcie miejsc w placówkach wsparcia dziennego, 

Trwałość oznacza instytucjonalną gotowość podmiotów do świadczenia usług. 
14. Beneficjent projektu realizującego cel szczegółowy nr 1 jest zobowiązany:  

a) do informowania właściwych terytorialnie OPS i PCPR o realizowanych projek-
tach 
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wane są wyłącznie jako element komplekso-
wych projektów dotyczących usług asystenc-
kich lub usług opiekuńczych i mogą być finan-
sowane z EFS lub w ramach cross-financingu.  
6. W przypadku usług wsparcia rodziny i pieczy 
zastępczej nie są tworzone nowe miejsca w 
ramach opieki instytucjonalnej, tj. w placów-
kach opiekuńczo-wychowawczych powyżej 14 
osób. Usługi wsparcia rodziny w postaci po-
mocy w opiece i wychowaniu dzieci w formie 
placówek wsparcia dziennego polegają na 
tworzeniu nowych miejsc opieki i wy-
chowania w ramach nowych placówek wspar-
cia dziennego, jak również w ramach istnieją-
cych placówek. Wsparcie istniejących placó-
wek wsparcia dziennego jest możliwe wyłącz-
nie, pod warunkiem:  
c) zwiększenia liczby miejsc w tych placówkach 
lub  
d) rozszerzenia oferty wsparcia.  
7. Zakłada się wykorzystanie potencjału orga-
nizacyjno – technicznego szkół w ramach dzia-
łań wspierających tworzenie i rozwój środowi-
skowych form i placówek wsparcia dziennego 
dla dzieci i młodzieży, w tym np. świetlic śro-
dowiskowych, ognisk wychowawczych oferu-
jących zajęcia/programy socjoterapeutyczne.  
b) Intensywność wsparcia będzie najwyższa na 
obszarach, na których występują ograniczenia 
w dostępie do usług społecznych użyteczności 
publicznej, w tym np. terenach wiejskich, ob-
szarach rewitalizowanych.  
8. W ramach Działania zakłada się wdrażanie 
wybranych standardów świadczenia usług 
wypracowanych na poziomie krajowym.  

b) do poinformowania właściwych terytorialnie ośrodków pomocy społecznej oraz 
organizacji partnerskich regionalnych i lokalnych, o których mowa w PO PŻ, o 
prowadzonej rekrutacji do projektów realizowanych w ramach PI 9i i PI 9iv, a 
także do niepowielania wsparcia, które osoba lub rodzina zagrożona ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym uzyskuje w ramach działań towarzyszących w PO 
PŻ. 

15. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzi-
bę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną dzia-
łalności podmiotu) na terenie Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego357 z możliwością 
udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczest-
nikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.  

16. Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w zakresie w jakim jest wyklu-
czone w art. 1 ust. 2 - 5 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 
2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w za-
stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oraz w art. 1 ust. 1 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.  
W przypadku, gdy środki trwałe zakupione w ramach projektu lub wydatki objęte 
cross-financingiem będą wykorzystywane częściowo lub w całości do działalności 
komercyjnej (w okresie realizacji projektu i/lub po jego zakończeniu), wówczas tego 
typu wsparcie powinno zostać zweryfikowane pod kątem wystąpienia pomocy pu-
blicznej.  
Wykorzystanie środków trwałych lub infrastruktury zakupionej w ramach projektu 
do działalności komercyjnej w okresie realizacji projektu nakłada na podmiot udziela-
jący pomocy obowiązek objęcia powyższych wydatków pomocą publiczną / pomocą 
de minimis proporcjonalnie do czasu, w jakim zakupiony sprzęt lub infrastruktura 
będą wykorzystywane do celów komercyjnych w okresie realizacji projektu. Z kolei, 
w przypadku gdy beneficjent planuje wykorzystanie środków trwałych lub infrastruk-
tury zakupionej w ramach projektu do działalności komercyjnej po zakończeniu reali-
zacji projektu (w całości lub częściowo) wówczas wydatek ten powinien zostać objęty 
w całości regułami pomocy publicznej / pomocy de minimis.  
Wykonywanie usług w ramach gwarantowanych przez państwo świadczeń zdrowot-
nych wyklucza co do zasady możliwość udzielania odpłatnych świadczeń na rzecz 
obywateli innych Państw Członkowskich. W tym przypadku nie dochodzi zatem do 
naruszenia lub też groźby naruszenia konkurencji w wymiarze unijnym, a tym samym 
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9. Trwałość wsparcia – beneficjent po zakoń-
czeniu realizacji projektu jest zobowiązany do 
zachowania trwałości co najmniej przez okres 
odpowiadający okresowi realizacji projektu, w 
szczególności w zakresie:  
a) miejsc świadczenia usług asystenckich i 
opiekuńczych utworzonych w ramach projek-
tu,  
b) miejsc świadczenia usług w mieszkaniach 
wspomaganych utworzonych w ramach pro-
jektu,  
c) w przypadku wsparcia na tworzenie nowych 
placówek wsparcia dziennego o których mowa 
w art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastęp-
czej,  
Trwałość oznacza instytucjonalną gotowość 
podmiotów do świadczenia usług.  
10. Beneficjent projektu realizującego cel 
szczegółowy nr 1 jest zobowiązany:  
a) do informowania właściwych terytorialnie 
OPS i PCPR o realizowanych projektach  
b) do poinformowania właściwych terytorial-
nie ośrodków pomocy społecznej oraz organi-
zacji partnerskich regionalnych i lokalnych, o 
których mowa w PO PŻ, o prowadzonej rekru-
tacji do projektów realizowanych w ramach PI 
9i i PI 9iv, a także do niepowielania wsparcia, 
które osoba lub rodzina zagrożona ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym uzyskuje w 
ramach działań towarzyszących w PO PŻ.  
11. Warunki realizacji działania z zakresu dein-
stytucjonalizacji opieki medycznej:  
a) realizacja projektów służy rozwojowi zdein-
stytucjonalizowanych form opieki medycznej 

wyłączona zostaje jedna z czterech przesłanek wystąpienia pomocy publicznej, o któ-
rych mowa w art. 107 ust. 1 TFUE. W przypadku, gdy środki trwałe lub infrastruktura 
zakupione w ramach projektu będą wykorzystywane po jego zakończeniu wyłącznie 
w celu świadczenia usług finansowanych z NFZ można zatem przyjąć, że powyższe 
wsparcie będzie wyłączone spod reguł pomocy publicznej / pomocy de minimis. Ana-
logiczne podejście można zastosować również w odniesieniu do innych źródeł finan-
sujących świadczenia zdrowotne w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia, w 
tym krajowych i samorządowych programów zdrowotnych. 

17. Na zasadach określonych w umowie o dofinansowanie, zlecanie zadań odbywa się 
zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, dokonywanie zamówień z wykorzystaniem klauzul społecznych zgod-
nie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 
r. poz. 2164, z późn. zm.), dokonywanie zamówień u PES w przypadku zakupów nie-
objętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych i zasadą 
konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wy-
datków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 
354

 W szczególności z Priorytetem III Aktywna integracja społeczności lokalnej. 
355

  Miejsca świadczenia usług opiekuńczych mogą być tworzone zarówno w nowych podmiotach, jak i w 
podmiotach już istniejących, z zastrzeżeniem wynikającym z pkt 3 lit. b. 
356

 Opiekun faktyczny (nieformalny) – osoba pełnoletnia opiekująca się osobą niesamodzielną, niebędąca 
opiekunem zawodowym i niepobierająca wynagrodzenia z tytułu opieki nad osobą niesamodzielną, najczę-
ściej członek rodziny. 
357

 Projekt jest skierowany do grup docelowych z terenu Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego – terytorium 
opisanego w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, 
obejmującego gminy: Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Lubartów, Lubartów (miasto), Lublin, Mełgiew, 
Nałęczów, Niedrzwica Duża, Niemce, Piaski, Spiczyn, Strzyżewice, Świdnik, Wólka (w przypadku osób fizycz-
nych zamieszkują one na obszarze LOF w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego). 



