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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. Opis poszczególnych osi priorytetowych RPO WL 2014-2020 oraz poszczególnych działań/ poddziałań 
II.1. Oś Priorytetowa 1 Badania i innowacje 

Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 
Działanie 1.1 Regionalna infrastruktura badawczo – rozwojowa 

16/19 4.Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w zakre-
sie w jakim jest wykluczone 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. 

4.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. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oraz w art. 1 ust. 1 Roz-
porządzenia 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 . 

17/24 Do pomocy udzielanej w ramach Działania, mającej charakter 
pomocy publicznej, zastosowanie ma Rozporządzenie Ministra 
Rozwoju z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie udzielania pomocy 
inwestycyjnej na infrastrukturę badawczą w ramach regional-

Do pomocy udzielanej w ramach Działania, mającej charakter pomocy publicz-
nej, zastosowanie ma Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 czerwca 
2016 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę badawczą 
w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (na pod-
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nych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (na podstawie 
art. 26 Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę badawczą Rozpo-
rządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem we-
wnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu) 

stawie art. 26 Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę badawczą 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 regional-
nych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (na podstawie Rozporzą-
dzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stoso-
wania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 
de minimis). 

18/25 W przypadku projektów dotyczących jedynie infrastruktury ko-
mercyjnej: 50% zgodnie z programem pomocy publicznej 
W przypadku projektów dotyczących infrastruktury komercyjnej i 
niekomercyjnej: 
Część komercyjna - 50% zgodnie z programem pomocy publicz-
nej 
Część niekomercyjna – 85%  
Projekty generujące dochód: poziom dofinansowania pomniej-
szony zgodnie z zastosowaną stawką ryczałtową. 

W przypadku projektów dotyczących jedynie infrastruktury komercyjnej: 50% 
zgodnie z programem pomocy publicznej 
W przypadku projektów dotyczących infrastruktury komercyjnej i niekomercyj-
nej: 
Część komercyjna - 50% zgodnie z programem pomocy publicznej 
Część niekomercyjna – 85%  
Projekty w części objętej pomocą de minimis: zgodnie z regulaminem konkur-
su, jednakże nie więcej niż 85% 
Projekty generujące dochód: poziom dofinansowania pomniejszony zgodnie z 
zastosowaną stawką ryczałtową. 

18/26 W przypadku projektów dotyczących jedynie infrastruktury ko-
mercyjnej: 50% zgodnie z programem pomocy publicznej 
W przypadku projektów dotyczących infrastruktury komercyjnej i 
niekomercyjnej: 
Część komercyjna - 50% zgodnie z programem pomocy publicz-
nej 
Część niekomercyjna – 85% 
Projekty generujące dochód: poziom dofinansowania pomniej-
szony zgodnie z zastosowaną stawką ryczałtową. 

W przypadku projektów dotyczących jedynie infrastruktury komercyjnej: 50% 
zgodnie z programem pomocy publicznej 
W przypadku projektów dotyczących infrastruktury komercyjnej i niekomercyj-
nej: 
Część komercyjna - 50% zgodnie z programem pomocy publicznej 
Część niekomercyjna – 85% 
Projekty w części objętej pomocą de minimis: zgodnie z regulaminem konkur-
su, jednakże nie więcej niż 85% 
Projekty generujące dochód: poziom dofinansowania pomniejszony zgodnie z 
zastosowaną stawką ryczałtową. 

18/27 50% w przypadku objęcia projektu/części projektu programem 
pomocy publicznej 
15% - dla części projektu nieobjętej programem pomocy publicz-
nej  

50% w przypadku objęcia projektu/części projektu programem pomocy pu-
blicznej 
15% - dla części projektu nieobjętej programem pomocy publicznej  
Projekty w części objętej pomocą de minimis: zgodnie z regulaminem konkur-
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Projekty generujące dochód: wkład własny powiększony zgodnie 
z zastosowaną stawką ryczałtową. 

su, jednakże nie mniej niż 15% 
Projekty generujące dochód: wkład własny powiększony zgodnie z zastosowa-
ną stawką ryczałtową. 

II.3 Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw 

Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 
Działanie 3.6 Marketing gospodarczy 

79/7 W ramach Działania zaplanowano wsparcie związane z promocją 
przedsiębiorstw na rynkach krajowych i międzynarodowych 
mające na celu podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 
z sektora MŚP oraz stopnia ich ekspansywności na inne rynki.  

 

W Działaniu 3.6 przewidziane zostało również wsparcie działań 
marketingowych, mających na celu kreowanie dobrego 
wizerunku regionu pod kątem potencjalnych inwestorów i 
kontrahentów, w tym tworzenie sieci centrów obsługi 
inwestorów. 

W ramach Działania zaplanowano wsparcie działań marketingowych, mających 
na celu kreowanie dobrego wizerunku regionu pod kątem potencjalnych inwe-
storów i kontrahentów, w tym tworzenie sieci centrów obsługi inwestorów, a 
także związanych z promocją przedsiębiorstw z województwa lubelskiego na 
rynkach krajowych i międzynarodowych. 

79/8 1. Liczba przedsiębiorstw, które weszły na nowe zagraniczne 
rynki. 

2. Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych 
przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonaliza-
cji. 

3. Przychody ze sprzedaży produktów na eksport. 

1. Liczba przedsiębiorstw, które weszły na nowe zagraniczne rynki   w 
wyniku otrzymanego wsparcia. 

2. Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez 
przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji. 

79/9 1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1). 

2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe 
(CI4). 

3. Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organiza-
cyjno-procesowe. 

4. Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-
promocyjnych o charakterze międzynarodowym. 

5. Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-
promocyjnych o charakterze krajowym. 

6. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie internacjonali-
zacji działalności. 

1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1). 

2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (CI4). 

3. Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-
procesowe. 

4. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie internacjonalizacji działal-
ności. 
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7. Liczba projektów międzynarodowych. 

80/10 W szczególności wspierane będą następujące rodzaje projek-
tów: 

1. Udział przedsiębiorstw z sektora MŚP w targach, wysta-
wach, misjach gospodarczych (w tym zagranicznych) wyni-
kających ze strategii/planów rozwoju danego podmiotu. 

Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z 
tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania 

Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyja-
znych warunków do inwestowania. 

 

80/11  Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją 
zawartą w Rozporządzeniu 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). Projekty muszą być realizowane przez pod-
mioty z terenu województwa lubelskiego.  

 samorząd województwa lubelskiego. 

 Instytucje otoczenia biznesu (IOB) - podmiot, bez względu na 
formę prawną, który co do zasady nie działa dla zysku lub 
przeznacza zysk na cele statutowe, a  prowadzona przez nie-
go działalność służy tworzeniu korzystnych warunków dla 
rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności. IOB musi pro-
wadzić działalność na terenie województwa lubelskiego.  

Możliwe są m.in. następujące formy prawne działalności 
instytucji otoczenia biznesu: 
1) agencje rozwoju regionalnego i lokalnego,  
2) izby i stowarzyszenia zrzeszające przedsiębiorców, np. 
izby gospodarcze, przemysłowe i handlowe,  
3) instytucje wspierające przedsiębiorczość, m.in. inkubatory 
i akceleratory przedsiębiorczości, podmioty wspierające 
firmy typu spin-off i spin-out, parki przemysłowe, 
technologiczne, naukowo-technologiczne, centra 
doskonałości, centra zaawansowanych technologii 
(działające jako instytucje wspierające zaplecze badawczo – 
rozwojowe), ośrodki innowacyjności,  
4) jednostki organizacyjne administracji publicznej 

 Samorząd województwa lubelskiego 

 Instytucje otoczenia biznesu (IOB) - podmiot, bez względu na formę praw-
ną, który co do zasady nie działa dla zysku lub przeznacza zysk na cele sta-
tutowe, a  prowadzona przez niego działalność służy tworzeniu korzystnych 
warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności. IOB musi pro-
wadzić działalność na terenie województwa lubelskiego.  

Możliwe są m.in. następujące formy prawne działalności instytucji 
otoczenia biznesu: 
1) agencje rozwoju regionalnego i lokalnego,  
2) izby i stowarzyszenia zrzeszające przedsiębiorców, np. izby gospodarcze, 
przemysłowe i handlowe,  
3) instytucje wspierające przedsiębiorczość, m.in. inkubatory i akceleratory 
przedsiębiorczości, podmioty wspierające firmy typu spin-off i spin-out, 
parki przemysłowe, technologiczne, naukowo-technologiczne, centra 
doskonałości, centra zaawansowanych technologii (działające jako 
instytucje wspierające zaplecze badawczo – rozwojowe), ośrodki 
innowacyjności,  
4) jednostki organizacyjne administracji publicznej nastawione na 
wspieranie rozwoju gospodarki regionalnej/lokalnej. 
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nastawione na wspieranie rozwoju gospodarki 
regionalnej/lokalnej. 

 

Wsparcie kierowane jest zarówno do przedsiębiorstw z sek-
tora MŚP, samorządu województwa lubelskiego oraz IOB,  
przy czym możliwe jest organizowanie naborów dedyko-
wanych wyłącznie jednej z ww. grup. 

80/15 Region Słabiej Rozwinięty 

20 000 000 

Region Słabiej Rozwinięty 

15 605 025  

81/18 Tryb konkursowy 

Tryb pozakonkursowy 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, De-
partament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego 

Tryb pozakonkursowy 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament 
Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

81/19 1. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone 
zostaną w Regulaminie konkursu/wezwaniu do złożenia 
wniosku o dofinansowanie. 

2. Działania prowadzone w ramach projektu realizowanego 
przez Samorząd Województwa Lubelskiego muszą być 
zgodne z polityką inwestycyjną regionu, która wskazuje cele 
i narzędzia właściwej realizacji marketingu gospodarczego.  

3. Udział przedsiębiorstw z sektora MŚP w targach, wysta-
wach i misjach gospodarczych musi wynikać ze strate-
gii/planów rozwoju danego podmiotu. 

4. Preferencje uzyskają projekty wpisujące się w inteligentne 
specjalizacje zapisane/zawarte w „Regionalnej Strategii In-
nowacji Województwa Lubelskiego do 2020 r.” (w oparciu 
o indykatywną listę kodów PKD przyjętą uchwałą Zarządu 
Województwa Lubelskiego).  

5. Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w 
zakresie w jakim jest wykluczone w art. 1 ust. 1 Rozporzą-
dzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. 

1. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone zostaną w 
wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie. 

2. Działania muszą być zgodne z polityką inwestycyjną regionu, która 
wskazuje cele i narzędzia właściwej realizacji marketingu gospodarcze-
go.  

3. Projekt uzyska preferencję, w przypadku, gdy prowadzone działania 
marketingowe wpisują się w inteligentne specjalizacje zapisa-
ne/zawarte w „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubel-
skiego do 2020 r.” 

4. Wsparcie w ramach Działania jest zgodne z Wytycznymi w zakresie rea-
lizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla 
osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i męż-
czyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, w szczególności 
wsparcie jest udzielane projektom uwzględniającym koncepcję uni-
wersalnego projektowania, zgodnie z ww. Wytycznymi. 
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w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjono-
waniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz w art. 
3 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów 
szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu 
i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia 
(WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 
289). 

6. Wsparcie w ramach Działania jest zgodne z Wytycznymi w 
zakresie rea-lizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, 
w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasa-
dy równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy 
unijnych na lata 2014-2020, w szczególności wsparcie jest 
udzielane projektom uwzględniającym koncepcję uniwersal-
nego projektowania, zgodnie z ww. Wytycznymi. 

82/24 W przypadku wystąpienia pomocy publicznej zastosowanie ma 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 
marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ra-
mach 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). 

Wsparcie na rzecz MŚP (na drugim poziomie) stanowi pomoc de minimis 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. 

82/25  Przedsiębiorstwa z sektora MŚP: 80 % 

 Instytucje otoczenia biznesu: 80 % 

 Samorząd województwa lubelskiego: 85  % 

 Instytucje otoczenia biznesu: 80 % 

 Samorząd województwa lubelskiego: 85  % 

83/26  Przedsiębiorstwa z sektora MŚP: 80 % 

 Instytucje otoczenia biznesu: 80 % 

 Samorząd województwa lubelskiego: 85  % 

 Instytucje otoczenia biznesu: 80 % 

 Samorząd województwa lubelskiego: 85  % 

83/27 1) Przedsiębiorstwa z sektora MŚP: 20 % 

2) Instytucje otoczenia biznesu: 20 % 

 Instytucje otoczenia biznesu: 20 % 

 Samorząd województwa lubelskiego: 15 % 
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3) Samorząd województwa lubelskiego: 15 % 

83/28 Tryb pozakonkursowy: brak ograniczeń kwotowych  

 

Tryb konkursowy: 

Minimalna wartość projektu: 20 000,00 PLN  
Maksymalna wartość projektu: 100 000,00 PLN 

 

brak ograniczeń kwotowych 

83/29 Tryb pozakonkursowy: brak ograniczeń kwotowych  

 

Tryb konkursowy: 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 
20 000,00 PLN  
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 
100 000,00 PLN 

 

brak ograniczeń kwotowych  

Działanie 3.9 Udział w targach i misjach 

95 
Po karcie Działania 3.8, dodano kartę nowego Działania: 

OPIS DZIAŁANIA 3.9 Udział w targach i misjach 

6. Nazwa działania/ poddziałania  Udział w targach i misjach 

7. Cel/e szczegółowy/e działania/ pod-
działania 

W ramach Działania zaplanowano wsparcie związane z promocją oferty przedsiębiorstw z 
sektora MŚP na rynkach krajowych i międzynarodowych w celu zdobycia  nowych rynków 
zbytu oraz zwiększenia ich konkurencyjności.  

8. Lista wskaźników rezultatu bezpo-
średniego  

1. Liczba przedsiębiorstw, które weszły na nowe zagraniczne rynki. 

2. Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa 
wsparte w zakresie internacjonalizacji. 

3. Przychody ze sprzedaży produktów na eksport. 

9. Lista wskaźników produktu 

1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1). 

2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2). 

3. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6). 



 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr CCXLIX/4877/2018  Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 7 lutego 2018 r. 
Strona 8 z 197 

4. Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodo-
wym. 

5. Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze krajowym. 

6. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie internacjonalizacji działalności. 

7. Liczba projektów międzynarodowych. 

10. Typy projektów  
Udział przedsiębiorstw z sektora MŚP w targach, wystawach, misjach gospodarczych (w tym 
zagranicznych) wynikających ze strategii/planów rozwoju danego podmiotu. 

11. Typ beneficjenta  

 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu 
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). Projekty mu-
szą być realizowane przez podmioty z terenu województwa lubelskiego. 

12. Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy 
wsparcia  

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP 

13. Instytucja pośrednicząca 
(jeśli dotyczy) 

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie 

14. Instytucja wdrażająca 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

15. Kategoria(e) regionu(ów)  
wraz z przypisaniem  
kwot UE (EUR) 

Region Słabiej Rozwinięty 

4 394 975 
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16. Mechanizmy powiązania interwencji 
z innymi działaniami/ poddziałaniami w 
ramach PO lub z innymi PO 
(jeśli dotyczy) 

Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z innymi działaniami i osiami 
priorytetowymi RPO WL 2014-2020, 

 Harmonogram naborów wniosków, 

 KM RPO WL 2014-2020, 

 Mapa projektów, 

 Kryteria wyboru projektów, 

 Wspólne działania informacyjno – promocyjne. 

 

Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z innymi Programami 
Operacyjnymi. 

 Komitet ds. Umowy Partnerstwa, 

 Grupa Sterująca ds. Polski Wschodniej, 

 Wytyczne horyzontalne ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, 

 Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych, 

 Monitoring i ewaluacja komplementarności przedsięwzięć wspartych z EWT, 

 Mapa projektów. 

17. Instrumenty terytorialne 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

18. Tryb(y) wyboru projektów 
oraz wskazanie podmiotu odpowiedzial-
nego za nabór i ocenę wniosków 
oraz przyjmowanie protestów  

Tryb konkursowy 

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie 

19. Limity i ograniczenia w realizacji projek-
tów 
(jeśli dotyczy) 

1. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone są we właściwym Regulaminie 
konkursu. 

2. Udział przedsiębiorstw z sektora MŚP w targach, wystawach i misjach gospodarczych musi 
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wynikać ze strategii/planów rozwoju danego podmiotu. 

3. Preferencje uzyskają projekty wpisujące się w inteligentne specjalizacje zapisane/zawarte 
w „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 r.” (w oparciu o 
indykatywną listę kodów PKD przyjętą uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego) 

4. Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w zakresie w jakim jest wykluczone 
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 oraz w art. 3 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrud-
nienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006. 

5. Wsparcie w ramach Działania jest zgodne z Wytycznymi w zakresie rea-lizacji zasady rów-
ności szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i za-
sady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, w 
szczególności wsparcie jest udzielane projektom uwzględniającym koncepcję uniwersal-
nego projektowania, zgodnie z ww. Wytycznymi. 

20. Warunki i planowany zakres stosowania  
cross-financingu (%) 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

21. Dopuszczalna maksymalna wartość za-
kupionych środków trwałych 
jako % wydatków kwalifikowalnych 

Nie dotyczy 

22. Warunki uwzględniania dochodu w pro-
jekcie  
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 



 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr CCXLIX/4877/2018  Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 7 lutego 2018 r. 
Strona 11 z 197 

23. Warunki stosowania uproszczonych form 
rozliczania wydatków i planowany zakres 
systemu zaliczek 

Nie dotyczy 

24. Pomoc publiczna  
i pomoc de minimis 
(rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna 
lub krajowa podstawa prawna)  

Pomoc udzielana w ramach Działania ma charakter pomocy de minimis. Pomoc 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 

25. Maksymalny  
% poziom dofinansowania UE wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie projektu  
(jeśli dotyczy)  

80% 

26. Maksymalny  
% poziom dofinansowania całkowitego 
wydatków kwalifikowalnych  
na poziomie projektu  
(środki UE + ewentualne współfinansowa-
nie z budżetu państwa lub innych źródeł 
przyznawane beneficjentowi przez właści-
wą instytucję) 
(jeśli dotyczy)  

 

80 % 

 

27. Minimalny wkład własny beneficjenta 
jako % wydatków kwalifikowalnych  

20 % 

 

28. Minimalna 
i maksymalna wartość projektu (PLN) 

(jeśli dotyczy)  

 

Tryb konkursowy: 

Minimalna wartość projektu: 20 000,00 PLN  
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Maksymalna wartość projektu: 100 000,00 PLN 

 

29. Minimalna i maksymalna wartość wydat-
ków kwalifikowalnych projektu (PLN)  
(jeśli dotyczy) 

 

Tryb konkursowy: 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 20 000,00 PLN  
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 100 000,00 PLN 

 

30. Kwota alokacji UE na instrumenty finan-
sowe 
(EUR)  
(jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy 

31. Mechanizm wdrażania instrumentów 
finansowych 

Nie dotyczy 

32. Rodzaj wsparcia instrumentów finanso-
wych oraz najważniejsze warunki przy-
znawania 

Nie dotyczy 

33. Katalog ostatecznych odbiorców instru-
mentów finansowych 

Nie dotyczy 

 

II.9 Oś priorytetowa 9 Rynek pracy  

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

225/12 1. Osoby w wieku 30 lat i więcej bezrobotne oraz bierne za-
wodowo z terenu woj. lubelskiego, należące co najmniej do 
jednej z następujących grup: 

a) osoby w wieku 50 lat i więcej,   
b) kobiety, 
c) osoby z niepełnosprawnościami, 
d) osoby długotrwale bezrobotne, 
e) osoby o  niskich kwalifikacjach120; 

120 Zgodnie ze Wspólną Listą Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS, stanowiącą 

1. Osoby w wieku 30 lat i więcej bezrobotne oraz bierne zawodowo z te-
renu woj. lubelskiego, należące co najmniej do jednej z następujących 
grup: 

a) osoby w wieku 50 lat i więcej,   
b) kobiety, 
c) osoby z niepełnosprawnościami, 
d) osoby długotrwale bezrobotne, 
e) osoby o  niskich kwalifikacjach120 

120 Zgodnie ze Wspólną Listą Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS, stanowiącą Załącznik nr 2 do 
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Załącznik nr 2 do Wytycznych 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. Programy 
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. 

2. rolnicy i członkowie ich rodzin w wieku 30 lat i więcej zare-
jestrowani w PUP/MUP jako osoby bezrobotne z terenu 
woj. lubelskiego należące co najmniej do jednej z następu-
jących grup: 

a) osoby w wieku 50 lat i więcej,   
b)  osoby długotrwale bezrobotne, 
c)  kobiety, 
d)  osoby z niepełnosprawnościami, 
e)  osoby o niskich kwalifikacjach 

prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha 
przeliczeniowych, zamierzający odejść z rolnictwa. 

Wytycznych 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 
(Osobom, które ukończyły osiem klas szkoły podstawowej na potrzeby monitorowania projektów 
współfinansowanych z EFS w perspektywie 2014-2020 należy przypisywać poziom wykształcenia 2 według 
klasyfikacji ISCED).  
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. Programy 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. 

2. rolnicy i członkowie ich rodzin w wieku 30 lat i więcej zarejestrowani w 
PUP/MUP jako osoby bezrobotne z terenu woj. lubelskiego należące co 
najmniej do jednej z następujących grup: 
a) osoby w wieku 50 lat i więcej,   
b) osoby długotrwale bezrobotne, 
c) kobiety, 
d) osoby z niepełnosprawnościami, 
e) osoby o niskich kwalifikacjach 

prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczenio-
wych, zamierzający odejść z rolnictwa123 

123 Wsparcie skierowane do osób odchodzących z rolnictwa ma na celu podjęcie zatrudnienia poza 

rolnictwem i przejście z systemu ubezpieczeń społecznych rolników opartego na KRUS do ogólnego 
systemu ubezpieczeń społecznych opartego na ZUS. 

 
227/19 (…) 

2. Przedsięwzięcia realizowane na rzecz odbiorców wsparcia 
będą zgodne z zasadą efektywności zatrudnieniowej, tj. rezultat 
interwencji zostanie uzyskany w sytuacji, gdy odpowiedni odse-
tek uczestników projektów podejmie zatrudnienie po opuszcze-
niu programu. Minimalny poziom kryterium efektywności za-
trudnieniowej jest ustalany przez Ministerstwo Rozwoju i poda-
wany do publicznej wiadomości na stronie internetowej admini-
strowanej przez MR: http://www.mr.gov.pl oraz na portalu: 
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl w dziale Zapoznaj się z 
prawem i dokumentami, nie później niż do końca października 
roku poprzedzającego rok jego obowiązywania. 
3. W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie 
pracy - wsparcie skierowane będzie do osób bezrobotnych, które 
należą do I lub II profilu pomocy (tzw. bezrobotni aktywni lub 

(…) 
2. Przedsięwzięcia realizowane na rzecz odbiorców wsparcia będą     zgodne z 
zasadą efektywności zatrudnieniowej, tj. rezultat interwencji zostanie uzyskany 
w sytuacji, gdy odpowiedni odsetek uczestników projektów podejmie zatrud-
nienie po opuszczeniu programu. Minimalne poziomy kryterium efektywności 
zatrudnieniowej są ustalane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju i poda-
wane do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez 
MIiR: http://www.miir.gov.pl oraz na portalu: 
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl w dziale Zapoznaj się z prawem i do-
kumentami, nie później niż do końca października roku poprzedzającego rok 
jego obowiązywania. 
3. Przedsięwzięcia realizowane na rzecz odbiorców w zakresie poprawy sytu-
acji osób na rynku pracy będą zgodne z zasadą efektywności zawodowej tj. 
zapewniając że projekt zakłada realizację minimalnego poziomu efektywności 
zawodowej planowanego do spełnienia  w projekcie (odsetka osób, których 



 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr CCXLIX/4877/2018  Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 7 lutego 2018 r. 
Strona 14 z 197 

tzw. wymagający wsparcia) w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy. 
4. Nie będą realizowane działania służące rozwojowi przedsię-
biorczości i samozatrudnienia. 
5. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro pro-
jektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną 
prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) 
na terenie województwa lubelskiego z możliwością udostępnie-
nia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające 
uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą 
projektu.  
6. Udzielenie wsparcia musi zostać poprzedzone pogłębioną 
analizą umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych 
danego uczestnika projektu, m. in. poprzez opracowa-
nie/aktualizację Indywidualnego Planu Działania, zgodnie ze 
standardem określonym w  ustawie o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy. 
(…) 
9. Warunki dotyczące identyfikacji potrzeb uczestników projektu: 

a) Udzielenie wsparcia w ramach projektów aktywizacji za-
wodowej każdorazowo jest poprzedzone identyfikacją 
potrzeb uczestnika projektu (w tym m.in. poprzez dia-
gnozowanie potrzeb szkoleniowych, możliwości dosko-
nalenia zawodowego) oraz opracowaniem lub aktualiza-
cją dla każdego uczestnika projektu Indywidualnego Pla-
nu Działania, o którym mowa w  art. 2 ust. 1 pkt 10a i 
art. 34a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy  lub innego dokumentu pełniącego analo-
giczną funkcję. 

b) Wsparcie udzielane w ramach projektów jest dostoso-
wane do indywidualnych potrzeb uczestników projek-
tów, wynikających z ich aktualnego stanu wiedzy, do-
świadczenia, zdolności i predyspozycji do wykonywania 
danego zawodu. 

sytuacja na rynku pracy ulegnie poprawie po zakończeniu udziału w projek-
cie). 
4. W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy - 
wsparcie skierowane będzie do osób bezrobotnych, które należą do I lub II 
profilu pomocy (tzw. bezrobotni aktywni lub tzw. wymagający wsparcia) w 
rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy. 
5. Nie będą realizowane działania służące rozwojowi przedsiębiorczości i samo-
zatrudnienia. 
6. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posia-
da siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę orga-
nizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa lubelskiego z możli-
wością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapew-
niające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.  
(…) 
9.  Warunki dotyczące identyfikacji potrzeb uczestników projektu: 

a) Udzielenie wsparcia w ramach projektów aktywizacji zawodowej każ-
dorazowo jest poprzedzone identyfikacją potrzeb uczestnika projektu 
(w tym m.in. poprzez diagnozowanie potrzeb szkoleniowych, możliwo-
ści doskonalenia zawodowego) oraz opracowaniem lub aktualizacją dla 
każdego uczestnika projektu Indywidualnego Planu Działania, o którym 
mowa w  art. 2 ust. 1 pkt 10a i art. 34a ustawy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy  lub innego dokumentu pełniącego analo-
giczną funkcję 125. 

125 Dokument ten zawiera w szczególności obszary wymienione w art. 34a. ust 2 pkt 1-5 Ustawy o promo-

cji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
b) Wsparcie udzielane w ramach projektów jest dostosowane do indywi-

dualnych potrzeb uczestników projektów, wynikających z ich aktualne-
go stanu wiedzy, doświadczenia, zdolności i predyspozycji do wykony-
wania danego zawodu. Każdy z uczestników projektu musi otrzymać 
ofertę wsparcia, obejmującą takie formy pomocy, które zostaną zi-
dentyfikowane u niego jako niezbędne w celu poprawy sytuacji na 
rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia. 

c) Wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 
pracy realizowane w ramach PI 8i będzie kierowane do osób bezro-
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c) PUP-y realizują projekty w zakresie aktywizacji zawodo-
wej przewidujące działania skierowane wyłącznie dla 
bezrobotnych w rozumieniu ustawy o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy oraz w sposób i na za-
sadach określonych w tej ustawie. 

d) W przypadku projektów realizowanych przez PUP narzę-
dziem identyfikacji potrzeb uczestników projektów 
oprócz opracowania Indywidualnego Planu Działania jest 
również profilowanie wsparcia dla uczestników projek-
tów zgodnie z art. 33 i 34a ustawy o promocji zatrudnie-
nia i instytucjach rynku pracy.  

e) Uczestnikami projektów PUP w zakresie aktywizacji 
zawodowej mogą być wyłącznie osoby, którym w wyni-
ku profilowania wsparcia został ustalony profil pomocy 
I lub II. Osoby, którym został ustalony profil pomocy III, 
zostają skierowane do odpowiedniej instytucji w celu 
udzielenia im pomocy w zakresie integracji społecznej i 
aktywizacji zawodowej zgodnie z procedurami określo-
nymi w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy. 
 

10. Warunki i procedury udzielania poszczególnych form wspar-
cia przez podmioty inne niż PUP-y: 
a) Wsparcie oferowane uczestnikom w ramach projektu obejmu-
je instrumenty i usługi rynku pracy wskazane w ustawie o pro-
mocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub inne działania 
zatrudnieniowe, które przyczyniają się do aktywizacji zawodo-
wej. 
b) Każdy z uczestników projektu w zakresie aktywizacji zawo-
dowej otrzymuje ofertę wsparcia, obejmującą takie formy po-
mocy, które zostaną zidentyfikowane u niego jako niezbędne w 
celu poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia. 
 
 
 

botnych i biernych zawodowo, którym do aktywizacji zawodowej  
i powrotu na rynek pracy przede wszystkim niezbędna jest pomoc 
obejmująca usługi i instrumenty rynku pracy. Uczestnik projektu po-
winien zostać zakwalifikowany przez Beneficjenta do określonego ro-
dzaju wsparcia z zakresu CT 8 lub 9 na podstawie oceny jego potrzeb i 
predyspozycji. 

d) PUP-y realizują projekty w zakresie aktywizacji zawodowej przewidują-
ce działania skierowane wyłącznie dla bezrobotnych w rozumieniu 
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz w spo-
sób i na zasadach określonych w tej ustawie. 

e) W przypadku projektów realizowanych przez PUP narzędziem identyfi-
kacji potrzeb uczestników projektów oprócz opracowania Indywidual-
nego Planu Działania jest również profilowanie wsparcia dla uczestni-
ków projektów zgodnie z art. 33 i 34a ustawy o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy.  
 

f) Beneficjent, na zasadach określonych przez IZ RPO, zapewnia wymia-
nę informacji pomiędzy podmiotami realizującymi projekty w CT 8 i 9 
na temat działań podejmowanych na danym obszarze (gmina/ po-
wiat), w tym m.in. do współpracy i wymiany informacji w zakresie 
wsparcia udzielanego  uczestnikom lub potencjalnym uczestnikom 
projektów. Beneficjenci realizujący projekty w ramach CT 8 przekazu-
ją informacje beneficjentom projektów CT 9 z gminy/ powiatu, w któ-
rych realizują projekt, o możliwościach wsparcia, harmonogramie je-
go realizacji, grupie docelowej oraz warunkach udziału w projekcie. 
Beneficjenci projektów CT 9 zobowiązani są do przekazywania pozy-
skanych informacji uczestnikom swoich projektów oraz udzielenia im 
ewentualnego wsparcia w procesie rekrutacji. 

10. Warunki i procedury udzielania poszczególnych form wsparcia przez pod-
mioty 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 akty-
wizacji zawodowej i/lub poprawy sytuacji danej osoby na rynku pracy. 
b) W ramach realizowanych projektów beneficjent zapewnia przejrzystość 
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c) Szkolenia realizowane w projekcie: 

 są zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i poten-
cjałem uczestnika projektu oraz zdiagnozowanymi 
potrzebami właściwego lokalnego i regionalnego 
rynku pracy,  

 usługi szkoleniowe są realizowane przez instytucje 
posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkolenio-
wych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy  
właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkolenio-
wej,  

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

 efektem szkolenia będzie nabycie kwalifikacji zawo-
dowych lub nabycie kompetencji (konkretnych efek-
tów uczenia się uzyskiwanych w toku szkolenia) po-
twierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certy-
fikatem), który powinien zawierać informacje na te-
mat uzyskanych przez uczestnika efektów uczenia się 
w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania 
postępu rzeczowego realizacji programów operacyj-
nych na lata 2014-2020,  

 nabycie kwalifikacji lub kompetencji jest weryfikowa-
ne poprzez przeprowadzenie odpowiedniego ich 
sprawdzenia (np. w formie egzaminu), 

 osobom uczestniczącym w szkoleniach przysługuje 
stypendium szkoleniowe, które miesięcznie wynosi 
120% zasiłku126, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku, 
jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co 

procesu rekrutacji oraz warunków realizacji poszczególnych form wsparcia. 
c) Każdy z uczestników projektu otrzymuje ofertę wsparcia, obejmującą takie 
formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u niego jako niezbędne w celu 
poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia. 
d) Środki prywatne ponoszone przez przedsiębiorcę niebędącego beneficjen-
tem w związku ze wsparciem uczestników projektu w zakresie aktywizacji 
zawodowej objętym regułami pomocy publicznej, nie są wykazywane jako 
wkład własny w tym projekcie. 
e) Szkolenia realizowane w projekcie: 

 są zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestni-
ka projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami rynku pracy,  

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

 IZ RPO określa minimalne wymagania jakościowe oraz określają za-
sady dotyczące realizacji i finansowania szkoleń otwartych lub szko-
leń zamkniętych, 

 efektem szkolenia będzie nabycie kwalifikacji zawodowych lub na-
bycie kompetencji (konkretnych efektów uczenia się uzyskiwanych 
w toku szkolenia) potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. 
certyfikatem), który powinien zawierać informacje na temat uzy-
skanych przez uczestnika efektów uczenia się w rozumieniu Wy-
tycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji 
programów operacyjnych na lata 2014-2020,  

 nabycie kwalifikacji lub kompetencji jest weryfikowane poprzez 
przeprowadzenie odpowiedniego ich sprawdzenia (np. w formie eg-
zaminu), 

 osobom uczestniczącym w szkoleniach przysługuje stypendium 
szkoleniowe128, które miesięcznie wynosi 120% zasiłku129, o którym 
mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i insty-
tucjach rynku, jeżeli miesięczna liczba godzin szkolenia wynosi co 
najmniej 150 godzin; w przypadku niższej miesięcznej liczby godzin 
szkolenia, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym, 
że stypendium to nie może być niższe niż 20% zasiłku, o którym 
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najmniej 150 godzin; w przypadku niższego mie-
sięcznego wymiaru godzin szkolenia, wysokość sty-
pendium ustala się proporcjonalnie, z tym, że sty-
pendium to nie może być niższe niż 20% zasiłku, o 
którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promo-
cji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

126 Kwota stypendium jest kwotą brutto  nieuwzględniającą składek na ubezpieczenie 

społeczne płaconych przez płatnika tj. Beneficjenta. 