 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr CLIII/3093/2016 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. 
Strona 102 z 122 

zapobiegających umieszczaniu osób w zakła-
dach stacjonarnych, w szczególności na od-
działach szpitalnych;  
b) realizacja projektów służy rozwojowi różno-
rodnych zintegrowanych usług, pozwalających 
pensjonariuszom opuścić zakłady stacjonarne i 
żyć w społeczeństwie z zapewnieniem odpo-
wiedniego wsparcia, zapobiega-niu objęciu 
kolejnych osób opieką instytucjonalną, a także 
podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji osób 
zaangażowanych w opiekę medyczną nad 
osobami niesamodzielnymi;  
c) działania z zakresu deinstytucjonalizacji 
opieki medycznej nad osobami niesamodziel-
nymi mogą dotyczyć w szczególności:  
- wsparcia działalności lub tworzenia nowych 
dziennych domów opieki medycznej, zgodnie 
ze standardem wypracowanym w ramach PO 
WER lub innych form opieki nad osobami nie-
samodzielnymi, w tym osobami starszymi;  
- wdrożenia na poziomie lokalnym rozwiązań z 
zakresu koordynacji realizacji usług medycz-
nych kierowanych do osób niesamodzielnych;  
- wsparcia działalności lub tworzenia nowych 
miejsc opieki medycznej w formach zdeinsty-
tucjonalizowanych;  
- długoterminowej medycznej opieki domowej 
nad osobą niesamodzielną, w tym pielęgniar-
skiej opieki długoterminowej;  
- zapewniania opieki medycznej nad osobami 
niesamodzielnymi w zastępstwie za opieku-
nów będących członkami rodzin, w tym opieki 
domowej lub miejsc opieki w dziennych for-
mach;  
- wsparcia psychologicznego lub szkoleń dla 
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opiekunów, w szczególności członków rodzin, 
w zakresie opieki medycznej nad osobami nie-
samodzielnymi;  
- przygotowania i tworzenia wypożyczalni 
sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i 
wspomagającego, połączonego z doradztwem 
w doborze sprzętu, treningami z zakresu sa-
moobsługi wypożyczonego sprzętu oraz przy-
gotowanie warunków do opieki domowej;  
- teleopieki medycznej, wykorzystywanej na 
potrzeby doradztwa medycznego oraz bezpo-
średniej pomocy personelu medycznego na 
we-zwanie w szczególnej sytuacji;  
- szkoleń oraz prowadzenia doradztwa w za-
kresie dostosowania pod-miotów leczniczych 
do potrzeb osób niesamodzielnych;  
- wsparcia zespołów środowiskowych, w 
szczególności na poziomie podstawowej opieki 
zdrowotnej lub psychiatrycznej.  
d) w ramach projektów z zakresu deinstytu-
cjonalizacji opieki medycznej mogą być reali-
zowane/finansowane w szczególności nastę-
pujące działania:  
- zatrudnienie personelu świadczącego usługi 
zdrowotne lub opiekuńcze;  
- usługi zdrowotne, rehabilitacyjne i pielęgna-
cyjne pod warunkiem, że są one niezbędne do 
realizacji celów projektu i jednocześnie nie 
mogą zostać sfinansowane ze środków pu-
blicznych, to jest jeżeli wykraczają one poza 
gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej 
albo po wykazaniu, że gwarantowana usługa 
zdrowotna nie mogłaby zostać sfinansowana 
danej osobie ze środków publicznych w okre-
sie trwania projektu;  
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- działania informacyjno-edukacyjne prowa-
dzone wyłącznie przez absolwentów kierun-
ków medycznych oraz absolwentów kierunku 
zdrowie publiczne, skierowane do osób nie-
samodzielnych, osób z ich otoczenia, opieku-
nów, osób świadczących usługi z zakresu opie-
ki nad osobami niesamodzielnymi;  
- zapewnienie transportu osoby niesamodziel-
nej lub personelu sprawującego opiekę, zwią-
zane bezpośrednio z usługami zdrowotnymi 
świadczonymi osobie niesamodzielnej w ra-
mach projektu;  
- monitoring jakości i celowości podejmowa-
nych działań.  
12. Beneficjent w okresie realizacji projektu 
prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, 
filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie do-
zwoloną formę organizacyjną działalności 
podmiotu) na terenie Lubelskiego Obszaru 
Funkcjonalnego297 z możliwością udostępnie-
nia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu 
oraz zapewniające uczestnikom projektu moż-
liwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.  
13. Wsparcie w ramach Działania nie może być 
udzielone w zakresie w ja-kim jest wykluczone 
w art. 1 ust. 2 - 5 Rozporządzenia Komisji (UE) 
NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uzna-
jącym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z 
rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 
107 i 108 Traktatu oraz w art. 1 ust. 1 Rozpo-
rządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 
grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 
i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europej-
skiej do pomocy de minimis.  
W przypadku, gdy środki trwałe zakupione w 
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ramach projektu lub wy-datki objęte cross-
financingiem będą wykorzystywane częściowo 
lub w całości do działalności komercyjnej (w 
okresie realizacji projektu i/lub po jego zakoń-
czeniu), wówczas tego typu wsparcie powinno 
zostać zweryfikowane pod kątem wystąpienia 
pomocy publicznej.  
Wykorzystanie środków trwałych lub infra-
struktury zakupionej w ramach projektu do 
działalności komercyjnej w okresie realizacji 
projektu nakłada na podmiot udzielający po-
mocy obowiązek objęcia powyższych wydat-
ków pomocą publiczną / pomocą de minimis 
proporcjonalnie do czasu, w jakim zakupiony 
sprzęt lub infrastruktura będą wykorzystywa-
ne do celów komercyjnych w okresie realizacji 
projektu. Z kolei, w przypadku gdy beneficjent 
planuje wykorzystanie środków trwałych lub 
infrastruktury zakupionej w ramach projektu 
do działalności komercyjnej po zakończeniu 
realizacji projektu (w całości lub częściowo) 
wówczas wyda-tek ten powinnien zostać obję-
ty w całości regułami pomocy publicznej / 
pomocy de minimis.  
Wykonywanie usług w ramach gwarantowa-
nych przez państwo świadczeń zdrowotnych 
wyklucza co do zasady możliwość udzielania 
odpłatnych świadczeń na rzecz obywateli in-
nych Państw Członkowskich. W tym przypadku 
nie dochodzi zatem do naruszenia lub też 
groźby naruszenia konkurencji w wymiarze 
unijnym, a tym samym wyłączona zostaje jed-
na z czterech przesłanek wystąpienia pomocy 
publicznej, o których mowa w art. 107 ust. 1 
TFUE. W przypadku, gdy środki trwałe lub 
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infrastruktura zakupione w ramach projektu 
będą wykorzystywane po jego zakończeniu 
wyłącznie w celu świadczenia usług finanso-
wanych z NFZ można zatem przyjąć, że powyż-
sze wsparcie będzie wyłączone spod reguł 
pomocy publicznej / pomocy de minimis. Ana-
logiczne podejście można zastosować również 
w odniesieniu do innych źródeł finansujących 
świadczenia zdrowotne w ramach publicznego 
systemu ochrony zdrowia, w tym krajowych i 
samorządowych programów zdrowotnych.  
14. Na zasadach określonych w umowie o 
dofinansowanie, zlecanie zadań odbywa się 
zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolonta-
riacie, dokonywanie zamówień z wykorzysta-
niem klauzul społecznych zgodnie z ustawą z 
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicz-
nych, dokonywanie zamówień u podmiotów 
ekonomii społecznej w przypadku zakupów 
nieobjętych ustawą z 29 stycznia 2004 r. - 
Prawo zamówień publicznych.  
 