 

 osoby uczestniczące w szkoleniu podlegają obowiąz-
kowo ubezpieczeniom emerytalnym, rentowym i wy-
padkowemu, jeśli nie mają innych tytułów powodują-
cych 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 ubezpie-
czeń społecznych - Dz.  U.  z  2016  r. poz. 963, z 
późn. zm.). Płatnikiem składek za te osoby jest bene-
ficjent realizujący projekt, w którym uczestniczy da-
na 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 wyso-
kości uzgodnionej, nie wyższej jednak niż połowa za-
siłku, 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 przebie-

mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i insty-
tucjach rynku pracy, 

128 W uzasadnionych przypadkach uczestnik może dobrowolnie zrezygnować z otrzymywania stypendium 

szkoleniowego w projekcie. 
129 Kwota stypendium jest kwotą brutto  nieuwzględniającą składek na ubezpieczenie społeczne płaconych w 

całości przez płatnika tj. podmiot kierujący na szkolenie. 

 

 osoby uczestniczące w szkoleniu podlegają obowiązkowo ubezpie-
czeniom 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 podmiot kierujący na szkolenie. 
Koszt składek jest wydatkiem kwalifikowalnym w projekcie, który 
nie zawiera się w kwocie stypendium, przysługującym osobom 
uczestniczącym w szkoleniach, 

 osoba uczestnicząca w szkoleniu zachowuje prawo do stypendium 
szkoleniowego za okres udokumentowanej niezdolności do pracy, 
przypadający w okresie odbywania szkolenia, za który na podsta-
wie odrębnych przepisów pracownicy zachowują prawo do wyna-
grodzenia lub przysługują im zasiłki z ubezpieczenia społecznego w 
razie choroby lub macierzyństwa, 

 osobom uczestniczącym w szkoleniu, w trakcie jego trwania, można 
pokryć koszty opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 oraz oso-
bami zależnymi w wysokości wynikającej z wniosku o dofinanso-
wanie.  

f) 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 Staży131  oraz spełniają następujące warunki: 
131 Dokument pn. Polska Rama Jakości Praktyk i Staży dostępny jest na stronie: 

www.stazeipraktyki.pl/program. 

 staż odbywa się na podstawie pisemnej umowy, której stroną jest 
co najmniej stażysta oraz podmiot przyjmujący na staż, która zawie-
ra podstawowe warunki przebiegu stażu, w tym cel stażu okres 
trwania stażu, wysokość przewidywanego stypendium, miejsce wy-
konywania prac, zakres obowiązków oraz dane opiekuna stażu, 
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gu stażu, w tym okres trwania stażu, wysokość prze-
widywanego stypendium, miejsce wykonywania prac, 
zakres obowiązków oraz dane opiekuna stażu; 

 (…) 

 stażysta wykonuje swoje obowiązki pod nadzorem 
opiekuna stażu, wyznaczonego na etapie przygoto-
wań do realizacji programu stażu, który wprowadza 
stażystę w zakres obowiązków oraz zapoznaje z zasa-
dami i procedurami obowiązującymi w organizacji, w 
której odbywa staż, a także monitoruje realizację 
przydzielonego w programie stażu zakresu obowiąz-
ków i celów edukacyjno-zawodowych oraz  udziela in-
formacji zwrotnej stażyście na temat osiąganych wy-
ników i stopnia realizacji zadań. Na jednego opieku-
na stażu nie może przypadać więcej niż 3 stażystów. 
Opiekun stażysty jest wyznaczany po stronie podmio-
tu przyjmującego na staż; 

 (…) 

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

 (…) 

 (…) 

 w okresie odbywania stażu stażyście przysługuje sty-
pendium stażowe, które miesięcznie wynosi 120% 
zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 
jeżeli miesięczna liczba godzin stażu wynosi nie mniej 
niż 160 godzin miesięcznie – w przypadku niższego 
miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypen-
dium ustala się proporcjonalnie130;  

130 Kwota stypendium stażowego jest kwotą brutto nieuwzględniającą składek na ubez-

pieczenia społeczne płaconych przez płatnika tj. beneficjenta. 
 stazyści pobierający stypendium  stażowe w  okresie  

odbywania  stażu  podlegają  obowiązkowo ubezpie-
czeniom emerytalnym, rentowym i wypadkowemu, 

 (…) 

 stażysta wykonuje swoje obowiązki pod nadzorem opiekuna stażu, 
wyznaczonego na etapie przygotowań do realizacji programu stażu, 
który wprowadza stażystę w zakres obowiązków oraz zapoznaje z 
zasadami i procedurami obowiązującymi w organizacji (w tym z za-
sadami BHP i przeciwpożarowymi), w której odbywa staż, a także 
monitoruje realizację przydzielonego w programie stażu zakresu 
obowiązków i celów edukacyjno-zawodowych oraz  udziela infor-
macji zwrotnej stażyście na temat osiąganych wyników i stopnia re-
alizacji zadań. Opiekun stażysty jest wyznaczany po stronie podmio-
tu przyjmującego na staż, 

 (…) 

 podmiot przyjmujący na staż umożliwia stażyście ocenę programu 
stażu w formie pisemnej, 

 staż trwa nie dłużej niż 6 miesięcy kalendarzowych. W uzasadnio-
nych przypadkach, wynikających ze specyfiki stanowiska pracy, na 
którym odbywa się staż, może być wydłużony stosownie do pro-
gramu stażu,  

 (…) 

 (…) 

 w okresie odbywania stażu stażyście przysługuje stypendium sta-
żowe, które miesięcznie wynosi 120% zasiłku, o którym mowa w 
art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy, jeżeli miesięczna liczba godzin stażu wynosi nie mniej 
niż 160 godzin miesięcznie – w przypadku niższego miesięcznego 
wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonal-
nie134,  

134 Kwota stypendium stażowego jest kwotą brutto nieuwzględniającą składek na ubezpieczenia społeczne 

płaconych w całości przez płatnika tj. podmiot kierujący na  staż 
 stażyści pobierający stypendium  stażowe w  okresie  odbywania  

stażu  podlegają  obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i 
rentowym, 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 
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jeśli nie mają innych tytułów powodujących obowią-
zek 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 społecz-
nych). Płatnikiem składek za te osoby jest beneficjent 
realizujący projekt, w którym uczestniczy dana oso-
ba, 

 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 wyso-
kości uzgodnionej, nie wyższej jednak niż połowa 
zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 usta-
wy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pra-
cy, 

 koszty wynagrodzenia opiekuna stażysty powinny 
uwzględniać jedną z opcji: 

o refundację podmiotowi przyjmującemu na 
staż wynagrodzenia opiekuna stażysty w za-
kresie odpowiadającym 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 obliczo-
nej jak za urlop wypoczynkowy, ale nie wię-
cej niż 5000 zł brutto. Refundacja wynagro-
dzenia ustala się proporcjonalnie do liczby 
rzeczywistych godzin opieki nad grupą sta-
żystów zrealizowanych przez opiekuna; 

o refundację podmiotowi przyjmującemu na 
staż dodatku do wynagrodzenia opiekuna 
stażysty, w sytuacji, gdy nie został zwolniony 
od świadczenia pracy, w wysokości nieprze-

podmiot kierujący na staż, 

 stażyści w okresie odbywania stażu objęci są ubezpieczeniem 
zdrowotnym oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków/ z ty-
tułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Koszt tego 
ubezpieczenia jest ponoszony przez podmiot kierujący na staż, 

 koszt składek, o których mowa powyżej, jest wydatkiem kwalifiko-
walnym 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 oso-
bami zależnymi w wysokości wynikającej z wniosku o dofinanso-
wanie, 

 zasady wynagrodzenia opiekuna stażysty są uregulowane w poro-
zumieniu lub umowie pomiędzy podmiotem kierującym na staż 
(Beneficjentem) a podmiotem przyjmującym na staż. Dokument 
ten reguluje zasady refundacji wynagrodzenia opiekuna stażysty z 
określeniem dokumentów składanych wraz z wnioskiem o refun-
dację oraz dokumentów, którymi  powinien  dysponować  przyj-
mujący  na  staż  w  przypadku  kontroli przeprowadzanych przez 
organizatora stażu lub organy uprawnione, 

 koszty wynagrodzenia opiekuna stażysty są kwalifikowalne, o ile 
uwzględniają jedną z opcji: 

o refundację podmiotowi przyjmującemu na staż dotychcza-
sowego wynagrodzenia opiekuna stażysty w przypadku 
oddelegowania go wyłącznie do realizacji zadań związa-
nych z opieką nad grupą stażystów, pod warunkiem, że 
opiekun stażysty nadzoruje pracę więcej niż 3 stażystów i 
jest to uzasadnione specyfiką stażu; 

o refundację  podmiotowi  przyjmującemu  na  staż  części  
dotychczasowego wynagrodzenia opiekuna stażysty  
w przypadku częściowego zwolnienia go od obowiązku 
świadczenia pracy na rzecz realizacji zadań związanych  
z opieką nad stażystą/ grupą stażystów w wysokości nie 
większej niż 500 zł brutto miesięcznie136 za opiekę nad 
pierwszym stażystą i nie więcej niż 250 zł brutto miesięcz-
nie za każdego kolejnego stażystę, przy czym opiekun mo-
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kraczającej 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 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 powyżej, nie zależy natomiast od 
liczby stażystów, wobec których te obowiązki 
świadczy. 

11. Warunki wspierania mobilności geograficznej: 
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) (…) 
c) dodatek relokacyjny jest przyznawany w przypadku gdy 

łącznie zostaną spełnione 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; 

(…) 
  

że otrzymać refundację za opiekę nad maksymalnie 3 sta-
żystami; 

136 Kwoty wynagrodzenia opiekuna stażysty, o których mowa w tym rozdziale, nie uwzględniają kosztów 

po stronie pracodawcy. 

o refundację podmiotowi przyjmującemu na staż dodatku do 
wynagrodzenia opiekuna stażysty, w sytuacji, gdy nie został 
zwolniony od obowiązku świadczenia pracy na rzecz reali-
zacji zadań związanych z opieka nad stażystą / grupą sta-
żystów w wysokości nie większej niż 500 zł brutto mie-
sięcznie za opiekę nad pierwszym stażystą i nie więcej niż 
250 zł brutto miesięcznie za każdego kolejnego stażystę, 
przy czym opiekun może otrzymać refundację za opiekę 
nad maksymalnie 3 stażystami; 

 funkcje opiekuna stażysty może pełnić wyłącznie osoba posiadają-
ca co najmniej sześciomiesięczny staż pracy na danym stanowisku, 
na którym odbywa się staż lub co najmniej dwunastomiesięczne 
doświadczenie w branży/dziedzinie, w jakiej realizowany jest staż, 

 katalog wydatków przewidzianych w ramach projektu może 
uwzględniać koszty inne niż wskazane powyżej związane z odbywa-
niem stażu (np. koszty dojazdu, koszty wyposażenia stanowiska 
pracy w niezbędne materiały i narzędzia dla stażysty, koszty eks-
ploatacji materiałów i narzędzi, szkolenia BHP stażysty itp.) w wyso-
kości nieprzekraczającej 5 000 zł brutto na 1 stażystę. 

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

związanych z podjęciem zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru 
czasu pracy, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza 
miejscem stałego zamieszkania przez uczestnika projektu jeżeli z tytu-
łu ich wykonywania będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w 
wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto 
miesięcznie oraz będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym; 

b) (…) 
c) dodatek relokacyjny jest przyznawany w przypadku gdy łącznie zostaną 

spełnione następujące warunki: 

 odległość od miejsca stałego zamieszkania do miejsca podjęcia za-
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trudnienia, innej pracy zarobkowej lub miejsca prowadzenia działal-
ności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do 
tego miejsca i powrotu do miejsca stałego zamieszkania środkami 
transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny 
dziennie; 

(…) 
  

233/21 Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o 
wartości jednostkowej równej i wyższej niż 3500 PLN netto w 
ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ra-
mach cross-financingu nie może przekroczyć 10% wydatków 
projektu. 

Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jed-
nostkowej równej i wyższej niż 3500 PLN netto w ramach kosztów bezpośred-
nich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może przekroczyć 
10% wydatków projektu, o ile inny limit nie został wskazany  w załączniku Nr 
4 do SZOOP. 

Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP 
236/12 1. Osoby w wieku 30 lat i więcej zarejestrowane w PUP/MUP 

jako osoby bezrobotne, dla których został ustalony I (tzw. 
bezrobotni aktywni) lub  II (tzw. wymagający wsparcia) pro-
fil pomocy, należące co najmniej do jednej z następujących 
grup: 
a) osoby w wieku 50 lat i więcej,   
b) osoby długotrwale bezrobotne, 
c) kobiety, 
d) osoby z niepełnosprawnościami, 
e) osoby o niskich kwalifikacjach137. 

137 Zgodnie ze Wspólną Listą Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS, stanowiącą 

Załącznik nr 2 do Wytycznych 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. Programy 
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. 
 

2. Rolnicy i członkowie ich rodzin w wieku 30 lat i więcej zare-
jestrowani w PUP/MUP jako osoby bezrobotne dla których 
został ustalony I (tzw. bezrobotni aktywni) lub  II (tzw. wy-
magający wsparcia) profil pomocy należące co najmniej do 

1. Osoby w wieku 30 lat i więcej zarejestrowane w PUP/MUP jako osoby 
bezrobotne, dla których został ustalony I (tzw. bezrobotni aktywni) lub  
II (tzw. wymagający wsparcia) profil pomocy, należące co najmniej do 
jednej z następujących grup: 

a) osoby w wieku 50 lat i więcej,   
b) osoby długotrwale bezrobotne, 
c) kobiety, 
d) osoby z niepełnosprawnościami, 
e) osoby o niskich kwalifikacjach142. 

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

Wytycznych 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 
(Osobom, które ukończyły osiem klas szkoły podstawowej na potrzeby monitorowania projektów 
współfinansowanych z EFS w perspektywie 2014-2020 należy przypisywać poziom wykształcenia 2 według 
klasyfikacji ISCED).  
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. Programy 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. 

 
2. Rolnicy i członkowie ich rodzin w wieku 30 lat i więcej zarejestrowani w 

PUP/MUP jako osoby bezrobotne dla których został ustalony I (tzw. 
bezrobotni aktywni) lub  II (tzw. wymagający wsparcia) profil pomocy 
należące co najmniej do jednej z następujących grup: 
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jednej z następujących grup: 
a)  osoby w wieku 50 lat i więcej,   
b)  osoby długotrwale bezrobotne, 
c)  kobiety, 
d)  osoby z niepełnosprawnościami, 
e)  osoby o niskich kwalifikacjach 

prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha 
przeliczeniowych, zamierzający odejść z rolnictwa.  

a) osoby w wieku 50 lat i więcej,   
b) osoby długotrwale bezrobotne, 
c) kobiety, 
d)  osoby z niepełnosprawnościami, 
e)  osoby o niskich kwalifikacjach 

prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczenio-
wych, zamierzający odejść z rolnictwa145.  
145 Wsparcie skierowane do osób odchodzących z rolnictwa ma na celu podjęcie zatrudnienia poza 

rolnictwem i przejście z systemu ubezpieczeń społecznych rolników opartego na KRUS do ogólnego 
systemu ubezpieczeń społecznych opartego na ZUS. 

 
238/19 (…) 

5. Przedsięwzięcia realizowane na rzecz odbiorców wsparcia 
będą zgodne z zasadą efektywności zatrudnieniowej, tj. re-
zultat interwencji zostanie uzyskany w sytuacji, gdy odpo-
wiedni odsetek uczestników projektów podejmie zatrudnie-
nie po opuszczeniu programu. Minimalny poziom kryterium 
efektywności zatrudnieniowej jest ustalany przez Minister-
stowo Rozwoju i podawany do publicznej wiadomości na 
stronie internetowej administrowanej przez MR: 
http://www.mr.gov.pl oraz na portalu: 
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl w dziale Zapoznaj 
się z prawem i dokumentami, nie później niż do końca paź-
dziernika roku poprzedzającego rok jego obowiązywania. 
6. Udzielenie wsparcia musi zostać poprzedzone pogłębio-

ną analizą umiejętności, predyspozycji i problemów za-
wodowych danego uczestnika projektu, m. in. poprzez 
opracowanie/aktualizację Indywidualnego Planu Działa-
nia, o którym mowa w art. 34a ww. ustawy. 

7. (…) 
8. (…) 
9. Warunki dotyczące identyfikacji potrzeb uczestników pro-

jektu: 
a) Wsparcie udzielane w ramach projektów jest dostoso-

wane do indywidualnych potrzeb uczestników projek-
tów, wynikających z ich aktualnego stanu wiedzy, do-

(…) 
5. Przedsięwzięcia realizowane na rzecz odbiorców wsparcia będą zgodne 
z zasadą efektywności zatrudnieniowej, tj. rezultat interwencji zostanie 
uzyskany w sytuacji, gdy odpowiedni odsetek uczestników projektów po-
dejmie zatrudnienie po opuszczeniu programu. Minimalne poziomy kry-
terium efektywności zatrudnieniowej są ustalane przez Ministerstwo In-
westycji i Rozwoju i podawane do publicznej wiadomości na stronie in-
ternetowej administrowanej przez MIiR: http://www.miir.gov.pl oraz na 
portalu: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl w dziale Zapoznaj się z 
prawem i dokumentami, nie później niż do końca października roku po-
przedzającego rok jego obowiązywania. 

 
6. Udzielenie wsparcia musi zostać poprzedzone pogłębioną analizą umie-

jętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika 
projektu, m. in. poprzez opracowanie/aktualizację Indywidualnego Pla-
nu Działania, o którym mowa w art. 34a ww. ustawy o promocji za-
trudnienia i instytucjach rynku pracy147. 

147 W przypadku projektów PUP-ów jeżeli osoba przystępująca do projektu posiada aktualny Indywidualny 

Plan Działania lub otrzymała wsparcie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy, to udzielone jej wcześniej ww. formy wsparcia nie muszą być ponownie udziela-
ne w ramach projektu. 

7. (…) 
8. (…) 
9. Warunki dotyczące identyfikacji potrzeb uczestników projektu: 
a) Wsparcie udzielane w ramach projektów jest dostosowane do indywi-

dualnych potrzeb uczestników projektów, wynikających z ich aktualne-
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świadczenia, zdolności i predyspozycji do wykonywania 
danego zawodu. 

b) PUP-y realizują projekty w zakresie aktywizacji zawodo-
wej przewidujące działania skierowane wyłącznie dla 
bezrobotnych w rozumieniu ustawy o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy oraz w sposób i na za-
sadach określonych w tej ustawie oraz na zasadach okre-
ślonych w Wytycznych w zakresie realizacji projektów fi-
nansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach 
programów operacyjnych współfinansowanych z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. 

c) W przypadku projektów realizowanych przez PUP narzę-
dziem identyfikacji potrzeb uczestników projektów 
oprócz opracowania Indywidualnego Planu Działania jest 
również profilowanie wsparcia dla uczestników projek-
tów zgodnie z art. 33 i 34a ustawy o promocji zatrudnie-
nia i instytucjach rynku pracy.  

go stanu wiedzy, doświadczenia, zdolności i predyspozycji do wykony-
wania danego zawodu. Każdy z uczestników projektu musi otrzymać 
ofertę wsparcia, obejmującą takie formy pomocy, które zostaną zi-
dentyfikowane u niego jako niezbędne w celu poprawy sytuacji na 
rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia. 

b) PUP-y realizują projekty w zakresie aktywizacji zawodowej przewidują-
ce działania skierowane wyłącznie dla bezrobotnych w rozumieniu 
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz w spo-
sób i na zasadach określonych w tej ustawie oraz na zasadach określo-
nych w Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze 
środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfi-
nansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-
2020. 

c) W przypadku projektów realizowanych przez PUP narzędziem identyfi-
kacji potrzeb uczestników projektów oprócz opracowania Indywidual-
nego Planu Działania jest również profilowanie wsparcia dla uczestni-
ków projektów zgodnie z art. 33 i 34a ustawy o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy.  

239/21 Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o 
wartości jednostkowej równej i wyższej niż 3500 PLN netto w 
ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ra-
mach cross-financingu nie może przekroczyć 10% wydatków 
projektu. 

Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jed-
nostkowej równej i wyższej niż 3500 PLN netto w ramach kosztów bezpośred-
nich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może przekroczyć 
10% wydatków projektu, o ile inny limit nie został wskazany  w załączniku Nr 
4 do SZOOP. 

Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości 
242/12 Osoby fizyczne w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego, 

pozostające bez pracy (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy 
jako bezrobotne), zamierzające rozpocząć prowadzenie działal-
ności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w 
Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na 
podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwo-
kacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy po-
przedzających dzień przystąpienia do projektu. Ww. osoby nale-
żą co najmniej do jednej z następujących grup: 

a)  osoby w wieku powyżej 50 roku życia, 

Osoby fizyczne w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego, pozostające 
bez pracy (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), zamierza-
jące rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób 
zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym, Cen-
tralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących 
działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwo-
kacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających 
dzień przystąpienia do projektu. Ww. osoby należą co najmniej do jednej z 
następujących grup: 

a)  osoby w wieku powyżej 50 roku życia, 
b)  kobiety, 
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b)  kobiety, 
c)  osoby z niepełnosprawnościami, 
d)  osoby długotrwale bezrobotne, 
e)  osoby o niskich kwalifikacjach145. 

 
145 Zgodnie ze Wspólną Listą Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS, stanowiącą 

Załącznik nr 2 do Wytycznych 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. Programy 
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. 

 
(…) 
 

c)  osoby z niepełnosprawnościami, 
d)  osoby długotrwale bezrobotne, 
e)  osoby o niskich kwalifikacjach152. 
 

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

Wytycznych 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 
(Osobom, które ukończyły osiem klas szkoły podstawowej na potrzeby monitorowania projektów 
współfinansowanych z EFS w perspektywie 2014-2020 należy przypisywać poziom wykształcenia 2 według 
klasyfikacji ISCED).  
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. Programy 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. 

 
(…) 
 

252/19 (…) 
6. Warunki udzielania wsparcia w zakresie przedsiębiorczości: 

a) obowiązkowym elementem rekrutacji do projektu jest 
rozmowa z doradca ̨zawodowym, której celem jest wery-
fikacja predyspozycji kandydata (w tym np. osobowo-
ściowych, poziomu motywacji) do samodzielnego zało-
żenia i prowadzenia działalności gospodarczej;  

b) wsparcie nie jest udzielane osobom, które posiadały wpis 
do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w 
KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podsta-
wie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprze-
dzających dzień przystąpienia do projektu; 

c) w celu zapewnienia większej trwałości udzielanego 
wsparcia IZ RPO może zobowiązać beneficjenta do za-
pewnienia przez uczestnika projektu części środków wła-
snych 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 dzia-
łalności gospodarczej może być uzupełnione o wsparcie 

(…) 
6.  Warunki udzielania wsparcia w zakresie przedsiębiorczości: 

a) obowiązkowym elementem rekrutacji do projektu jest rozmowa z do-
radca ̨zawodowym, której celem jest weryfikacja predyspozycji kandy-
data (w tym np. osobowościowych, poziomu motywacji) do samodziel-
nego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej154;  

154 Dotyczy wyłącznie wsparcia bezzwrotnego. 
b) wsparcie nie jest udzielane osobom, które posiadały wpis do CEIDG, by-

ły zarejestrowane 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 zobowiązać beneficjenta do zapewnienia przez uczestników pro-
jektu części środków własnych na pokrycie wydatków związanych z za-
łożeniem i prowadzeniem przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu wspar-
cia z EFS w wysokości określonej przez IZ RPO155; 

155 Dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych. 

d) wsparcie finansowe bezzwrotne na rozpoczęcie własnej działalności 
gospodarczej może być uzupełnione w ramach projektu o wsparcie 
pomostowe w postaci: 
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pomostowe w postaci indywidualnych usług doradczych 
o charakterze specjalistycznym udzielanych w okresie 
pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospo-
darczej (pomoc w efektywnym wykorzystaniu wsparcia 
finansowego wspomagająca rozwój działalności gospo-
darczej);  

e) wsparcie bezzwrotne lub zwrotne na rozpoczęcie dzia-
łalności gospodarczej może być uzupełnione o wsparcie 
pomostowe w postaci pomocy finansowej wypłacanej 
miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość 
minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa 
w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
obowiązującego na dzień przyznania wsparcia bez-
zwrotnego lub zwrotnego przez okres od 6 do 12 mie-
sięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności go-
spodarczej;  

f) wsparcie finansowe bezzwrotne lub zwrotne na rozpo-
częcie własnej działalności gospodarczej może być rów-
nież uzupełnione o wsparcie w postaci usług doradczo-
szkoleniowych o charakterze specjalistycznym (indywi-
dualnych i grupowych) udzielanych na etapie poprzedza-
jącym rozpoczęcie działalności gospodarczej (przygoto-
wanie do samodzielnego prowadzenia działalności go-
spodarczej); 

g) działalność gospodarcza rozpoczęta w ramach projektu 
jest prowadzona co najmniej przez okres 12 miesięcy od 
dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej (zgodnie z ak-
tualnym wpisem do CEIDG lub KRS), lub począwszy od 
innego terminu wskazanego przez IZ, przy czym do 
okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się 
przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzy-
stania ze świadczenia rehabilitacyjnego. 

 indywidualnych usług doradczych o charakterze specjalistycz-
nym udzielanych w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadze-
nia działalności gospodarczej (pomoc w efektywnym wykorzy-
staniu wsparcia finansowego wspomagająca rozwój działalno-
ści gospodarczej);  

 pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie w kwocie nie 
większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za 
pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagro-
dzeniu za pracę, obowiązującego na dzień przyznania wspar-
cia bezzwrotnego przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia 
rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej; 

e) wsparcie finansowe bezzwrotne na rozpoczęcie własnej działalności 
gospodarczej może być również uzupełnione o wsparcie w postaci 
usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym (indywi-
dualnych i grupowych) udzielanych na etapie poprzedzającym rozpo-
częcie działalności gospodarczej (przygotowanie do samodzielnego 
prowadzenia działalności gospodarczej); 

f) działalność gospodarcza rozpoczęta w ramach projektu jest prowadzo-
na co najmniej przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności 
gospodarczej (zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS), przy 
czym do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się prze-
rwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadcze-
nia rehabilitacyjnego. 

246/21 Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o 
wartości jednostkowej równej i wyższej niż 3500 PLN netto w 
ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ra-

Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jed-
nostkowej równej i wyższej niż 3500 PLN netto w ramach kosztów bezpośred-
nich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może przekroczyć 
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mach cross-financingu nie może przekroczyć 10% wydatków 
projektu. 

10% wydatków projektu, o ile inny limit nie został wskazany  w załączniku Nr 
4 do SZOOP. 

248/33 Osoby fizyczne w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego, 
pozostające bez pracy (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy 
jako bezrobotne), zamierzające rozpocząć prowadzenie działal-
ności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych Kra-
jowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na pod-
stawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokac-
ką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedza-
jących dzień przystąpienia do projektu. 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 kwalifikacjach152. 

152 Zgodnie ze Wspólną Listą Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS, stanowiącą 

Załącznik nr 2 do Wytycznych 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. Programy 
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. 

 
(…) 

Osoby fizyczne w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego, pozostające 
bez pracy (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), zamierza-
jące rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób 
zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym, Cen-
tralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących 
działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwo-
kacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających 
dzień przystąpienia do projektu. 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 kwalifikacjach161. 

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

Wytycznych 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 
(Osobom, które ukończyły osiem klas szkoły podstawowej na potrzeby monitorowania projektów 
współfinansowanych z EFS w perspektywie 2014-2020 należy przypisywać poziom wykształcenia 2 według 
klasyfikacji ISCED).  
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. Programy 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. 

 
(…) 

Działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego 
249/10 1. Przedsięwzięcia zwiększające dostęp do opieki nad dziećmi w 

wieku do lat 3154 w formie: 
a) żłobków, 
b) klubów dziecięcych, 
c) usług dziennych opiekunów, 
d) usług niani. 

154 W tym: 

a) tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do 

1. Przedsięwzięcia zwiększające dostęp do opieki nad dziećmi w wieku do 
lat 3 163 w formie: 

a) żłobków, 
b) klubów dziecięcych, 
c) usług dziennych opiekunów, 
d) usług niani. 

163 W tym: 

a) tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z 
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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 
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. (wyłącznie w 
sytuacji gdy podmiot zatrudniający dziennego opiekuna 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 opiekuna 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 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. 

 
2. Programy aktywizacji zawodowej obejmujące jedną lub kilka 

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 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. (możliwe 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), możliwe 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 (możliwe 
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 (możliwe 
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 
np.: 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. 

 
2. Programy aktywizacji zawodowej165 obejmujące jedną lub kilka z na-

stępujących form wsparcia: 
a) poradnictwo zawodowe lub/i pośrednictwo pracy, 
b) staże i praktyki zawodowe, 
c) szkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmia-

ny kwalifikacji zawodowych (w tym organizacja szkoleń połączona z 
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z następujących form wsparcia: 
a) poradnictwo zawodowe lub/i pośrednictwo pracy, 
b) staże i praktyki zawodowe, 
c) szkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupeł-

nienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych (w tym orga-
nizacja szkoleń połączona z praktyką zawodową u pra-
codawcy), 

d) subsydiowane zatrudnienie z możliwością połączenia z 
refundacją wyposażenia lub doposażenia stanowiska 
pracy, 

e) wsparcie adaptacyjne pracownika, który uzyskał zatrud-
nienie w ramach zatrudnienia subsydiowanego, jak 
również dla osoby odbywającej staż, praktykę zawodo-
wą, w zakresie dostosowania kompetencji i kwalifikacji 
pracownika/ stażysty/praktykanta do potrzeb praco-
dawcy oraz profilu wykonywanej pracy. 

praktyką zawodową u pracodawcy), 
d) subsydiowane zatrudnienie z możliwością połączenia z refundacją wy-

posażenia lub doposażenia stanowiska pracy, 
e) wsparcie adaptacyjne pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach 

zatrudnienia subsydiowanego, jak również dla osoby odbywającej staż, 
praktykę zawodową, w zakresie dostosowania kompetencji i kwalifika-
cji pracownika/ stażysty/praktykanta do potrzeb pracodawcy oraz pro-
filu wykonywanej pracy. 

165 Realizowane jako element uzupełniający wsparcie w ramach typu projektu nr 1. 

250/12 Rodzice i pełnoprawni opiekunowie dzieci do lat 3 z terenu woj. 
lubelskiego, o ile mieszczą się w katalogu osób wskazanym w 
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pra-
cy na lata 2014-2020158. 
158 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 urodzeniem lub wychowaniem dziecka i przebywającyhc na urlopie 
macierzyńskim lub rodzicielskim w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 
Kodeks pracy. 

Rodzice i pełnoprawni opiekunowie dzieci do lat 3 z terenu woj. lubelskiego, o 
ile mieszczą się w katalogu osób wskazanym w Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ob-
szarze rynku pracy na lata 2014-2020168. 
 
168 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, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.  

 
 
 

251/19 (…) 
2. Przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej będą 
uwzględniały efektywność zatrudnieniową. Minimalny poziom 
kryterium efektywności zatrudnieniowej jest ustalany przez Mi-
nisterstwo Rozwoju i podawany do publicznej wiadomości na 

(…) 
2. Przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej będą uwzględniały efek-
tywność zatrudnieniową. Minimalny poziom kryterium efektywności zatrud-
nieniowej  jest ustalany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju i podawany 
do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez MIiR: 
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stronie internetowej administrowanej przez MR: 
http://www.mr.gov.pl oraz na portalu: 
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl w dziale Zapoznaj się z 
prawem i dokumentami, nie później niż do końca października 
roku poprzedzającego rok jego obowiązywania. 
 
5. Wymagane jest zapewnienie trwałości funkcjonowania no-
wych 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, określonej w umo-
wie o dofinansowanie projektu. Trwałość powinna być rozumia-
na, jako gotowość podmiotu do świadczenia usług w ramach 
utworzonych w projekcie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. 
6. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro pro-
jektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną 
prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) 
na terenie województwa lubelskiego z możliwością udostępnie-
nia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające 
uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą 
projektu.  
7. (…) 
8. (…) 
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 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, licz-
by dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych na 1000 dzieci w wie-
ku do lat 3, zróżnicowań przestrzennych w dostępie do miejsc 
opieki oraz potencjału i prognoz demograficznych. 

http://www.miir.gov.pl oraz na portalu: 
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl w dziale Zapoznaj się z prawem i do-
kumentami, nie później niż do końca października roku poprzedzającego rok 
jego obowiązywania. 
 
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 utworzo-
nych i dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami 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, określonej w umowie o dofinansowanie projektu. Trwałość 
powinna być rozumiana, jako gotowość podmiotu do świadczenia usług w ra-
mach utworzonych i dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawno-
ściami w projekcie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. 
6. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posia-
da siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę orga-
nizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa lubelskiego z możli-
wością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapew-
niające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.  
7. (…) 
8. (…) 
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 zidentyfiko-
wane 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 i klubach dziecię-
cych, 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 
prognoz demograficznych. 
10. Wsparcie w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w 
formie żłobków, klubów dziecięcych lub dziennego opiekuna gwarantuje 
zwiększenie liczby miejsc opieki prowadzonych przez daną instytucję publiczną 
lub niepubliczną. Powyższy warunek nie ma zastosowania w przypadku dosto-
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10. Wsparcie w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad 
dziećmi do lat 3 w formie żłobków, klubów dziecięcych lub 
dziennego opiekuna gwarantuje zwiększenie liczby miejsc opieki 
prowadzonych przez daną instytucję publiczną lub niepubliczną. 
Powyższy warunek nie ma zastosowania w przypadku dostoso-
wania istniejących miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawno-
ściami. 
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 
ponoszonych przez opiekunów dzieci lub pokrycie kosztów wy-
nagrodzenia 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 zobowiąza-
ny rodzic, 

b) 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 ubezpieczenia społecz-
ne 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 minimalnego wynagro-
dzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o mi-
nimalnym wynagrodzeniu za pracę nie są objęte dofi-
nansowaniem w ramach projektu. 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 finansowane ze środków EFS przez okres nie 
dłuższy niż 12 miesięcy. Koszty te nie są realizowane w ra-
mach projektów ukierunkowanych tworzenie miejsc opieki 

sowania istniejących miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. 
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 ponoszonych 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 
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. W przypadku osób pracujących 171 koszty 
składek na ubezpieczenia społeczne pokrywane w stosownych przy-
padkach przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zgodnie z ustawą  o 
opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 od podstawy stanowiącej kwotę 
nie wyższą niż 50% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 
ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pra-
cę nie są objęte dofinansowaniem w ramach projektu. W ramach pro-
jektu można sfinansować wyłącznie te składki na ubezpieczenia spo-
łeczne które są opłacane przez rodzica. W przypadku osób pozostają-
cych bez pracy koszty składek na ubezpieczenia społeczne, które są 
opłacane przez rodzica są wydatkiem kwalifikowalnym w projekcie. 