294

 W szczególności z Priorytetem III Aktywna integracja 

społeczności lokalnej. 
295

 Miejsca świadczenia usług opiekuńczych mogą być 

tworzone zarówno w nowych podmiotach, jak i w pod-
miotach już istniejących, z zastrzeżeniem wynikającym z 
pkt 3 lit. b. 
296

 Opiekun faktyczny – osoba pełnoletnia opiekująca się 

osobą niesamodzielną, niebędąca opiekunem zawodo-
wym i niepobierająca wynagrodzenia z tytułu opieki nad 
osobą niesamodzielną, najczęściej członek rodziny. 
297

 Projekt jest skierowany do grup docelowych z terenu 

Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego – terytorium opisa-
nego w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorial-
nych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, obejmujące-
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go gminy: Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Lubar-
tów, Lubartów (miasto), Lublin, Mełgiew, Nałęczów, 
Niedrzwica Duża, Niemce, Piaski, Spiczyn, Strzyżewice, 
Świdnik, Wólka (w przypadku osób fizycznych zamieszku-
ją one na obszarze LOF w rozumieniu przepisów Kodeksu 
Cywilnego). 

II.12 Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje 

Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 
Działanie 12.1 Edukacja przedszkolna 

373/15 12 348 336  11 923 875 
376/19 dostosowanie lub adaptacja pomieszczeń (ro-

zumiana zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020), w tym 
m. in. do wymogów budowalnych, sanitarno-
higienicznych, zgodnie z koncepcją uniwersal-
nego projektowania;  

dostosowanie lub adaptacja pomieszczeń (rozumiana zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków), w tym m. in. do wymogów budowalnych, sanitarno-
higienicznych, zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania;  
 

Działanie 12.2 Kształcenie ogólne 
381/8 4. Liczba szkół, w których pracownie przed-

miotowe wykorzystują doposażenie do pro-
wadzenia zajęć edukacyjnych.  
 

4. Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do pro-
wadzenia zajęć edukacyjnych. 
5. Liczba uczniów, którzy zrealizowali swoje cele rozwojowe po opuszczeniu progra-
mu372. 
 
372 Dotyczy trybu pozakonkursowego, typ projektu Programy pomocy stypendialnej dla uczniów zdolnych 

381/9 5. Liczba nauczycieli objętych wsparciem z 
zakresu TIK w programie.  

5. Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie. 
6. Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym w programie373. 
 
373 Jw. 

387/19 326
 Liczba zestawów laboratoryjnych (doświadczalnych) 

zakupionych w ramach wyposażenia szkolnych pracowni 
przedmiotów przyrodniczych jest zależna od wielkości 
szkoły lub placówki systemu oświaty, mierzonej liczbą 
uczniów, a także liczby grup zadaniowych, które będą 
realizowały doświadczenia. Co do zasady, jeden zestaw 
laboratoryjny jest przewidziany dla grupy zadaniowej 

388
 Liczba zestawów laboratoryjnych (doświadczalnych) zakupionych w ramach wyposażenia szkolnych pra-

cowni przedmiotów przyrodniczych jest zależna od wielkości szkoły lub placówki systemu oświaty, mierzonej 
liczbą uczniów, a także liczby grup zadaniowych, które będą realizowały doświadczenia. Co do zasady, jeden 
zestaw laboratoryjny jest przewidziany dla grupy zadaniowej liczącej od 2 do 5 osób.  
Szczegółowy katalog wyposażenia szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych został opracowany 
przez MEN i jest udostępniany za pośrednictwem strony internetowej administrowanej przez MEN: 
http://efs.men.gov.pl/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-z-udzialem-srodkow-
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liczącej od 2 do 5 osób. 
Szczegółowy katalog wyposażenia szkolnych pracowni 
przedmiotów przyrodniczych został opracowany przez 
MEN i jest udostępniany za pośrednictwem strony 
internetowej administrowanej przez MEN:  
http://efs.men.gov.pl/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-
realizacji-przedsiewziec-z-udzialem-srodkow-
europejskiego-funduszu-spolecznego-w-obszarze-
edukacji-na-lata-2014-2020/  . Realizacja projektu 
przedmiotowego powinna być zgodna z przedmiotowym 
katalogiem. Dopuszcza się możliwość: 
-  zakupu wyposażenia o parametrach wyższych niż 
opisane w katalogu celem realizacji programu nauczania 
i osiągnięcia rezultatów projektu; 
-  sfinansowania w ramach projektów kosztów związa-
nych z dostosowaniem lub adaptacją pomieszczeń (ro-
zumianą zgodnie z Wytycznymi  
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskie-
go Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 
lata 2014-2020) na potrzeby pracowni szkolnych, wyni-
kających m. in. z konieczności montażu zakupionego 
wyposażenia oraz zagwarantowania bezpiecznego ich 
użytkowania. 

europejskiego-funduszu-spolecznego-w-obszarze-edukacji-na-lata-2014-2020/ . Realizacja projektu przed-
miotowego powinna być zgodna z przedmiotowym katalogiem. Dopuszcza się możliwość:  
- zakupu wyposażenia o parametrach wyższych niż opisane w katalogu celem realizacji programu nauczania i 
osiągnięcia rezultatów projektu;  
- sfinansowania w ramach projektów kosztów związanych z dostosowaniem lub adaptacją pomieszczeń 
(rozumianą zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków) na potrzeby pracowni szkolnych, 
wynikających m. in. z konieczności montażu zakupionego wyposażenia oraz zagwarantowania bezpiecznego 
ich użytkowania.   