171 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Fun-duszu 

Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 osoby pracujące to osoby w wieku 15 lat i więcej, 
które wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie, z której czerpią zyski lub korzyści rodzinne lub 
osoby posiadające zatrudnienie lub prowadzące działalność na własny rachunek, które chwilowo nie 
pracowały ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie. 
Jednocześnie zgodnie z przywołanymi Wytycznymi osoby prowadzące działalność na własny rachunek to 
osoby prowadzące działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową - są również 
uznawane za pracujących, o ile spełniony jest jeden z poniższych warunków: 
1) osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub gospodarstwie rolnym w celu 

uzyskania dochodu, nawet jeżeli przedsiębiorstwo nie osiąga zysków; 
2) osoba poświęca czas na prowadzenie działalności gospodarczej, praktyki zawodowej czy 

gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowano żadnej sprzedaży lub usług i nic nie 
wyprodukowano (np: rolnik wykonujący prace w celu utrzymania swojego gospodarstwa; architekt 
spędzający czas w oczekiwaniu na klientów w swoim biurze; rybak naprawiający łódkę czy siatki 
rybackie, aby móc dalej pracować; osoby uczestniczące w konwencjach lub seminariach); 

3) osoba jest w trakcie zakładania działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub praktyki 
zawodowej; zalicza się do tego zakup lub instalację sprzętu, zamawianie towarów w ramach 
przygotowań do uruchomienia działalności. 
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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 
trwałości, o którym mowa w pkt 5. 

12. (…) 
13. (…)  
14. Wkład własny beneficjenta nie powinien pochodzić z opłat 
pobieranych od opiekunów prawnych dzieci do lat 3 korzysta-
jących ze wsparcia. 

Sformułowania zapisane powyżej kursywą są identyczne z definicją badania aktywności ekonomicznej 
ludności (BAEL). 
Bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny uznawany jest za „osobę 
prowadzącą działalność na własny rachunek”. 
Żołnierze poborowi, którzy wykonują określoną pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie lub innego 
rodzaju zysk nie są uznawani za "osoby pracujące". 
Osoby przebywające na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim (rozumianym jako świadczenie pracownicze, 
który zapewnia płatny lub bezpłatny czas wolny od pracy do momentu porodu i obejmuje późniejszą 
krótkoterminową opiekę nad dzieckiem) są uznawane za „osoby pracujące”. 
Osoby przebywające na urlopie wychowawczym należy uznawać za bierne zawodowo zgodnie z definicją 
osoby biernej zawodowo. 
„Zatrudnienie subsydiowane” jest uznawane za "zatrudnienie”. Należy je rozumieć jako zachętę do 
zatrudnienia zgodnie z definicjami Polityki Rynku Pracy (LMP): Zachęty do zatrudnienia obejmują środki, 
które ułatwiają rekrutację osób bezrobotnych i innych grup docelowych lub pomagają zapewnić ciągłość 
zatrudnienia osób narażonych na przymusowe zwolnienie z pracy. 
Zachęty do zatrudnienia odnoszą się do subsydiowania miejsc pracy na otwartym rynku prac, które mogą 
istnieć lub zostać stworzone bez dotacji publicznych i które, jak należy mieć nadzieję, utrzymają się po 
okresie subsydiowania. Miejsca pracy, które mogą być subsydiowane, dotyczą zwykle sektora prywatnego, 
ale do uzyskania wsparcia kwalifikują się również miejsca pracy z sektora publicznego i instytucji 
niekomercyjnych, przy czym rozróżnienie nie jest wymagane. Środki publiczne w postaci zachęt w zakresie 
zatrudnienia mają swój udział w  kosztach zatrudnienia, przy czym większość tych kosztów nadal ponosi 
pracodawca. Nie wyklucza to jednak przypadków, kiedy wszystkie koszty pracy pokrywane są przez 
określony czas ze środków publicznych. http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003H0361:EN:HTML  
 
Informacje dodatkowe: 
 
Czerpanie korzyści rodzinnych z pracy odnosi się do sytuacji, w której członek rodziny pomaga w 
prowadzeniu np. rodzinnej działalności gospodarczej czy rodzinnego gospodarstwa rolnego. W tym 
przypadku należy to rozumieć jako pracę związaną z udziałem w rozwoju rodzinnego kapitału. 

 

 
Koszty wymienione w lit. a-b względem konkretnego dziecka i opiekuna są 
finansowane ze środków EFS przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.  Kosz-
ty poniesione na sfinansowanie usługi bieżącej opieki nad dziećmi, o któ-
rych mowa w lit. a-b, nie mogą być wykazywane jednocześnie jako koszty 
utworzenia nowego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, dotyczące za-
pewnienia bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad 
dziećmi do lat 3, w tym np.: koszty wynagrodzenia personelu zatrudnio-
nego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty opłat za wyżywienie i 
pobyt dziecka, tzn. nie może wystąpić podwójne finansowanie kosztów w 
ramach projektu EFS w odniesieniu do tego samego miejsca opieki (w 
trakcie trwania jego finansowania ze środków EFS i okresie trwałości, o 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003H0361:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003H0361:EN:HTML
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którym mowa w pkt 5). 
12. (…) 
13. (…) 
14. Środki z resortowego Programu „MALUCH+” mogą stanowić wkład własny 
beneficjenta. W celu uniknięcia podwójnego finansowania tego samego miej-
sca opieki z różnych źródeł, koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem 
utworzonego miejsca opieki w ramach RPO nie będą jednocześnie finanso-
wane z innych źródeł, w tym w szczególności z resortowego Programu „MA-
LUCH+”. W celu uniknięcia podwójnego finansowania tych samych wydatków 
związanych z tym samym miejscem opieki, beneficjent przedstawi szczegóło-
wy kosztorys całego przedsięwzięcia, zawierający informacje na temat źródeł 
finansowania poszczególnych wydatków. W przypadku gmin, w których nie 
funkcjonuje żadna z form opieki nad dziećmi do lat 3 komplementarność z 
resortowym Programem „MALUCH+” nie jest wymagana. 
15. Każdy z uczestników, pozostający bez zatrudnienia, w zakresie aktywizacji 
zawodowej, otrzyma ofertę wsparcia obejmującą takie formy pomocy, które 
zostaną zidentyfikowane u niego jako niezbędne w celu poprawy sytuacji na 
rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia. 
 

254/21 Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o 
wartości jednostkowej równej i wyższej niż 3 500 PLN netto w 
ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ra-
mach cross-financingu nie może przekroczyć 10% wydatków 
projektu. 

Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jed-
nostkowej równej i wyższej niż 3 500 PLN netto w ramach kosztów bezpośred-
nich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może przekroczyć 
10% wydatków projektu, o ile inny limit nie został wskazany w załączniku Nr 4 
do SZOOP. 

Działanie 9.5 Aktywizacja zawodowa w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 
258/12 1. Osoby w wieku 30 lat i więcej bezrobotne oraz bierne zawo-

dowo z terenu Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, należące 
co najmniej do jednej z następujących grup: 
a) osoby w wieku 50 lat i więcej,   
b) kobiety, 
c) osoby z niepełnosprawnościami, 
d) osoby długotrwale bezrobotne, 
e) osoby o  niskich kwalifikacjach169; 

169 Zgodnie ze Wspólną Listą Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS, stanowiącą 

Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji 
programów operacyjnych na lata 2014-2020:osoby o niskich kwalifikacjach to osoby 

1. Osoby w wieku 30 lat i więcej bezrobotne oraz bierne zawodowo z te-
renu Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, należące co najmniej do 
jednej z następujących grup: 

a) osoby w wieku 50 lat i więcej,   
b) kobiety, 
c) osoby z niepełnosprawnościami, 
d) osoby długotrwale bezrobotne, 
e) osoby o  niskich kwalifikacjach180; 

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

Wytycznych 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 
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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. Programy 
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. 

 
 

2. rolnicy i członkowie ich rodzin w wieku 30 lat i więcejzareje-
strowani w PUP/MUP jako osoby bezrobotne z terenu Lubel-
skiego Obszaru Funkcjonalnego należące co najmniej do jed-
nej z następujących grup: 
a) osoby w wieku 50 lat i więcej,   
b) osoby długotrwale bezrobotne, 
c) kobiety, 
d) osoby z niepełnosprawnościami, 
e) osoby o niskich kwalifikacjach 

prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha 
przeliczeniowych, zamierzający odejść z rolnictwa. 

(Osobom, które ukończyły osiem klas szkoły podstawowej na potrzeby monitorowania projektów 
współfinansowanych z EFS w perspektywie 2014-2020 należy przypisywać poziom wykształcenia 2 według 
klasyfikacji ISCED). 
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. Programy 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. 

 
 

2. rolnicy i członkowie ich rodzin w wieku 30 lat i więcejzarejestrowani w 
PUP/MUP jako osoby bezrobotne z terenu Lubelskiego Obszaru Funk-
cjonalnego należące co najmniej do jednej z następujących grup: 

a) osoby w wieku 50 lat i więcej,  
b) osoby długotrwale bezrobotne, 
c) kobiety, 
d) osoby z niepełnosprawnościami, 
e) osoby o niskich kwalifikacjach 

prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczenio-
wych, zamierzający odejść z rolnictwa 183. 
183 Wsparcie skierowane do osób odchodzących z rolnictwa ma na celu podjęcie zatrudnienia poza 

rolnictwem i przejście z systemu ubezpieczeń społecznych rolników opartego na KRUS do ogólnego 
systemu ubezpieczeń społecznych opartego na ZUS. 

259/19 (…) 
2.Przedsięwzięcia realizowane na rzecz odbiorców wsparcia będą 
zgodne z zasadą efektywności zatrudnieniowej, tj. rezultat in-
terwencji zostanie uzyskany w sytuacji, gdy odpowiedni odsetek 
uczestników projektów podejmie zatrudnienie po opuszczeniu 
programu. Minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnie-
niowej172 jest ustalany przez Ministerstwo Rozwoju i podawany 
do publicznej wiadomości na stronie internetowej administro-
wanej przez MR: http://www.mr.gov.pl oraz na portalu: 
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl w dziale Zapoznaj się z 
prawem i dokumentami, nie później niż do końca października 
roku poprzedzającego rok jego obowiązywania.  

(…) 
2. Przedsięwzięcia realizowane na rzecz odbiorców wsparcia będą zgodne 
z zasadą efektywności zatrudnieniowej, tj. rezultat interwencji zostanie 
uzyskany w sytuacji, gdy odpowiedni odsetek uczestników projektów po-
dejmie zatrudnienie po opuszczeniu programu. Minimalny poziom kryte-
rium efektywności zatrudnieniowej1 jest ustalany przez Ministerstwo In-
westycji i Rozwoju i podawany do publicznej wiadomości na stronie in-
ternetowej administrowanej przez MIiR: http://www.miir.gov.pl oraz na 
portalu: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl w dziale Zapoznaj się z 
prawem i dokumentami, nie później niż do końca października roku po-
przedzającego rok jego obowiązywania. 

 

                                                           
1Kryterium efektywności zatrudnieniowej będzie mierzone zgodnie z jednolitą metodologią zawartą w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. 
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3. W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w 

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

4. Nie będą realizowane działania służące rozwojowi przed-
siębiorczości i samozatrudnienia. 

5. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro 
projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział 
czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną dzia-
łalności podmiotu) na terenie Lubelskiego Obszaru Funk-
cjonalnego z możliwością udostępnienia pełnej doku-
mentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające 
uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z 
kadrą projektu. 

6. Udzielenie wsparcia musi zostać poprzedzone pogłę-
bioną analizą umiejętności, predyspozycji i problemów 
zawodowych danego uczestnika projektu, m. in. po-
przez opracowanie/aktualizację Indywidualnego Planu 
Działania, zgodnie ze standardem określonym w usta-
wie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

7. (…) 
8. (…) 
9. Warunki dotyczące identyfikacji potrzeb uczestników 

projektu: 
a) Udzielenie wsparcia w ramach projektów aktywizacji zawo-

dowej każdorazowo jest poprzedzone identyfikacją potrzeb 
uczestnika projektu (w tym m.in. poprzez diagnozowanie po-
trzeb szkoleniowych, możliwości doskonalenia zawodowego) 
oraz opracowaniem lub aktualizacją dla każdego uczestnika 
projektu Indywidualnego Planu Działania, o którym mowa w  
art. 2 ust. 1 pkt 10a i art. 34a ustawy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy  lub innego dokumentu pełniącego 

3. Przedsięwzięcia realizowane na rzecz odbiorców w zakresie poprawy 
sytuacji osób na rynku pracy będą zgodne z zasadą efektywności za-
wodowej tj. zapewniając że projekt zakłada realizację minimalnego 
poziomu efektywności zawodowej planowanego do spełnienia  w 
projekcie (odsetka osób, których sytuacja na rynku pracy ulegnie po-
prawie po zakończeniu udziału w projekcie). 

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

5. Nie będą realizowane działania służące rozwojowi przedsiębiorczości i 
samozatrudnienia. 

6. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub 
posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną 
formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie Lubelskiego Ob-
szaru Funkcjonalnego z możliwością udostępnienia pełnej dokumenta-
cji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu moż-
liwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. 

7. (…) 
8. (…) 
9. Warunki dotyczące identyfikacji potrzeb uczestników projektu: 

a) Udzielenie wsparcia w ramach projektów aktywizacji zawodowej 
każdorazowo jest poprzedzone identyfikacją potrzeb uczestnika 
projektu (w tym m.in. poprzez diagnozowanie potrzeb szkolenio-
wych, możliwości doskonalenia zawodowego) oraz opracowaniem 
lub aktualizacją dla każdego uczestnika projektu Indywidualnego 
Planu Działania, o którym mowa w  art. 2 ust. 1 pkt 10a i art. 34a 
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy186 lub 
innego dokumentu pełniącego analogiczną funkcję187.  

186 W przypadku projektów PUP-ów jeżeli osoba przystępująca do projektu posiada aktualny Indywidualny 

Plan Działania lub otrzymała wsparcie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy, to udzielone jej wcześniej ww. formy wsparcia nie muszą być ponownie 
udzielane w ramach projektu. 
187 Dokument ten zawiera w szczególności obszary wymienione w art. 34a. ust 2 pkt 1-5 Ustawy o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
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analogiczną funkcję.  
b) Wsparcie udzielane w ramach projektów jest dostosowane 

do indywidualnych potrzeb uczestników projektów, wynika-
jących z ich aktualnego stanu wiedzy, doświadczenia, zdolno-
ści i predyspozycji do wykonywania danego zawodu. 

c) PUP-y realizują projekty w zakresie aktywizacji zawodowej 
przewidujące działania skierowane wyłącznie dla bezrobot-
nych w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy oraz w sposób i na zasadach określonych w 
tej ustawie. 

d) W przypadku projektów realizowanych przez PUP narzędziem 
identyfikacji potrzeb uczestników projektów oprócz opraco-
wania Indywidualnego Planu Działania jest również profilo-
wanie wsparcia dla uczestników projektów zgodnie z art. 33 i 
34a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pra-
cy.  

e) Uczestnikami projektów PUP w zakresie aktywizacji zawo-
dowej mogą być wyłącznie osoby, którym w wyniku profi-
lowania wsparcia został ustalony profil pomocy I lub II.  
Osoby, którym został ustalony profil pomocy III, zostają 
skierowane do odpowiedniej instytucji w celu udzielenia im 
pomocy w zakresie integracji społecznej i aktywizacji zawo-
dowej zgodnie z procedurami określonymi w ustawie o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
10. Warunki i procedury udzielania poszczególnych form 

wsparcia przez podmioty inne niż PUP-y: 
a) Wsparcie oferowane uczestnikom w ramach projektu obej-

muje instrumenty i usługi rynku pracy wskazane w ustawie o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub inne 
działania zatrudnieniowe, które przyczyniają się do aktywiza-
cji zawodowej. 

b) Każdy z uczestników projektu w zakresie aktywizacji zawo-
dowej otrzymuje ofertę wsparcia, obejmującą takie formy 
pomocy, które zostaną zidentyfikowane u niego jako nie-
zbędne w celu poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania 

b) Wsparcie udzielane w ramach projektów jest dostosowane do in-
dywidualnych potrzeb uczestników projektów, wynikających z ich 
aktualnego stanu wiedzy, doświadczenia, zdolności i predyspozy-
cji do wykonywania danego zawodu. Każdy z uczestników projek-
tu musi otrzymać ofertę wsparcia, obejmującą takie formy po-
mocy, które zostaną zidentyfikowane u niego jako niezbędne w 
celu poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnie-
nia.  

c) Wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej osób pozostających 
bez pracy realizowane w ramach PI 8i będzie kierowane do osób 
bezrobotnych i biernych zawodowo, którym do aktywizacji za-
wodowej i powrotu na rynek pracy przede wszystkim niezbędna 
jest pomoc obejmująca usługi i instrumenty rynku pracy. 
Uczestnik projektu powinien zostać zakwalifikowany przez Be-
neficjenta do określonego rodzaju wsparcia z zakresu CT 8 lub 9 
na podstawie oceny jego potrzeb i predyspozycji. 

d) PUP-y realizują projekty w zakresie aktywizacji zawodowej prze-
widujące działania skierowane wyłącznie dla bezrobotnych w ro-
zumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy oraz w sposób i na zasadach określonych w tej ustawie. 

e) W przypadku projektów realizowanych przez PUP narzędziem 
identyfikacji potrzeb uczestników projektów oprócz opracowania 
Indywidualnego Planu Działania jest również profilowanie wspar-
cia dla uczestników projektów zgodnie z art. 33 i 34a ustawy o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.  

f) Beneficjent, na zasadach określonych przez IZ RPO, zapewnia 
wymianę informacji pomiędzy podmiotami realizującymi projek-
ty w CT 8 i 9 na temat działań podejmowanych na danym obsza-
rze (gmina/ powiat), w tym m.in. do współpracy i wymiany in-
formacji w zakresie wsparcia udzielanego  uczestnikom lub po-
tencjalnym uczestnikom projektów. Beneficjenci realizujący pro-
jekty w ramach CT 8 przekazują informacje beneficjentom pro-
jektów CT 9 z gminy/ powiatu, w których realizują projekt, o 
możliwościach wsparcia, harmonogramie jego realizacji, grupie 
docelowej oraz warunkach udziału w projekcie. Beneficjenci 



 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr CCXLIX/4877/2018  Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 7 lutego 2018 r. 
Strona 36 z 197 

zatrudnienia. 
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 posia-
dające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowa-
dzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy  właściwy ze 
względu na siedzibę instytucji szkoleniowej,  

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

 efektem szkolenia będzie nabycie kwalifikacji zawodo-
wych lub nabycie kompetencji (konkretnych efektów 
uczenia się uzyskiwanych  
w toku szkolenia) potwierdzonych odpowiednim doku-
mentem (np. certyfikatem), który powinien zawierać in-
formacje na temat uzyskanych przez uczestnika efektów 
uczenia się w rozumieniu Wytycznych w zakresie monito-
rowania postępu rzeczowego realizacji programów opera-
cyjnych na lata 2014-2020,  

 nabycie kwalifikacji lub kompetencji jest weryfikowane 
poprzez przeprowadzenie odpowiedniego ich sprawdzenia 
(np. w formie egzaminu), 

 osobom uczestniczącym w szkoleniach przysługuje sty-
pendium szkoleniowe, które miesięcznie wynosi 120% za-
siłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o pro-
mocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jeżeli mie-
sięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 
godzin;  w przypadku niższego miesięcznego wymiaru go-
dzin szkolenia, wysokość stypendium ustala się proporcjo-
nalnie, 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 

projektów CT 9 zobowiązani są do przekazywania pozyskanych 
informacji uczestnikom swoich projektów oraz udzielenia im 
ewentualnego wsparcia w procesie rekrutacji. 

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

a) Wsparcie oferowane uczestnikom w ramach projektu obejmuje in-
strumenty i usługi rynku pracy wskazane w ustawie o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy lub inne działania zatrudnieniowe, 
które przyczyniają się do aktywizacji zawodowej i/lub poprawy sytuacji 
danej osoby na rynku pracy. 

b) W ramach realizowanych projektów beneficjent zapewnia przejrzy-
stość procesu rekrutacji oraz warunków realizacji poszczególnych 
form wsparcia. 

c) Każdy z uczestników projektu otrzymuje ofertę wsparcia, obejmującą 
takie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u niego jako nie-
zbędne w celu poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrud-
nienia. 

d) Środki prywatne ponoszone przez przedsiębiorcę niebędącego bene-
ficjentem w związku ze wsparciem uczestników projektu w zakresie 
aktywizacji zawodowej objętym regułami pomocy publicznej, nie są 
wykazywane jako wkład własny w tym projekcie. 

e) Szkolenia realizowane w projekcie: 

 są zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika 
projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami 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 za-
mkniętych, 

 efektem szkolenia będzie nabycie kwalifikacji zawodowych lub nabycie 
kompetencji (konkretnych efektów uczenia się uzyskiwanych  
w toku szkolenia) potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. cer-
tyfikatem), który powinien zawierać informacje na temat uzyskanych 
przez uczestnika efektów uczenia się w rozumieniu Wytycznych w zakre-
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ubezpieczeniom emerytalnym, rentowym i wypadkowe-
mu, jeśli nie mają innych tytułów powodujących obowią-
zek ubezpieczeń społecznych (art. 6 ust. 1 pkt 9a w związ-
ku z art. 9 ust. 6a oraz art. 12 ustawy z dnia 13 październi-
ka 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 wy-
datkiem kwalifikowalnym w projekcie, który nie zawiera 
się w kwocie stypendium, 

 osobom uczestniczącym w szkoleniu, w trakcie jego trwa-
nia, można pokryć koszty opieki nad dzieckiem lub dziećmi 
do lat 7 oraz osobami zależnymi w wysokości uzgodnio-
nej, nie wyższej jednak niż połowa zasiłku, o którym 
mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrud-
nienia 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 stażu, w 
tym okres trwania stażu, wysokość przewidywanego sty-
pendium, miejsce wykonywania prac, zakres obowiązków 
oraz dane opiekuna stażu; 

 zadania wykonywane 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. Pro-
gram stażu jest opracowywany indywidualnie, z uwzględ-
nieniem potrzeb i potencjału stażysty; 

 stażysta wykonuje swoje obowiązki pod nadzorem opie-
kuna stażu, wyznaczonego na etapie przygotowań do rea-

sie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyj-
nych na lata 2014-2020,  

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

 osobom uczestniczącym w szkoleniach przysługuje stypendium szkole-
niowe190, które miesięcznie wynosi 120% zasiłku, o którym mowa w art. 
72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pra-
cy, jeżeli miesięczna liczba godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 go-
dzin;  w przypadku niższej miesięcznej liczby godzin szkolenia, wysokość 
stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym, że stypendium to nie mo-
że być niższe niż 20% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 usta-
wy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

190 W uzasadnionych przypadkach uczestnik może dobrowolnie zrezygnować z otrzymywania stypendium 

szkoleniowego w projekcie. 

 osoby uczestniczące w szkoleniu podlegają obowiązkowo ubezpiecze-
niom emerytalnym, rentowym i wypadkowemu, jeśli nie mają innych ty-
tułów powodujących obowiązek ubezpieczeń społecznych (art. 6 ust. 1 
pkt 9a w związku z art. 9 ust. 6a oraz art. 12 ustawy z dnia 13 październi-
ka 1998 r. o systemie ubezpieczeń). Płatnikiem składek za te osoby jest 
podmiot kierujący na szkolenie. Koszt składek jest wydatkiem kwalifi-
kowalnym w projekcie, który nie zawiera się w kwocie stypendium, 
przysługującym osobom uczestniczącym w szkoleniach, 

 osoba zachowuje prawo do stypendium szkoleniowego za okres udo-
kumentowanej niezdolności do odbywania szkolenia, przypadający w 
okresie jego trwania, za który na podstawie odrębnych przepisów pra-
cownicy zachowują prawo do wynagrodzenia lub przysługują im zasiłki 
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, 

 osobom uczestniczącym w szkoleniu, w trakcie jego trwania, można po-
kryć koszty opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 oraz osobami za-
leżnymi w wysokości wynikającej z wniosku o dofinansowanie.   

f) 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 Staży193 
oraz spełniają następujące warunki: 

193  Dokument pn. Polska Rama Jakości Praktyk i Staży dostępny jest na stronie: 

www.stazeipraktyki.pl/program. 
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lizacji programu stażu, który wprowadza stażystę w zakres 
obowiązków oraz zapoznaje z zasadami i procedurami ob-
owiązującymi 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 osią-
ganych wyników i stopnia realizacji zadań. Na jednego 
opiekuna stażu nie może przypadać więcej niż 3 staży-
stów. Opiekun stażysty jest wyznaczany po stronie pod-
miotu przyjmującego na staż; 

 po zakończeniu stażu jest opracowywana ocena, uwzględ-
niająca osiągnięte rezultaty oraz efekty stażu. Ocena jest 
opracowywana przez podmiot przyjmujący na staż w for-
mie pisemnej; 

 staż trwa nie krócej niż 3 miesiące i nie dłużej niż 12 mie-
sięcy kalendarzowych;  

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

 osoba zachowuje prawo do stypendium stażowego za 
okres udokumentowanej niezdolności do pracy, przypada-
jący w okresie odbywania stażu, za który na podstawie od-
rębnych przepisów pracownicy zachowują prawo do wy-
nagrodzenia lub przysługują im zasiłki z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, 

 w okresie odbywania stażu stażyście przysługuje stypen-
dium stażowe, które miesięcznie wynosi 120% zasiłku, o 
którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji za-
trudnienia i instytucjach rynku pracy, jeżeli miesięczna 
liczba godzin stażu wynosi nie mniej niż 160 godzin mie-
sięcznie – w przypadku niższego miesięcznego wymiaru 
godzin, wysokość stypen-dium ustala się proporcjonalnie;  

 stazyści pobierający stypendium  stażowe w  okresie  od-
bywania  stażu  podlegają  obowiązkowo ubezpieczeniom 
emerytalnym, rentowym i wypadkowemu, jeśli nie mają 

 staż odbywa się na podstawie pisemnej umowy, której stroną jest co 
najmniej stażysta oraz podmiot przyjmujący na staż, która zawiera pod-
stawowe warunki przebiegu stażu, w tym cel stażu, okres trwania stażu, 
wysokość przewidywanego stypendium, miejsce wykonywania prac, za-
kres obowiązków oraz dane opiekuna stażu, 

 zadania wykonywane w ramach stażu są wykonywane zgodnie z pro-
gramem 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 uwzględ-
nieniem potrzeb i potencjału stażysty, 

 stażysta wykonuje swoje obowiązki pod nadzorem opiekuna stażu, wy-
znaczonego na etapie przygotowań do realizacji programu stażu, który 
wprowadza stażystę w zakres obowiązków oraz zapoznaje z zasadami i 
procedurami obowiązującymi w organizacji (w tym z zasadami BHP i 
przeciwpożarowymi), w której odbywa staż, a także monitoruje realiza-
cję przydzielonego w programie stażu zakresu obowiązków i celów edu-
kacyjno-zawodowych oraz  udziela informacji zwrotnej stażyście na te-
mat osiąganych wyników i stopnia realizacji zadań. Opiekun stażysty jest 
wyznaczany po stronie podmiotu przyjmującego na staż, 

 po zakończeniu stażu jest opracowywana ocena, uwzględniająca osią-
gnięte rezultaty oraz efekty stażu. Ocena jest opracowywana przez 
podmiot przyjmujący na staż w formie pisemnej, 

 podmiot przyjmujący na staż umożliwia stażyście ocenę programu sta-
żu w formie pisemnej, 

 staż trwa nie dłużej niż 6 miesięcy kalendarzowych. W uzasadnionych 
przypadkach, wynikających ze specyfiki stanowiska pracy, na którym 
odbywa się staż, może być wydłużony stosownie do programu stażu,  

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

 osoba zachowuje prawo do stypendium stażowego za okres udokumen-
towanej niezdolności do pracy, przypadający w okresie odbywania stażu, 
za który na podstawie odrębnych przepisów pracownicy zachowują pra-
wo do wynagrodzenia lub przysługują im zasiłki z ubezpieczenia społecz-
nego w razie choroby lub macierzyństwa, 

 w okresie odbywania stażu stażyście przysługuje stypendium stażowe, 
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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 sys-
temie ubezpieczeń społecznych). Płatnikiem składek za te 
osoby jest beneficjent realizujący projekt, w którym 
uczestniczy dana osoba, 

 koszt składek ponoszonych przez beneficjenta jest wydat-
kiem 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. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i in-
stytucjach rynku pracy, 

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

grodzenia opiekuna stażysty w zakresie odpowiadają-
cym częściowemu lub całkowitemu zwolnieniu go od 
świadczenia pracy na rzecz realizacji zadań związa-
nych z opieką nad grupą stażystów, o której mowa 
powyżej, w wysokości obliczonej jak za urlop wypo-
czynkowy, ale nie więcej niż 5000 zł brutto. Refunda-
cja wynagrodzenia ustala się proporcjonalnie do licz-
by rzeczywistych godzin opieki nad grupą stażystów 
zrealizowanych przez opiekuna; 

o refundację podmiotowi przyjmującemu na staż dodat-
ku do wynagrodzenia opiekuna stażysty, w sytuacji, 
gdy nie został zwolniony od świadczenia pracy, w wy-
sokości nieprzekraczającej 500 zł brutto miesięcznie. 
Wysokość wynagrodzenia nalicza się proporcjonalnie 
do liczby godzin stażu zrealizowanych przez staży-
stów); 

 katalog wydatków przewidzianych w ramach projektu mo-

które miesięcznie wynosi 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 
pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jeżeli 
miesięczna liczba godzin stażu wynosi nie mniej niż 160 godzin miesięcz-
nie – w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość 
stypendium ustala się proporcjonalnie,  

 stażyści pobierający stypendium  stażowe w  okresie  odbywania  stażu  
podlegają  obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, je-
śli nie mają innych tytułów powodujących obowiązek ubezpieczeń spo-
łecznych (art. 6 ust. 1 pkt 9a w związku z art. 9 ust. 6a oraz art. 12 usta-
wy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych). 
Płatnikiem składek za te osoby jest podmiot kierujący na staż, 

 stażyści w okresie odbywania stażu objęci są ubezpieczeniem zdrowot-
nym oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków/ z tytułu wypadku 
przy pracy lub choroby zawodowej. Koszt tego ubezpieczenia jest po-
noszony przez podmiot kierujący na staż, 

 koszt składek, o których mowa powyżej, 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 
wynikającej z wniosku o dofinansowanie, 

 zasady wynagrodzenia opiekuna stażysty są uregulowane w porozu-
mieniu lub umowie pomiędzy podmiotem kierującym na staż (Benefi-
cjentem) a podmiotem przyjmującym na staż. Dokument ten reguluje 
zasady refundacji wynagrodzenia opiekuna stażysty z określeniem do-
kumentów składanych wraz z wnioskiem o refundację oraz dokumen-
tów, którymi  powinien  dysponować  przyjmujący  na  staż   
w  przypadku  kontroli przeprowadzanych przez organizatora stażu lub 
organy uprawnione, 

 koszty wynagrodzenia opiekuna stażysty są kwalifikowalne, o ile 
uwzględniają jedną z opcji: 
o refundację podmiotowi przyjmującemu na staż dotychczasowego 

wynagrodzenia opiekuna stażysty w przypadku oddelegowania go 
wyłącznie do realizacji zadań związanych z opieką nad grupą staży-
stów, pod warunkiem, że opiekun stażysty nadzoruje pracę więcej 
niż 3 stażystów i jest to uzasadnione specyfiką stażu; 
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że uwzględniać koszty inne niż wskazane powyżej związa-
ne z odbywaniem stażu (np. koszty dojazdu, koszty wypo-
sażenia stanowiska pracy, koszty eksploatacji materiałów i 
narzędzi, szkolenia BHP stażysty itp.) w wysokości nie-
przekraczającej 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 geograficznej: 
a) dodatek relokacyjny przeznacza się na pokrycie kosztów za-

mieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia w co naj-
mniej połowie wymiaru czasu pracy, innej pracy zarobkowej 
lub działalności gospodarczej poza miejscem stałego zamiesz-
kania; 

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 zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy, obowiązującego w dniu przyznania 
dodatku, przy czym możliwa jest wypłata dodatku relokacyj-
nego 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 łącz-
nie zostaną spełnione 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 zbio-
rowego 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 stosunku cywilno-

o refundację  podmiotowi  przyjmującemu  na  staż  części  dotychcza-
sowego wynagrodzenia opiekuna stażysty w przypadku częściowe-
go zwolnienia go od obowiązku świadczenia pracy na rzecz realizacji 
zadań związanych z opieką nad stażystą/ grupą stażystów w wyso-
kości nie większej niż 500 zł brutto miesięcznie198 za opiekę nad 
pierwszym stażystą i nie więcej niż 250 zł brutto miesięcznie za każ-
dego kolejnego stażystę, przy czym opiekun może otrzymać refun-
dację za opiekę nad maksymalnie 3 stażystami; 

198 Kwoty wynagrodzenia opiekuna stażysty, o których mowa w tym rozdziale, nie uwzględniają kosztów 

po stronie pracodawcy. 
o refundację podmiotowi przyjmującemu na staż dodatku do wynagro-

dzenia opiekuna stażysty w sytuacji, gdy nie został zwolniony od ob-
owiązku świadczenia pracy na rzecz realizacji zadań związanych z 
opieką nad stażystą / grupą stażystow w wysokości nie większej niż 
500 zł brutto miesięcznie za opiekę nad pierwszym stażystą i nie 
więcej niż 250 zł brutto miesięcznie za każdego kolejnego stażystę, 
przy czym opiekun może otrzymać refundację za opiekę nad mak-
symalnie 3 stażystami; 

 funkcje opiekuna stażysty może pełnić wyłącznie osoba posiadająca co 
najmniej sześciomiesięczny staż pracy na danym stanowisku, na któ-
rym odbywa się staż lub co najmniej dwunastomiesięczne doświadcze-
nie w branży/dziedzinie, w jakiej realizowany jest staż, 

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

12. Warunki wspierania mobilności geograficznej: 
a) dodatek relokacyjny przeznacza się na pokrycie kosztów zamieszkania 

związanych z podjęciem zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru 
czasu pracy, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza 
miejscem stałego zamieszkania przez uczestnika projektu jeżeli z tytu-
łu ich wykonywania będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w 
wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto 
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prawnego lub będzie prowadziła działalność gospodarczą 
przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia 
działalności gospodarczej, zgodnie z aktualnym wpisem do 
CEIDG lub KRS; 

d) weryfikacja spełnienia warunków, o których mowa w lit. c, 
jest dokonywana na podstawie oświadczeń i dokumentów 
przedkładanych przez uczestnika projektu. 

miesięcznie oraz będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym; 
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 zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, obo-
wiązującego w dniu przyznania dodatku, przy czym możliwa jest wypła-
ta 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 zatrud-
nienia, innej pracy zarobkowej lub miejsca prowadzenia działalności go-
spodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tego miejsca i 
powrotu do miejsca stałego zamieszkania środkami transportu zbioro-
wego 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 sto-
sunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego lub będzie prowadziła dzia-
łalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia rozpo-
częcia działalności gospodarczej, zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG 
lub KRS; 

d) weryfikacja spełnienia warunków, o których mowa w lit. c, jest doko-
nywana na podstawie oświadczeń i dokumentów przedkładanych przez 
uczestnika projektu. 