388/19 328
 Szczegółowy wykaz pomocy dydaktycznych oraz 

narzędzi TIK, na zakup których udziela się wsparcia finan-
sowego został określony przez MEN i jest udostępniany 
za pośrednictwem strony internetowej administrowanej 
przez MEN: http://efs.men.gov.pl/dokumenty/wytyczne-
w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-z-udzialem-srodkow-
europejskiego-funduszu-spolecznego-w-obszarze-
edukacji-na-lata-2014-2020/. . Realizacja projektu w ww. 
zakresie musi być zgodna z przedmiotowym katalogiem. 
Dopuszcza się możliwość:  
- zakupu w ramach projektów, w szczególnie uzasadnio-
nych przypadkach, komputerów stacjonarnych;  
- zakupu wyposażenia o parametrach wyższych niż opi-
sane w katalogu celem realizacji programu nauczania i 
osiągnięcia rezultatów projektu;  
- sfinansowania w ramach projektów kosztów 
związanych z dostosowaniem lub adaptacją pomieszczeń 
(rozumianą zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków) na potrzeby pracowni 

390
 Szczegółowy wykaz pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK, na zakup których udziela się wsparcia 

finansowego został określony przez MEN i jest udostępniany za pośrednictwem strony internetowej 
administrowanej przez MEN: http://efs.men.gov.pl/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-
przedsiewziec-z-udzialem-srodkow-europejskiego-funduszu-spolecznego-w-obszarze-edukacji-na-lata-2014-
2020/. . Realizacja projektu w ww. zakresie musi być zgodna z przedmiotowym katalogiem. Dopuszcza się 
możliwość: 
- zakupu w ramach projektów, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, komputerów stacjonarnych; 
- zakupu wyposażenia o parametrach wyższych niż opisane w katalogu celem realizacji programu nauczania i 
osiągnięcia rezultatów projektu;  
 - sfinansowania w ramach projektów kosztów związanych z dostosowaniem lub adaptacją pomieszczeń 
(rozumianą zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-
2020) na potrzeby pracowni szkolnych, wynikających m. in. z konieczności montażu zakupionego wyposaże-
nia oraz zagwarantowania bezpiecznego ich użytkowania.

 

http://efs.men.gov.pl/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-z-udzialem-srodkow-europejskiego-funduszu-spolecznego-w-obszarze-edukacji-na-lata-2014-2020/
http://efs.men.gov.pl/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-z-udzialem-srodkow-europejskiego-funduszu-spolecznego-w-obszarze-edukacji-na-lata-2014-2020/
http://efs.men.gov.pl/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-z-udzialem-srodkow-europejskiego-funduszu-spolecznego-w-obszarze-edukacji-na-lata-2014-2020/
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szkolnych, wynikających m. in. z konieczności montażu 
zakupionego wyposażenia oraz zagwarantowania 
bezpiecznego ich użytkowania. 

 

Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe 
402/8 3. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w 

ramach pozaszkolnych form kształcenia.  
3. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia. 
4. Liczba uczniów, którzy zrealizowali swoje cele rozwojowe po opuszczeniu progra-
mu.404 
 
404 Dotyczy trybu pozakonkursowego, typ projektu Projekty w zakresie programów pomocy stypendialnej 

dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych 
402/9 4. Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia 

zawodowego uczestniczących w stażach i 
praktykach u pracodawcy.  

4. Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i 
praktykach u pracodawcy. 
5. Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym w programie.405 
 
405 Jw. 

413/19 350
 Szczegółowy katalog wyposażenia pracowni lub 

warsztatów szkolnych dla 190 zawodów został opraco-
wany przez MEN i jest udostępniony za pośrednictwem 
strony internetowej administrowanej przez MEN: 
http://efs.men.gov.pl/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-
realizacji-przedsiewziec-z-udzialem-srodkow-
europejskiego-funduszu-spolecznego-w-obszarze-
edukacji-na-lata-2014-2020/. Projekt jest zgodny z 
przedmiotowym katalogiem.  
Istnieje możliwość zakupu wyposażenia pracowni lub 
warsztatów szkolnych o parametrach wyższych niż opi-
sane w katalogu celem realizacji programu nauczania i 
osiągnięcia rezultatów projektu. W przypadku, gdy za-
wód nie został ujęty w katalogu wyposażenia pracowni i 
warsztatów szkolnych, zakup wyposażenia pracowni 
dokonywany jest zgodnie z podstawą programową dla 
danego zawodu. IZ RPO może dopuścić możliwość sfi-
nansowania w ramach projektów kosztów związanych z 
dostosowaniem lub adaptacją pomieszczeń (rozumianą 
zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 
wydatków) na potrzeby pracowni lub warsztatów szkol-
nych, wynikających m. in. z konieczności montażu zaku-
pionego wyposażenia oraz zagwarantowania bezpiecz-
nego ich użytkowania.   

414
 Szczegółowy katalog wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych dla 190 zawodów został 

opracowany przez MEN i jest udostępniony za pośrednictwem strony internetowej administrowanej przez 
MEN: http://efs.men.gov.pl/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-z-udzialem-srodkow-
europejskiego-funduszu-spolecznego-w-obszarze-edukacji-na-lata-2014-2020/. Projekt jest zgodny z 
przedmiotowym katalogiem.    
Istnieje możliwość zakupu wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych o parametrach wyższych niż 
opisane w katalogu celem realizacji programu nauczania i osiągnięcia rezultatów projektu. W przypadku, gdy 
zawód nie został ujęty w katalogu wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych, zakup wyposażenia pra-
cowni dokonywany jest zgodnie z podstawą programową dla danego zawodu. IZ RPO może dopuścić możli-
wość sfinansowania w ramach projektów kosztów związanych z dostosowaniem lub adaptacją pomieszczeń 
(rozumianą zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-
2020) na potrzeby pracowni lub warsztatów szkolnych, wynikających m. in. z konieczności montażu zaku-
pionego wyposażenia oraz zagwarantowania bezpiecznego ich użytkowania. 

Działanie 12.5 Edukacja przedszkolna w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 
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417/15 500 000 924 461 
421/19 dostosowanie lub adaptacja pomieszczeń (ro-

zumiana zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020), w tym 
m. in. do wymogów budowalnych, sanitarno-
higienicznych, zgodnie z koncepcją uniwersal-
nego projektowania; 

dostosowanie lub adaptacja pomieszczeń (rozumiana zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków), w tym m. in. do wymogów budowalnych, sanitarno-
higienicznych, zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania; 

Działanie 12.6 Kształcenie ogólne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 
431/19 378

 Liczba zestawów laboratoryjnych (doświadczalnych) 

zakupionych w ramach wyposażenia szkolnych pracowni 
przedmiotów przyrodniczych jest zależna od wielkości 
szkoły lub placówki systemu oświaty, mierzonej liczbą 
uczniów, a także liczby grup zadaniowych, które będą 
realizowały doświadczenia. Co do zasady, jeden zestaw 
laboratoryjny jest przewidziany dla grupy zadaniowej 
liczącej od 2 do 5 osób.  
Szczegółowy katalog wyposażenia szkolnych pracowni 
przedmiotów przyrodniczych został opracowany przez 
MEN i jest udostępniany za pośrednictwem strony inter-
netowej administrowanej przez MEN: 
http://efs.men.gov.pl/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-
realizacji-przedsiewziec-z-udzialem-srodkow-
europejskiego-funduszu-spolecznego-w-obszarze-
edukacji-na-lata-2014-2020/ . Realizacja projektu 
przedmiotowego powinna być zgodna z przedmiotowym 
katalogiem. Dopuszcza się możliwość:  
- zakupu wyposażenia o parametrach wyższych niż opi-
sane w katalogu celem realizacji programu nauczania i 
osiągnięcia rezultatów projektu;  
- sfinansowania w ramach projektów kosztów związa-
nych z dostosowaniem lub adaptacją pomieszczeń (ro-
zumianą zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowal-
ności wydatków) na potrzeby pracowni szkolnych, wyni-
kających m. in. z konieczności montażu zakupionego 
wyposażenia oraz zagwarantowania bezpiecznego ich 
użytkowania.   
(…) 

442
 Liczba zestawów laboratoryjnych (doświadczalnych) zakupionych w ramach wyposażenia szkolnych 

pracowni przedmiotów przyrodniczych jest zależna od wielkości szkoły lub placówki systemu oświaty, 
mierzonej liczbą uczniów, a także liczby grup zadaniowych, które będą realizowały doświadczenia. Co do 
zasady, jeden zestaw laboratoryjny jest przewidziany dla grupy zadaniowej liczącej od 2 do 5 osób. 
Szczegółowy katalog wyposażenia szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych został opracowany 
przez MEN i jest udostępniany za pośrednictwem strony internetowej administrowanej przez MEN:  
http://efs.men.gov.pl/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-z-udzialem-srodkow-
europejskiego-funduszu-spolecznego-w-obszarze-edukacji-na-lata-2014-2020/  . Realizacja projektu 
przedmiotowego powinna być zgodna z przedmiotowym katalogiem. Dopuszcza się możliwość: 
-  zakupu wyposażenia o parametrach wyższych niż opisane w katalogu celem realizacji programu nauczania 
i osiągnięcia rezultatów projektu; 
-  sfinansowania w ramach projektów kosztów związanych z dostosowaniem lub adaptacją pomieszczeń 
(rozumianą zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-
2020) na potrzeby pracowni szkolnych, wynikających m. in. z konieczności montażu zakupionego wyposaże-
nia oraz zagwarantowania bezpiecznego ich użytkowania. 
(…) 
444

 Szczegółowy wykaz pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK, na zakup których udziela się wsparcia 

finansowego został określony przez MEN i jest udostępniany za pośrednictwem strony internetowej 
administrowanej przez MEN: http://efs.men.gov.pl/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-
przedsiewziec-z-udzialem-srodkow-europejskiego-funduszu-spolecznego-w-obszarze-edukacji-na-lata-2014-
2020/. . Realizacja projektu w ww. zakresie musi być zgodna z przedmiotowym katalogiem. Dopuszcza się 
możliwość: 
- zakupu w ramach projektów, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, komputerów stacjonarnych; 
- zakupu wyposażenia o parametrach wyższych niż opisane w katalogu celem realizacji programu nauczania i 
osiągnięcia rezultatów projektu;  
 - sfinansowania w ramach projektów kosztów związanych z dostosowaniem lub adaptacją pomieszczeń 
(rozumianą zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-

http://efs.men.gov.pl/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-z-udzialem-srodkow-europejskiego-funduszu-spolecznego-w-obszarze-edukacji-na-lata-2014-2020/
http://efs.men.gov.pl/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-z-udzialem-srodkow-europejskiego-funduszu-spolecznego-w-obszarze-edukacji-na-lata-2014-2020/
http://efs.men.gov.pl/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-z-udzialem-srodkow-europejskiego-funduszu-spolecznego-w-obszarze-edukacji-na-lata-2014-2020/
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380 Szczegółowy wykaz pomocy dydaktycznych oraz 

narzędzi TIK, na zakup których udziela się wsparcia finan-
sowego został określony przez MEN i jest udostępniany 
za pośrednictwem strony internetowej administrowanej 
przez MEN: http://efs.men.gov.pl/dokumenty/wytyczne-
w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-z-udzialem-srodkow-
europejskiego-funduszu-spolecznego-w-obszarze-
edukacji-na-lata-2014-2020/. . Realizacja projektu w ww. 
zakresie musi być zgodna z przedmiotowym katalogiem. 
Dopuszcza się możliwość:  
- zakupu w ramach projektów, w szczególnie uzasadnio-
nych przypadkach, komputerów stacjonarnych;  
- zakupu wyposażenia o parametrach wyższych niż opi-
sane w katalogu celem realizacji programu nauczania i 
osiągnięcia rezultatów projektu;  
- sfinansowania w ramach projektów kosztów związa-
nych z dostosowaniem lub adaptacją pomieszczeń (ro-
zumianą zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowal-
ności wydatków) na potrzeby pracowni szkolnych, wyni-
kających m. in. z konieczności montażu zakupionego 
wyposażenia oraz zagwarantowania bezpiecznego ich 
użytkowania.   

2020) na potrzeby pracowni szkolnych, wynikających m. in. z konieczności montażu zakupionego wyposaże-
nia oraz zagwarantowania bezpiecznego ich użytkowania. 

 

II.13 Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna 

Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 
Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich 

460/10 6. Roboty budowlane i modernizacyjne infra-
struktury technicznej (wodno-kanalizacyjna, 
energetyczna oraz infrastruktura z zakresu 
gospodarki odpadami). 

6. Roboty budowlane i modernizacyjne infrastruktury technicznej (wodno-kanalizacyjna, 
ciepłownicza, elektryczna, gazowa, telekomunikacyjna oraz infrastruktura z zakresu go-
spodarki odpadami). 

461/12 Mieszkańcy województwa lubelskiego, w tym 
społeczności lokalne, osoby zagrożone wyklu-
czeniem społecznym lub ubóstwem, otoczenie 
osób wykluczonych społecznie, zamieszkujące 
obszar zdegradowany, a także podmioty go-
spodarcze i instytucje korzystające z rezulta-
tów projektu 

Mieszkańcy województwa lubelskiego, w tym społeczności lokalne476, osoby zagrożone 
wykluczeniem społecznym lub ubóstwem, otoczenie osób wykluczonych społecznie, 
zamieszkujące obszar zdegradowany, a także podmioty gospodarcze i instytucje korzy-
stające z rezultatów projektu 
 
476 Społeczność, która zamieszkuje obszary zdegradowane w rozumieniu Wytycznych w zakresie rewitaliza-

cji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 lub jej udział jest niezbędny w rewitalizacji, o której mowa 
w ww. wytycznych. 

463/19 5. Działania mające na celu poprawę do-
stępności do usług społecznych muszą 

5. Działania mające na celu poprawę dostępności do usług społecznych477 muszą 
wykazywać zgodność z założeniami europejskich zasad odejścia od form opieki 
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wykazywać zgodność z założeniami 
europejskich zasad odejścia od form 
opieki instytucjonalnej na rzecz opieki 
środowiskowej (nie wykluczając sta-
cjonarnych form opieki) oraz z kierun-
kami wskazanymi w Programie Prze-
ciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu 
Społecznemu 2020. 

(…) 

9. Inwestycje dotyczące zewnętrznej in-
frastruktury technicznej oraz w zakre-
sie dróg lokalnych (gminnych i powia-
towych) dopuszczalne będą jedynie w 
sytuacjach uzasadnionych spójnością 
realizowanej operacji, w tym brakiem 
możliwości osiągnięcia założonych re-
zultatów bez realizacji danego ele-
mentu. Ponadto, inwestycje w drogi 
lokalne możliwe będą wyłącznie w sy-
tuacji, gdy przyczynią się do fizycznej, 
gospodarczej i społecznej rewitalizacji 
i regeneracji obszarów miejskich lub 
miejskich obszarów funkcjonalnych. 
Inwestycje w zakresie dróg lokalnych 
muszą stanowić element LPR. Wydatki 
na drogi lokalne mogą stanowić mak-
symalnie 15% kosztów kwalifikowal-
nych projektu. Wydatki na pozostałą 
zewnętrzną infrastrukturę techniczną 
(infrastruktura wodno-kanalizacyjna, 
energetyczna oraz infrastruktura z za-
kresu gospodarki odpadami) nie mogą 
przekroczyć 25% kosztów kwalifiko-
walnych projektu. 

10. Budowa nowych budynków, co do za-

instytucjonalnej na rzecz opieki środowiskowej (nie wykluczając stacjonarnych 
form opieki) oraz z kierunkami wskazanymi w Programie Przeciwdziałania Ubó-
stwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. 