265/21 Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o 
wartości jednostkowej równej i wyższej niż 3500 PLN netto w 
ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ra-
mach cross-financingu nie może przekroczyć 10% wydatków 
projektu. 

Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jed-
nostkowej równej i wyższej niż 3500 PLN netto w ramach kosztów bezpośred-
nich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może przekroczyć 
10% wydatków projektu, o ile inny limit nie został wskazany  w załączniku Nr 
4 do SZOOP. 

Działanie 9.6 Rozwój przedsiębiorczości w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 
268/12 Osoby fizyczne w wieku 30 lat i więcej z terenu Lubelskiego Ob-

szaru Funkcjonalnego, pozostające bez pracy (w tym zarejestro-
wane w urzędzie pracy jako bezrobotne), zamierzające rozpocząć 
prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób za-

Osoby fizyczne w wieku 30 lat i więcej z terenu Lubelskiego Obszaru Funkcjo-
nalnego, pozostające bez pracy (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako 
bezrobotne), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z 
wyłączeniem osób zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, Central-
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rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzą-
cych działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym 
m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w 
okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do pro-
jektu. 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 kwalifikacjach188. 

188 Zgodnie ze Wspólną Listą Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS, stanowiącą 

Załącznik nr 2 do Wytycznych 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. Programy 
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. 

 
Tylko ww. grupy priorytetowe mogą otrzymać wsparcie w posta-
ci dotacji bezzwrotnych. 

nej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących dzia-
łalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokac-
ką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień 
przystąpienia do projektu. Ww. osoby należą co najmniej do jednej z następu-
jących grup: 

f)  osoby w wieku powyżej 50 roku życia, 
g)  kobiety, 
h)  osoby z niepełnosprawnościami, 
i)  osoby długotrwale bezrobotne, 
j)  osoby o niskich kwalifikacjach205. 

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

Wytycznych 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 
(Osobom, które ukończyły osiem klas szkoły podstawowej na potrzeby monitorowania projektów 
współfinansowanych z EFS w perspektywie 2014-2020 należy przypisywać poziom wykształcenia 2 według 
klasyfikacji ISCED).  
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. Programy 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. 
 

Tylko ww. grupy priorytetowe mogą otrzymać wsparcie w postaci dotacji bez-
zwrotnych. 

270/19 (…) 
6. Warunki udzielania wsparcia w zakresie przedsiębiorczo-
ści: 
a) obowiązkowym elementem rekrutacji do projektu jest 

rozmowa z doradca ̨zawodowym, której celem jest wery-
fikacja predyspozycji kandydata (w tym np. osobowo-
ściowych, poziomu motywacji) do samodzielnego zało-
żenia i prowadzenia działalności gospodarczej;  

b) wsparcie nie jest udzielane osobom, które posiadały ak-
tywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przed-
siębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą 
na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesię-
cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu; 

(…) 
6. Warunki udzielania wsparcia w zakresie przedsiębiorczości: 
a) obowiązkowym elementem rekrutacji do projektu jest rozmowa z do-

radca ̨zawodowym, której celem jest weryfikacja predyspozycji kandy-
data (w tym np. osobowościowych, poziomu motywacji) do samodziel-
nego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej207;  

207 Dotyczy wyłącznie wsparcia bezzwrotnego. 

b) wsparcie nie jest udzielane osobom, które posiadały aktywny wpis do 
CEIDG, były zarejestrowane 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 zobowiązać beneficjenta projektu do zapewnienia przez uczest-
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c) w celu zapewnienia większej trwałości udzielanego 
wsparcia IZ RPO może zobowiązać beneficjenta projektu 
do zapewnienia przez uczestnika projektu części środ-
ków własnych na pokrycie wydatków związanych z zało-
żeniem i prowadzeniem przedsiębiorstwa przy wykorzy-
staniu wsparcia z EFS w wysokości określonej przez IZ 
RPO; 

d) wsparcie bezzwrotne lub zwrotne na rozpoczęcie dzia-
łalności gospodarczej może być uzupełnione o wsparcie 
pomostowe w postaci indywidualnych usług doradczych 
o charakterze specjalistycznym udzielanych w okresie 
pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospo-
darczej (pomoc w efektywnym wykorzystaniu wsparcia 
finansowego wspomagająca rozwój działalności gospo-
darczej);  

e) wsparcie bezzwrotne lub zwrotne na rozpoczęcie dzia-
łalności gospodarczej może być uzupełnione o wsparcie 
pomostowe w postaci pomocy finansowej wypłacanej 
miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość 
minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa 
w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
obowiązującego na dzień przyznania wsparcia bez-
zwrotnego lub zwrotnego przez okres od 6 do 12 mie-
sięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności go-
spodarczej; 

f) wsparcie finansowe bezzwrotne lub zwrotne na rozpo-
częcie własnej działalności gospodarczej może być rów-
nież uzupełnione o wsparcie w postaci usług doradczo-
szkoleniowych o charakterze specjalistycznym (indywi-
dualnych i grupowych) udzielanych na etapie poprzedza-
jącym rozpoczęcie działalności gospodarczej (przygoto-
wanie do samodzielnego prowadzenia działalności go-
spodarczej); 

g) działalność gospodarcza rozpoczęta w ramach projektu 
jest prowadzona co najmniej przez okres 12 miesięcy od 

ników projektu części środków własnych na pokrycie wydatków zwią-
zanych z założeniem i prowadzeniem przedsiębiorstwa przy wykorzy-
staniu wsparcia z EFS w wysokości określonej przez IZ RPO208; 

208 Dotyczy wyłącznie instrumentów finansowych. 
d) wsparcie finansowe bezzwrotne na rozpoczęcie własnej działalności 

gospodarczej może być uzupełnione w ramach projektu o wsparcie 
pomostowe w postaci:  

 indywidualnych usług doradczych o charakterze specjalistycz-
nym udzielanych w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadze-
nia działalności gospodarczej (pomoc w efektywnym wykorzy-
staniu wsparcia finansowego wspomagająca rozwój działalno-
ści gospodarczej);  

 pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie w kwocie nie 
większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za 
pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagro-
dzeniu za pracę, obowiązującego na dzień przyznania wspar-
cia bezzwrotnego przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia 
rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej; 

e) wsparcie finansowe bezzwrotne na rozpoczęcie własnej działalności 
gospodarczej może być również uzupełnione o wsparcie w postaci 
usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym (indywi-
dualnych i grupowych) udzielanych na etapie poprzedzającym rozpo-
częcie działalności gospodarczej (przygotowanie do samodzielnego 
prowadzenia działalności gospodarczej); 

f) działalność gospodarcza rozpoczęta w ramach projektu jest prowadzo-
na co najmniej przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności 
gospodarczej (zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS), przy 
czym do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się prze-
rwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadcze-
nia rehabilitacyjnego. 
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dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej (zgodnie z ak-
tualnym wpisem do CEIDG lub KRS), lub począwszy od 
innego terminu wskazanego przez IZ, przy czym do 
okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się 
przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzy-
stania ze świadczenia rehabilitacyjnego. 

272/21 Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o 
wartości jednostkowej równej i wyższej niż 3500 PLN netto w 
ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ra-
mach cross-financingu nie może przekroczyć 10% wydatków 
projektu. 

Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jed-
nostkowej równej i wyższej niż 3500 PLN netto w ramach kosztów bezpośred-
nich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może przekroczyć 
10% wydatków projektu, o ile inny limit nie został wskazany  w załączniku Nr 
4 do SZOOP. 

Działanie 9.7 Godzenie życia zawodowego i prywatnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 
274/10 1. Przedsięwzięcia zwiększające dostęp do opieki nad dziećmi w 

wieku do lat 3 191 w formie: 
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 
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 projektowtp.a itp. (wyłącznie w 
sytuacji gdy podmiot zatrudniający dziennego opiekuna 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 

1. Przedsięwzięcia zwiększające dostęp do opieki nad dziećmi w wieku do 
lat 3210 w formie: 

210 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 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 projektowtp.a itp. (możliwe 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), możliwe 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 (możliwe 
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 (możliwe 
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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 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. 

 
a) żłobków, 
b) klubów dziecięcych, 
c) usług dziennych opiekunów, 
d) usług niani. 

 
2. Programy aktywizacji zawodowej obejmujące jedną lub kilka 

z następujących form wsparcia: 
a) poradnictwo zawodowe lub/i pośrednictwo pracy, 
b) staże i praktyki zawodowe, 
c) szkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupeł-

nienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych (w tym organi-
zacja szkoleń połączona z praktyką zawodową u praco-
dawcy), 

d) subsydiowane zatrudnienie z możliwością połączenia z re-
fundacją wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, 

e) wsparcie adaptacyjne pracownika, który uzyskał zatrud-
nienie w ramach zatrudnienia subsydiowanego, jak rów-
nież dla osoby odbywającej staż, praktykę zawodową, w 
zakresie dostosowania kompetencji i kwalifikacji pracow-
nika/ stażysty/praktykanta do potrzeb pracodawcy oraz 
profilu wykonywanej pracy. 

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 
np.: 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. 

 
a) żłobków, 
b) klubów dziecięcych, 
c) usług dziennych opiekunów, 
d) usług niani. 

 
2. Programy aktywizacji zawodowej212 obejmujące jedną lub kilka z na-

stępujących form wsparcia: 
212 Realizowane jako element uzupełniający wsparcie w ramach typu projektu nr 1. 

 
a) poradnictwo zawodowe lub/i pośrednictwo pracy, 
b) staże i praktyki zawodowe, 
c) szkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmia-

ny kwalifikacji zawodowych (w tym organizacja szkoleń połączona z 
praktyką zawodową u pracodawcy), 

d) subsydiowane zatrudnienie z możliwością połączenia z refundacją wy-
posażenia lub doposażenia stanowiska pracy, 

e) wsparcie adaptacyjne pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach 
zatrudnienia subsydiowanego, jak również dla osoby odbywającej staż, 
praktykę zawodową, w zakresie dostosowania kompetencji i kwalifikacji 
pracownika/ stażysty/praktykanta do potrzeb pracodawcy oraz profilu 
wykonywanej pracy. 
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275/12 Rodzice i pełnoprawni opiekunowie dzieci do lat 3 z terenu Lu-
belskiego Obszaru Funkcjonalnego, o ile mieszczą się w katalogu 
osób wskazanym w Wytycznych w zakresie realizacji przedsię-
wzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020195. 
195 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 urodzeniem lub wychowaniem dziecka i przebywających na urlopie 
macierzyńskim lub rodzicielskim w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 
Kodeks pracy. 

Rodzice i pełnoprawni opiekunowie dzieci do lat 3 z terenu Lubelskiego Obsza-
ru Funkcjonalnego, o ile mieszczą się w katalogu osób wskazanym w Wytycz-
nych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 215. 
215 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, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. 

 

276/19 (…) 
2. Przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej będą 
uwzględniały efektywność zatrudnieniową. Minimalny poziom 
kryterium efektywności zatrudnieniowej jest ustalany przez Mi-
nisterstwo Rozwoju i podawany do publicznej wiadomości na 
stronie internetowej administrowanej przez MR: 
http://www.mr.gov.pl oraz na portalu: 
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl w dziale Zapoznaj się z 
prawem i dokumentami, nie później niż do końca października 
roku poprzedzającego rok jego obowiązywania. 

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 trwa-
łości 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 da-
ty zakończenia realizacji projektu, określonej w umowie 
o dofinansowanie projektu. Trwałość powinna być ro-
zumiana, jako gotowość podmiotu do świadczenia usług 
w ramach utworzonych w projekcie miejsc opieki nad 
dziećmi do lat 3. 

2. Przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej będą uwzględnia-
ły efektywność zatrudnieniową. Minimalny poziom kryterium efektyw-
ności zatrudnieniowej jest ustalany przez Ministerstwo Inwestycji i 
Rozwoju i podawany do publicznej wiadomości na stronie internetowej 
administrowanej przez MIiR: http://www.miir.gov.pl oraz na portalu: 
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl w dziale Zapoznaj się z pra-
wem i dokumentami, nie później niż do końca października roku po-
przedzającego rok jego obowiązywania. 
 

5. Wymagane jest zapewnienie trwałości funkcjonowania nowych miejsc 
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w okresie 2 lat po uzyskaniu dofi-
nansowania ze środków EFS. Beneficjent jest zobowiązany do zacho-
wania trwałości utworzonych i dostosowanych do potrzeb dzieci z 
niepełnosprawnościami 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, 
określonej w umowie o dofinansowanie projektu. Trwałość powinna 
być rozumiana, jako gotowość podmiotu do świadczenia usług w ra-
mach utworzonych i dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełno-
sprawnościami w projekcie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. 

6. (…) 
7. (…) 
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6. (…) 
7. (…) 
8. (…) 
9. Projekty mające na celu upowszechnianie opieki nad 

dziećmi do lat 3 mogą obejmować tworzenie i utrzyma-
nie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na tere-
nach, gdzie liczba dostępnych miejsc opieki jest niższa 
niż zidentyfikowane zapotrzebowanie na miejsca. IZ RPO 
definiuje obszary kwalifikujące się do otrzymania wspar-
cia 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 prze-
strzennych w dostępie do miejsc opieki oraz potencjału i 
prognoz demograficznych. 

10. (…) 
11. Pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem 

usług opieki nad dziećmi, tj. sfinansowanie kosztów 
usług bieżącej opieki nad dziećmi poprzez pokrycie kosz-
tów opłat za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym 
lub u dziennego opiekuna ponoszonych przez opiekunów 
dzieci lub pokrycie kosztów wynagrodzenia niani pono-
szonych przez opiekunów dzieci do  lat 3 obejmuje:  

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

b) 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 ubezpieczenia społecz-
ne 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 minimalnego wynagro-

8. (…) 
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 zidentyfikowane zapotrzebowanie na miejsca. IZ RPO definiu-
je obszary kwalifikujące się do otrzymania wsparcia w oparciu o analizę 
uwarunkowań przeprowadzoną na podstawie m.in. odsetka dzieci ob-
jętych opieką w żłobkach i klubach dziecięcych, liczby dzieci w żłob-
kach i klubach dziecięcych na 1000 dzieci w wieku do lat 3, zróżnico-
wań przestrzennych w dostępie do miejsc opieki oraz potencjału i pro-
gnoz demograficznych. 

10. (…) 
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 ponoszonych przez opie-
kunów 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 
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. W przypadku osób pracujących 219 koszty 
składek na ubezpieczenia społeczne pokrywane w stosownych przy-
padkach przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zgodnie z ustawą  o 
opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 od podstawy stanowiącej kwotę 
nie wyższą niż 50% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 
ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pra-
cę nie są objęte dofinansowaniem w ramach projektu. W ramach pro-
jektu można sfinansować wyłącznie te składki na ubezpieczenia spo-
łeczne które są opłacane przez rodzica. W przypadku osób pozostają-
cych bez pracy koszty składek na ubezpieczenia społeczne, które są 
opłacane przez rodzica są wydatkiem kwalifikowalnym w projekcie.  