(…) 

9. Inwestycje dotyczące zewnętrznej infrastruktury technicznej478 oraz w zakresie 
dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) dopuszczalne będą jedynie w sytua-
cjach uzasadnionych spójnością realizowanej operacji, w tym brakiem możliwo-
ści osiągnięcia założonych rezultatów bez realizacji danego elementu. Ponadto, 
inwestycje w drogi lokalne możliwe będą wyłącznie w sytuacji, gdy przyczynią się 
do fizycznej, gospodarczej i społecznej rewitalizacji i regeneracji obszarów miej-
skich lub miejskich obszarów funkcjonalnych. Inwestycje w zakresie dróg lokal-
nych muszą stanowić element LPR. Wydatki na drogi lokalne mogą stanowić 
maksymalnie 15% kosztów kwalifikowalnych projektu. Wydatki na pozostałą ze-
wnętrzną infrastrukturę techniczną (infrastruktura wodno-kanalizacyjna, ener-
getyczna oraz infrastruktura z zakresu gospodarki odpadami) nie mogą przekro-
czyć 25% kosztów kwalifikowalnych projektu. 

10. Budowa nowych budynków, co do zasady, nie może być realizowana w ramach 
tego Działania. Wyjątek stanowią projekty polegające na odtworzeniu zabudowy 
zdegradowanej w stopniu uniemożliwiającym jej regenerację/renowację (zastą-
pienie starego budynku nowym). W takim przypadku, wnioskodawca zobowią-
zany będzie do przedstawienia wiarygodnych analiz479 potwierdzających, iż sto-
pień zdegradowania budynku uniemożliwia jego regenerację/renowację, w tym 
analiz potwierdzających efektywność kosztową takiego rozwiązania. 

 
477 Usługi społeczne to usługi świadczone w społeczności lokalnej zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 
478  Zewnętrzna infrastruktura techniczna rozumiana jako przewody lub urządzenia wodociągowe, kanaliza-

cyjne, ciepłownicze, elektryczne, gazowe i telekomunikacyjne oraz infrastruktura z zakresu gospodarki od-
padami zlokalizowane poza obrębem budynków.  
479  Za wiarygodną analizę uznana będzie ekspertyza techniczna wykonana przez osobę posiadającą tytuł 

rzeczoznawcy budowlanego nadany przez właściwy organ samorządu zawodowego. 
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sady, nie może być realizowana w ra-
mach tego Działania. Wyjątek stano-
wią projekty polegające na odtworze-
niu zabudowy zdegradowanej w stop-
niu uniemożliwiającym jej regenera-
cję/renowację (zastąpienie starego 
budynku nowym). W takim przypadku, 
wnioskodawca zobowiązany będzie do 
przedstawienia wiarygodnych analiz 
potwierdzających, iż stopień zdegra-
dowania budynku uniemożliwia jego 
regenerację/renowację, w tym analiz 
potwierdzających efektywność kosz-
tową takiego rozwiązania. 

465/20 Działania społeczne finansowane w ramach 
działania będą obejmować m.in. inwestycje na 
rzecz aktywizacji środowisk zagrożonych wy-
kluczeniem społecznym i ubogich. Dla przed-
miotowych zadań stosuje się zasady kwalifi-
kowalności dla EFS. 

Działania społeczne finansowane w ramach działania będą obejmować m.in. inwestycje 
na rzecz aktywizacji środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubogich. Dla 
przedmiotowych zadań stosuje się zasady kwalifikowalności dla EFS określone we wła-
ściwych Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania  RPO WL na lata 
2014 – 2020. 

Działanie 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich 
469/10 6. Roboty budowlane i modernizacyjne 

infrastruktury technicznej (wodno-
kanalizacyjna, energetyczna oraz in-
frastruktura z zakresu gospodarki od-
padami). 

6. Roboty budowlane i modernizacyjne infrastruktury technicznej (wodno-
kanalizacyjna, ciepłownicza, elektryczna, gazowa, telekomunikacyjna oraz infra-
struktura z zakresu gospodarki odpadami). 

470/12 Mieszkańcy województwa lubelskiego, w tym 
społeczności lokalne, osoby zagrożone wyklu-
czeniem społecznym lub ubóstwem, otoczenie 
osób wykluczonych społecznie, zamieszkujące 
obszar zdegradowany, a także podmioty go-
spodarcze i instytucje korzystające z rezulta-
tów projektu. 

Mieszkańcy województwa lubelskiego, w tym społeczności lokalne486, osoby zagrożone 
wykluczeniem społecznym lub ubóstwem, otoczenie osób wykluczonych społecznie, 
zamieszkujące obszar zdegradowany, a także podmioty gospodarcze i instytucje korzy-
stające z rezultatów projektu. 
 
486 Społeczność, która zamieszkuje obszary zdegradowane w rozumieniu Wytycznych w zakresie rewitaliza-

cji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 lub jej udział jest niezbędny w rewitalizacji, o której mowa 
w ww. wytycznych. 

471/19 4. Działania mające na celu poprawę do- 4. Działania mające na celu poprawę dostępności do usług społecznych487 muszą 
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stępności do usług społecznych muszą 
wykazywać zgodność z założeniami 
europejskich zasad odejścia od form 
opieki instytucjonalnej na rzecz opieki 
środowiskowej (nie wykluczając sta-
cjonarnych form opieki) oraz z kierun-
kami wskazanymi w Programie Prze-
ciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu 
Społecznemu 2020. 

(…) 

8. Inwestycje dotyczące zewnętrznej in-
frastruktury technicznej oraz w zakre-
sie dróg lokalnych (gminnych i powia-
towych) dopuszczalne będą jedynie w 
sytuacjach uzasadnionych spójnością 
realizowanej operacji, w tym brakiem 
możliwości osiągnięcia założonych re-
zultatów bez realizacji danego ele-
mentu. Ponadto, inwestycje w drogi 
lokalne możliwe będą wyłącznie w sy-
tuacji, gdy przyczynią się do fizycznej, 
gospodarczej i społecznej rewitalizacji 
i regeneracji obszarów miejskich lub 
miejskich obszarów funkcjonalnych. 
Inwestycje w zakresie dróg lokalnych 
muszą stanowić element LPR. Wydatki 
na drogi lokalne mogą stanowić mak-
symalnie 15% kosztów kwalifikowal-
nych projektu. Wydatki na pozostałą 
zewnętrzną infrastrukturę techniczną 
(infrastruktura wodno-kanalizacyjna, 
energetyczna oraz infrastruktura z za-
kresu gospodarki odpadami) nie mogą 
przekroczyć 25% kosztów kwalifiko-
walnych projektu.  

wykazywać zgodność z założeniami europejskich zasad odejścia od form opieki 
instytucjonalnej na rzecz opieki środowiskowej (nie wykluczając stacjonarnych 
form opieki) oraz z kierunkami wskazanymi w Programie Przeciwdziałania Ubó-
stwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. 

(…) 

8. Inwestycje dotyczące zewnętrznej infrastruktury technicznej488 oraz w zakresie 
dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) dopuszczalne będą jedynie w sytua-
cjach uzasadnionych spójnością realizowanej operacji, w tym brakiem możliwo-
ści osiągnięcia założonych rezultatów bez realizacji danego elementu. Ponadto, 
inwestycje w drogi lokalne możliwe będą wyłącznie w sytuacji, gdy przyczynią się 
do fizycznej, gospodarczej i społecznej rewitalizacji i regeneracji obszarów miej-
skich lub miejskich obszarów funkcjonalnych. Inwestycje w zakresie dróg lokal-
nych muszą stanowić element LPR. Wydatki na drogi lokalne mogą stanowić 
maksymalnie 15% kosztów kwalifikowalnych projektu. Wydatki na pozostałą ze-
wnętrzną infrastrukturę techniczną (infrastruktura wodno-kanalizacyjna, ener-
getyczna oraz infrastruktura z zakresu gospodarki odpadami) nie mogą przekro-
czyć 25% kosztów kwalifikowalnych projektu.  

9. Budowa nowych budynków, co do zasady, nie może być realizowana w ramach 
tego Działania. Wyjątek stanowią projekty polegające na odtworzeniu zabudowy 
zdegradowanej w stopniu uniemożliwiającym jej regenerację/renowację (zastą-
pienie starego budynku nowym). W takim przypadku, wnioskodawca zobowią-
zany będzie do przedstawienia wiarygodnych analiz489 potwierdzających, iż sto-
pień zdegradowania budynku uniemożliwia jego regenerację/renowację, w tym 
analiz potwierdzających efektywność kosztową takiego rozwiązania.  

 
487 Usługi społeczne to usługi świadczone w społeczności lokalnej zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 
488 Zewnętrzna infrastruktura techniczna rozumiana jako przewody lub urządzenia wodociągowe, kanaliza-

cyjne, ciepłownicze, elektryczne, gazowe i telekomunikacyjne oraz infrastruktura z zakresu gospodarki od-
padami zlokalizowane poza obrębem budynków. 
489 Za wiarygodną analizę uznana będzie ekspertyza techniczna wykonana przez osobę posiadającą tytuł 

rzeczoznawcy budowlanego nadany przez właściwy organ samorządu zawodowego. 
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9. Budowa nowych budynków, co do za-
sady, nie może być realizowana w ra-
mach tego Działania. Wyjątek stano-
wią projekty polegające na odtworze-
niu zabudowy zdegradowanej w stop-
niu uniemożliwiającym jej regenera-
cję/renowację (zastąpienie starego 
budynku nowym). W takim przypadku, 
wnioskodawca zobowiązany będzie do 
przedstawienia wiarygodnych analiz 
potwierdzających, iż stopień zdegra-
dowania budynku uniemożliwia jego 
regenerację/renowację, w tym analiz 
potwierdzających efektywność kosz-
tową takiego rozwiązania.  

 
473/20 Działania społeczne finansowane w ramach 

działania będą obejmować m.in. inwestycje na 
rzecz aktywizacji środowisk zagrożonych wy-
kluczeniem społecznym i ubogich. Dla przed-
miotowych zadań stosuje się zasady kwalifi-
kowalności dla EFS. 

Działania społeczne finansowane w ramach działania będą obejmować m.in. inwestycje 
na rzecz aktywizacji środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubogich. Dla 
przedmiotowych zadań stosuje się zasady kwalifikowalności dla EFS określone we wła-
ściwych Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania  RPO WL na lata 
2014 – 2020. 

Działanie 13.8 Rewitalizacja  Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
496/20 Działania społeczne finansowane w ramach 

działania będą obejmować m.in. inwestycje na 
rzecz aktywizacji środowisk zagrożonych wy-
kluczeniem społecznym i ubogich. Dla przed-
miotowych zadań stosuje się zasady kwalifi-
kowalności dla EFS. 

Działania społeczne finansowane w ramach działania będą obejmować m.in. inwestycje 
na rzecz aktywizacji środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubogich. Dla 
przedmiotowych zadań stosuje się zasady kwalifikowalności dla EFS określone we wła-
ściwych Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania  RPO WL na lata 
2014 – 2020. 

III. Indykatywny plan finansowy (wydatki kwalifikowalne w EUR) 

Strona 

508 

Treść przed zmianą 
9.4 Godzenie 
życia zawodo-

8iv   47 762 
047  

0  0  47 762 
047  

8 428 
596  

7 401 
977  

3 816 936  0  3 585 041  0  1 026 619  56 190 643  
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wego i prywat-
nego  

Treść po zmianie 
9.4 Godzenie 
życia zawodo-
wego i prywat-
nego 

8iv   
46 186 

508 
0 0 

 46 186 
508 

 8 150 
559 

 7 144 
572 

 3 631 578 0 3 512 994 0  1 005 987  54 337 067 

Strona 

509 

Treść przed zmianą 
9.7 Godzenie 
życia zawodo-
wego i prywat-
nego w ramach 
Zintegrowanych 
Inwestycji 
Terytorialnych 
Lubelskiego 
Obszaru Funk-
cjonalnego  

8iv   1 000 
000  

0  0  1 000 
000  

176 
471  

163 376  117 647  0  45 729  0  13 095  1 176 471  

Treść po zmianie 
9.7 Godzenie 
życia zawodo-
wego i prywat-
nego w ramach 
Zintegrowanych 
Inwestycji 
Terytorialnych 
Lubelskiego 
Obszaru Funk-
cjonalnego 

8iv   
2 575 

539 
0 0 

 2 575 
539 

 454 
508 

 420 781  303 005 0   117 776 0  33 727  3 030 047 

Strona 

509 

Treść przed zmianą 
10.2 Programy typu 
outplacement  

8v   16 410 
066  

0  0  16 410 
066  

2 895 
894  

1 751 797  1 751 797  0  0  0  1 144 
097  

19 305 960  

Treść po zmianie 
10.2 Programy typu 
outplacement 

8v   
14 410 

066 
0 0 

 14 410 
066 

 2 542 
953 

 1 695 302  1 695 302 0 0 0 
 847 
651 

 16 953 019 

Strona 

509 

Treść przed zmianą 
10.4 Programy typu outplacement 8v   0 0 0  0  0 0  0 0 0 0       0  0 
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w ramach Zintegrowanych Inwe-
stycji Terytorialnych Lubelskiego 
Obszaru Funkcjonalnego 

Treść po zmianie 
10.4 Programy typu outplacement 
w ramach Zintegrowanych Inwe-
stycji Terytorialnych Lubelskiego 
Obszaru Funkcjonalnego 

8v   2 000 000 0 0  2 000 000  352 941  56 495  56 495 0 0 0 
      

296 
446 

 2 352 941 

Strona 

509 

Treść przed zmianą 
11.1 Aktywne włączenie  9i   109 635 449  0  0  109 635 449  19 347 434  19 153 357  7 621 325  0  10 319 642  1 212 

390  
194 
077  

128 982 883  

Treść po zmianie 

11.1 Aktywne włączenie 9i   111 135 449 0 0 111 135 449  19 612 140  19 418 063  7 797 796  0 10 407 877 
1 212 

390 
194 
077 

130 747 589 

Strona 

509 

Treść przed zmianą 
11.2 Usługi społeczne i zdrowotne  9iv   47 227 472  0  0  47 227 472  8 334 260  8 255 175  4 299 173  0  3 956 002  0  79 085  55 561 732  

Treść po zmianie 
11.2 Usługi społeczne i zdrowotne 9iv   49 727 472 0 0 49 727 472  8 775 436  8 693 469  4 593 291  0 4 100 178 0 81 967  58 502 908  

Strona 

510 

Treść przed zmianą 
11.4 Aktywne włączenie w ra-
mach Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Lubelskiego Obsza-
ru Funkcjonalnego  

9i   2 500 000  0  0  2 500 000  441 176  438 462  294 118  0  144 344  0  2 714  2 941 176  

Treść po zmianie 
11.4 Aktywne włączenie w ra-
mach Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Lubelskiego Obsza-
ru Funkcjonalnego 

9i   1 000 000    0 0 1 000 000    176 470  173 756  117 647  0 56 109    0 2 714 1 176 470    

Strona 

510 

Treść przed zmianą 
11.5 Usługi społeczne i zdrowotne 
w ramach Zintegrowanych Inwe-
stycji Terytorialnych Lubelskiego 
Obszaru Funkcjonalnego  

9iv   2 500 000  0  0  2 500 000  441 176  438 294  294 118  0  144 176  0  2 882  2 941 176  
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Treść po zmianie 
11.5 Usługi społeczne i zdrowotne 
w ramach Zintegrowanych Inwe-
stycji Terytorialnych Lubelskiego 
Obszaru Funkcjonalnego 

9iv   0  0 0 0  0  0  0  0 0 0 0  0  

Strona 

510 

Treść przed zmianą 
12.1 Edukacja przedszkolna  10i   12 348 336  0  0  12 348 336  2 179 118  2 179 118  0  0  2 179 118  0  0  14 527 454  

Treść po zmianie 
12.1 Edukacja przedszkolna 10i   11 923 875 0 0 11 923 875  2 104 213  2 104 213  0 0 2 104 213 0 0 14 028 088 

Strona 

511 

Treść przed zmianą 
12.5 Edukacja przedszkolna w 
ramach Zintegrowanych Inwesty-
cji Terytorialnych Lubelskiego 
Obszaru Funkcjonalnego  

10i   500 000  0  0  500 000  88 235  88 235  0  0  88 235  0  0  588 235  

Treść po zmianie 
12.5 Edukacja przedszkolna w 
ramach Zintegrowanych Inwesty-
cji Terytorialnych Lubelskiego 
Obszaru Funkcjonalnego 

10i   924 461   0 0 924 461   163 140   163 140   0 0 163 140   0 0 1 087 601 

IV. Wymiar terytorialny prowadzonej interwencji 

A. Wymiar terytorialny - formy obligatoryjne 

Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 

515/A.1.2 12.6 Kształcenie 
ogólne w ramach 
Zintegrowanych 
Inwestycji Teryto-
rialnych Lubel-
skiego Obszaru 
Funkcjonalnego 

EFS 1 000 000  12.6 Kształcenie ogólne w 
ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych 
Lubelskiego Obszaru 
Funkcjonalnego 

EFS 1 498 972  

V. Wykaz najważniejszych dokumentów służących realizacji PO  

Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 

524/1.2 c) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach pu-
blicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1870), 
(…) 

i) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu 

c) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 1870), 
(…) 

i) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 
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w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.), 
(…) 

n) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do in-
formacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 z 
późn. zm), 
(…) 

p) Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działal-
ności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z 
późn. zm), 
(…) 

u) Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu 
socjalnym (Dz. U. z 2011 r., Nr 43 poz. 225 z późn. 
zm.), 
(…) 

z) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.), 

dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808), 
(…) 

n) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji pu-
blicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764), 
(…) 

p) Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospo-
darczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829), 
(…) 

u) Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 1828), 
(…) 

z) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1666), 

524/1.3 c) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 
r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimal-
nych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany infor-
macji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań 
dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2016 r., poz. 
113), 

 

c) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w 
sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wy-
magań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w posta-
ci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów tele-
informatycznych (Dz. U. 2016 r., poz. 113 z późn. zm.), 

525/1.3 x) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 
dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy 
de minimis w ramach regionalnych programów 
operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 488), 
(...) 
gg) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 
z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de 
mi-nimis oraz pomocy publicznej w ramach 
programów operacyjnych finansowanych z 
Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-
2020 (Dz. U. poz. 1073). 

 

VII. Załączniki 

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań 
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Wprowadzono zmiany w zakresie wskaźników rezultatu bezpośredniego i wskaźników produktu. Polegają one na dostosowaniu do słownika wskaźników 
obowiązujących w systemie SL2014. Ponadto w zakresie EFS wprowadzono wskaźniki efektywnościowe zgodnie ze zmianą w zał. nr 2 do 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, a także wprowadzono zmiany we wskaźnikach, wynikające ze zmian alokacji na Działania 
dedykowane ZIT w zakresie EFS. 

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

Do załącznika nr 3 wprowadzono kryteria wyboru projektów oraz ich zmiany, przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2016 r. na mocy następujących uchwał KM: 
 

 nr 108/2016 w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru 
projektów dla Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanego 
przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, 

 

 nr 109/2016 w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru 
projektów dla Działania 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanego 
przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, 

 

 nr 110/2016 w sprawie zatwierdzenia kryteriów technicznych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających 
wyboru projektów dla Działania 3.3 Przedsiębiorstwa odpryskowe współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanego 
przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 
2014-2020, 

 

 nr 111/2016 w sprawie zatwierdzenia kryteriów technicznych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających 
wyboru projektów dla Działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, wdrażanego przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, 

 

 nr 112/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów technicznych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów 
rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP (średnie przedsiębiorstwa) współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanego przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, 

 

 nr 113/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych dostępu, kryteriów formalnych poprawności, kryteriów technicznych 
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oraz kryteriów finansowo-ekonomicznych wyboru projektów dla wszystkich Działań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, wdrażanych przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości oraz kryteriów technicznych specyficznych, kryteriów trafności 
merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 1.2 Badania celowe oraz dla Działania 1.3 Infrastruktura badawczo-
rozwojowa w przedsiębiorstwach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na  lata 2014-2020, 

 

 nr 115/2016 w sprawie zatwierdzenia kryteriów strategicznych (zerojedynkowych i punktowych) wyboru projektów w ramach oceny strategicznej dla 
wszystkich Działań dotyczących Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego współfinansowanych z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

 

Załącznik 4 Ramowe Plany Działań w części dotyczącej kryteriów wyboru projektów 

Do załącznika nr 4 wprowadzono kartę Działania 12.2 dla naboru w trybie konkursowym, planowanego na IV kwartał 2016 r. (Uchwała  nr 114/2016 Komitetu 
Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów 
formalnych specyficznych oraz kryteriów premiujących wyboru projektów dla Działania 12.2 Kształcenie ogólne współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego, wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – dla naborów ogłaszanych w IV 
kwartale roku 2016) 

Dodatkowo wprowadzono zmiany w karcie Działania 11.3 (nabór na IV kwartał 2016) – str. 131  

Przed zmianą: 

WSKAŹNIKI PRODUKTU:  

Liczba podmiotów, w tym podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem  
300 

Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem 78 

Liczba utworzonych regionalnych komitetów do spraw ekonomii społecznej  1 

Liczba zaktualizowanych regionalnych wieloletnich planów rozwoju ekonomii społecznej  1 
 

Po zmianie: 

WSKAŹNIKI PRODUKTU:  

Liczba podmiotów, w tym podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem  
400 

Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem 110 

iLiczba zaktualizowanych regionalnych wieloletnich planów rozwoju ekonomii społecznej  1 
 

Ponadto, wprowadzono zmiany redakcyjne, porządkowe oraz sprostowano błędy pisarskie.  
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