Koszty wymienione w lit. a-b względem konkretnego dziecka i opiekuna są 
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dzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o mi-
nimalnym wynagrodzeniu za pracę nie są objęte dofi-
nansowaniem w ramach projektu. 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 finansowane ze środków EFS przez okres nie 
dłuższy niż 12 miesięcy. Koszty te są realizowane w ramach 
projektów ukierunkowanych tworzenie miejsc opiski 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. (…) 
13. W celu upowszechnienia dostępu do form opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 dzieciom z niepełnosprawnościami, 
zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości 
szans i niedyskryminacji, 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 finansowanie mechanizmu racjonalnych 
usprawnień2, w tym np. zatrudnienie Asystenta osoby nie-
pełnosprawnej dla dziecka, dostosowanie posiłków z 
uwzględnieniem specyficznych potrzeb żywieniowych wyni-
kających z niepełnosprawności dziecka, zakup pomocy dy-
daktycznych adekwatnych do specjalnych potrzeb edukacyj-
nych wynikających z niepełnosprawności, w oparciu o indy-
widualnie przeprowadzoną diagnozę.  
14. Wkład własny beneficjenta nie powinien pochodzić z 
opłat pobieranych od opiekunów prawnych dzieci do lat 3 
korzystających ze wsparcia. 

finansowane ze środków EFS przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Kosz-
ty poniesione na sfinansowanie usługi bieżącej opieki nad dziećmi, o któ-
rych mowa w lit. a-b, nie mogą być wykazywane jednocześnie jako koszty 
utworzenia nowego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, dotyczące za-
pewnienia bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad 
dziećmi do lat 3, w tym np.: koszty wynagrodzenia personelu zatrudnio-
nego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty opłat za wyżywienie i 
pobyt dziecka, tzn. nie może wystąpić podwójne finansowanie kosztów w 
ramach projektu EFS w odniesieniu do tego samego miejsca opieki (w 
trakcie trwania jego finansowania ze środków EFS i okresie trwałości, o 
którym mowa w pkt 5). 

219 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Fun-duszu 

Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 osoby pracujące to osoby w wieku 15 lat i więcej, 
które wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie, z której czerpią zyski lub korzyści rodzinne lub 
osoby posiadające zatrudnienie lub prowadzące działalność na własny rachunek, które chwilowo nie 
pracowały ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie. 
Jednocześnie zgodnie z przywołanymi Wytycznymi osoby prowadzące działalność na własny rachunek to 
osoby prowadzące działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową - są również 
uznawane za pracujących, o ile spełniony jest jeden z poniższych warunków: 
1) osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub gospodarstwie rolnym w celu 

uzyskania dochodu, nawet jeżeli przedsiębiorstwo nie osiąga zysków; 
2) osoba poświęca czas na prowadzenie działalności gospodarczej, praktyki zawodowej czy 

gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowano żadnej sprzedaży lub usług i nic nie 
wyprodukowano (np: rolnik wykonujący prace w celu utrzymania swojego gospodarstwa; architekt 
spędzający czas w oczekiwaniu na klientów w swoim biurze; rybak naprawiający łódkę czy siatki 
rybackie, aby móc dalej pracować; osoby uczestniczące w konwencjach lub seminariach); 

3) osoba jest w trakcie zakładania działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub praktyki 
zawodowej; zalicza się do tego zakup lub instalację sprzętu, zamawianie towarów w ramach 
przygotowań do uruchomienia działalności. 

Sformułowania zapisane powyżej kursywą są identyczne z definicją badania aktywności ekonomicznej 
ludności (BAEL). 
Bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny uznawany jest za „osobę 
prowadzącą działalność na własny rachunek”. 
Żołnierze poborowi, którzy wykonują określoną pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie lub innego 
rodzaju zysk nie są uznawani za "osoby pracujące". 
Osoby przebywające na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim (rozumianym jako świadczenie pracownicze, 
który zapewnia płatny lub bezpłatny czas wolny od pracy do momentu porodu i obejmuje późniejszą 
krótkoterminową opiekę nad dzieckiem) są uznawane za „osoby pracujące”. 
Osoby przebywające na urlopie wychowawczym należy uznawać za bierne zawodowo zgodnie z definicją 
osoby biernej zawodowo. 
„Zatrudnienie subsydiowane” jest uznawane za "zatrudnienie”. Należy je rozumieć jako zachętę do 
zatrudnienia zgodnie z definicjami Polityki Rynku Pracy (LMP): Zachęty do zatrudnienia obejmują środki, 

                                                           
2Łączny koszt racjonalnych usprawnień na jednego uczestnika w projekcie nie może przekroczyć 12 tys. PLN. 
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które ułatwiają rekrutację osób bezrobotnych i innych grup docelowych lub pomagają zapewnić ciągłość 
zatrudnienia osób narażonych na przymusowe zwolnienie z pracy. 
Zachęty do zatrudnienia odnoszą się do subsydiowania miejsc pracy na otwartym rynku prac, które mogą 
istnieć lub zostać stworzone bez dotacji publicznych i które, jak należy mieć nadzieję, utrzymają się po 
okresie subsydiowania. Miejsca pracy, które mogą być subsydiowane, dotyczą zwykle sektora prywatnego, 
ale do uzyskania wsparcia kwalifikują się również miejsca pracy z sektora publicznego i instytucji 
niekomercyjnych, przy czym rozróżnienie nie jest wymagane. Środki publiczne w postaci zachęt w zakresie 
zatrudnienia mają swój udział w  kosztach zatrudnienia, przy czym większość tych kosztów nadal ponosi 
pracodawca. Nie wyklucza to jednak przypadków, kiedy wszystkie koszty pracy pokrywane są przez 
określony czas ze środków publicznych. http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003H0361:EN:HTML  
Informacje dodatkowe: 
Czerpanie korzyści rodzinnych z pracy odnosi się do sytuacji, w której członek rodziny pomaga w 
prowadzeniu np. rodzinnej działalności gospodarczej czy rodzinnego gospodarstwa rolnego. W tym 
przypadku należy to rozumieć jako pracę związaną z udziałem w rozwoju rodzinnego kapitału. 

12. (…) 
13. W celu upowszechnienia dostępu do form opieki nad dziećmi w wieku do 
lat 3 dzieciom z niepełnosprawnościami, zgodnie z Wytycznymi w zakresie rea-
lizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ra-
mach funduszy unijnych na lata 2014-2020 jest możliwe finansowanie mecha-
nizmu racjonalnych usprawnień, w tym np. zatrudnienie Asystenta osoby z 
niepełnosprawnościami dla dziecka, dostosowanie posiłków z uwzględnieniem 
specyficznych potrzeb żywieniowych wynikających z niepełnosprawności dziec-
ka, zakup pomocy dydaktycznych adekwatnych do specjalnych potrzeb eduka-
cyjnych wynikających z niepełnosprawności, w oparciu o indywidualnie prze-
prowadzoną diagnozę.  
14. W celu uniknięcia podwójnego finansowania tego samego miejsca opieki 
z różnych źródeł, koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem utworzonego 
miejsca opieki w ramach RPO nie będą jednocześnie finansowane z innych 
źródeł, w tym w szczególności z resortowego Programu „MALUCH+”. W celu 
uniknięcia podwójnego finansowania tych samych wydatków związanych z 
tym samym miejscem opieki, beneficjent przedstawi szczegółowy kosztorys 
całego przedsięwzięcia, zawierający informacje na temat źródeł finansowania 
poszczególnych wydatków. W przypadku gmin, w których nie funkcjonuje 
żadna z form opieki nad dziećmi do lat 3 komplementarność z resortowym 
Programem „MALUCH+” nie jest wymagana. 
15. Każdy z uczestników, pozostający bez zatrudnienia, w zakresie aktywizacji 
zawodowej otrzyma ofertę wsparcia obejmującą takie formy pomocy, które 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003H0361:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003H0361:EN:HTML
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zostaną zidentyfikowane u niego jako niezbędne w celu poprawy sytuacji na 
rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia. 

279/21 Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o 
wartości jednostkowej równej i wyższej niż 3500 PLN netto w 
ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ra-
mach cross-financingu nie może przekroczyć 10% wydatków 
projektu. 

Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jed-
nostkowej równej i wyższej niż 3500 PLN netto w ramach kosztów bezpośred-
nich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może przekroczyć 
10% wydatków projektu, o ile inny limit nie został wskazany w załączniku Nr 4 
do SZOOP. 

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 

283/10 Usługi rozwojowe201 adekwatne do potrzeb oraz możliwości roz-
wojowych firm sektora MŚP, w tym m. in.: 

a) analiza potrzeb rozwojowych, 
b) szkolenia, 

doradztwo. 
201 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 usługa rozwojowa to „usługa mająca na celu 
nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych 
przedsiębiorców i ich pracowników, w tym mająca na celu zdobycie kwalifikacji, o 
których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym 
Systemie Kwalifikacji, lub pozwalająca na ich rozwój”. 

Usługi rozwojowe222 adekwatne do potrzeb oraz możliwości rozwojowych firm 
sektora MŚP, w tym m. in.: 

a) analiza potrzeb rozwojowych, 
b) szkolenia, 

doradztwo. 
222 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 usługa 
rozwojowa to „usługa mająca na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub 
kompetencji społecznych przedsiębiorców i ich pracowników, w tym mająca na celu zdobycie kwalifikacji lub 
pozwalająca na ich rozwój”. 

 

284/19 (…) 
2. Regionalny system dystrybucji środków przeznaczonych 

na usługi rozwojowe w zakresie podnoszenia kompeten-
cji/ kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw (tzw. Pod-
miotowy System Finansowania-PSF) oparty będzie na 
podejściu popytowym zintegrowanym z krajowym Reje-
strem Usług Rozwojowych (RUR) 204 oraz docelowo 
spójnym z opracowaną Polską Ramą Kwalifikacji. Nie jest 
możliwe dofinansowanie ze środków EFS tworzenia re-
gionalnych rejestrów usług rozwojowych lub innych al-
ternatywnych baz lub rejestrów publicznych, które po-
wielają zadania realizowane w ramach RUR.  

204 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 Rejestr Usług Rozwojowych (RUR) to 
internetowa baza usług rozwojowych, obejmująca w szczególności rejestr podmiotów 

(…) 
2. Regionalny system dystrybucji środków przeznaczonych na usługi roz-

wojowe w zakresie podnoszenia kompetencji/ kwalifikacji pracowni-
ków przedsiębiorstw (tzw. Podmiotowy System Finansowania-PSF) 
oparty będzie na podejściu popytowym zintegrowanym z krajową Bazą 
Usług Rozwojowych (BUR) 225 oraz docelowo spójnym z opracowaną 
Polską Ramą Kwalifikacji. Nie jest możliwe dofinansowanie ze środków 
EFS tworzenia regionalnych rejestrów usług rozwojowych lub innych al-
ternatywnych baz lub rejestrów publicznych, które powielają zadania 
realizowane w ramach BUR.  

225 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 Baza 
Usług Rozwojowych (BUR) to internetowa baza usług rozwojowych, obejmująca rejestr podmiotów 
zapewniających świadczenie usług rozwojowych należytej jakości współfinansowanych ze środków 
publicznych, prowadzona w formie systemu teleinformatycznego przez Administratora BUR. BUR umożliwia 
w szczególności obsługę następujących procesów: 
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zapewniających należyte świadczenie usług rozwojowych współfinansowanych ze 
środków publicznych, prowadzona w formie systemu teleinformatycznego przez 
Administratora RUR. Ww. rejestr stanowi element rejestru prowadzonego pod nazwą 
Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, którego szczegółowe 
zasady funkcjonowania określa rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 
2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 
RUR umożliwia w szczególności obsługę następujących procesów: 
−publikację ofert usług rozwojowych przez podmioty świadczące usługi rozwojowe wraz z 
danymi identyfikującymi te podmioty, 
−dokonywanie zapisów na poszczególne usługi rozwojowe, 
−zamieszczanie ogłoszeń o zapotrzebowaniu na usługi rozwojowe, 
−dokonywanie oceny usług rozwojowych zgodnie z Systemem Oceny Usług 
Rozwojowych, 
−zapoznania się z wynikiem ocen usług rozwojowych dokonanych przez innych 
uczestników usług. 

 
3. (…) 
4. Interwencja EFS zostanie skoncentrowana na firmach o 

najwyższym potencjale do generowania nowych miejsc 
pracy (tzw. firmach szybkiego wzrostu), jak również pra-
cownikach znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na 
rynku pracy, w szczególności osobach po 50 roku życia, 
pracownikach o niskich kwalifikacjach205. 

205 Zgodnie ze Wspólną Listą Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS, stanowiącą 

Załącznik nr 2 do Wytycznych 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. Programy 
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. 

5. (…) 
6. (…) 
7. (…) 
8. (…) 
9. Do wydatków ponoszonych przez uczestników projektu 

PSF nie mają zastosowania Wytyczne w zakresie kwalifi-
kowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecz-

−publikację ofert usług rozwojowych przez podmioty świadczące usługi rozwojowe wraz z danymi 
identyfikującymi te podmioty, 
−dokonywanie zapisów na poszczególne usługi rozwojowe, 
−zamieszczanie ogłoszeń o zapotrzebowaniu na usługi rozwojowe, 
−dokonywanie oceny usług rozwojowych zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych, 
−zapoznania się z wynikiem ocen usług rozwojowych dokonanych przez pozostałych uczestników usług. 

3. (…) 
4. Interwencja EFS zostanie skoncentrowana na firmach o najwyższym po-

tencjale do generowania nowych miejsc pracy (tzw. firmach szybkiego 
wzrostu), jak również pracownikach znajdujących się w najtrudniejszej 
sytuacji na rynku pracy, w szczególności osobach po 50 roku życia, pra-
cownikach o niskich kwalifikacjach226. 

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

Wytycznych 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 
(Osobom, które ukończyły osiem klas szkoły podstawowej na potrzeby monitorowania projektów 
współfinansowanych z EFS w perspektywie 2014-2020 należy przypisywać poziom wykształcenia 2 według 
klasyfikacji ISCED).  
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. Programy 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. 

5. (…) 
6. (…) 
7. (…) 
8. (…) 
9. Do wydatków ponoszonych przez uczestników projektu PSF nie mają 

zastosowania Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ra-
mach 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 BUR. 

10. Dofinansowanie usługi rozwojowej jest możliwe w przypadku, gdy zo-
stały spełnione łącznie co najmniej poniższe warunki: 

a) zgłoszenie na usługę rozwojową zostało zrealizowane za pośrednic-
twem BUR; 

b) wydatek został rzeczywiście poniesiony na zakup usługi rozwojowej; 
c) wydatek został prawidłowo udokumentowany; 
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nego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w tym 
w szczególności wymóg stosowania zasady konkurencyj-
ności w procesie wyboru usług rozwojowych za pośred-
nictwem RUR. 

10. Dofinansowanie usługi rozwojowej jest możliwe w przy-
padku, gdy zostały spełnione łącznie co najmniej poniż-
sze warunki: 

a) zgłoszenie na usługę rozwojową zostało zrealizowane za 
pośrednictwem RUR; 

b) wydatek został rzeczywiście poniesiony na zakup usługi 
rozwojowej; 

c) wydatek został prawidłowo udokumentowany; 
d) usługa rozwojowa została zrealizowana zgodnie z zało-

żeniami, tj. zgodnie z programem, formą, na warunkach i 
w wymiarze czasowym określonym w Karcie Usługi; 

e) usługa zakończyła się wypełnieniem ankiety oceniającej 
usługi rozwojowe, zgodnie z Systemem Oceny Usług 
Rozwojowych. 

11. W ramach projektu PSF nie jest możliwe kwalifikowanie 
kosztów usługi rozwojowej, która: 

a) polega na opracowaniu analizy potrzeb rozwojowych lub 
planu rozwoju przedsiębiorcy lub grupy przedsiębiorców 
– w przypadku przedsiębiorców, którzy otrzymali tego 
typu wsparcie w ramach Działania 2.2 PO WER; 

b) dotyczy funkcjonowania na rynku zamówień publicznych 
lub wdrażania strategii wejścia na zagraniczne rynki za-
mówień publicznych- w przypadku przedsiębiorców, któ-
rzy otrzymali tego typu wsparcie w ramach Działania 2.2. 
PO WER; 

c) dotyczy zasad realizacji przedsięwzięć w formule PPP 
oraz przygotowania oferty do przedsięwzięcia realizo-
wanego w formule PPP lub procesu negocjacji- w przy-
padku przedsiębiorców, którzy otrzymali tego typu 
wsparcie w ramach Działania 2.2. PO WER; 

d) jest świadczona przez podmiot, z którym przedsiębiorca 

d) usługa rozwojowa została zrealizowana zgodnie z założeniami, tj. zgod-
nie z programem, formą, na warunkach i w wymiarze czasowym okre-
ślonym w Karcie Usługi; 

e) usługa zakończyła się wypełnieniem ankiety oceniającej usługi rozwo-
jowe, zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych. 

11. W ramach projektu PSF nie jest możliwe kwalifikowanie kosztów usługi 
rozwojowej, która: 

a) polega na opracowaniu analizy potrzeb rozwojowych lub planu rozwoju 
przedsiębiorcy lub grupy przedsiębiorców – w przypadku przedsiębior-
ców i pracowników, którzy otrzymali tego typu wsparcie w ramach 
Działania 2.2 PO WER; 

b) dotyczy funkcjonowania na rynku zamówień publicznych lub wdrażania 
strategii wejścia na zagraniczne rynki zamówień publicznych- w przy-
padku przedsiębiorców i pracowników, którzy otrzymali tego typu 
wsparcie w ramach Działania 2.2. PO WER; 

c) dotyczy zasad realizacji przedsięwzięć w formule PPP oraz przygotowa-
nia oferty do przedsięwzięcia realizowanego w formule PPP lub proce-
su negocjacji- w przypadku przedsiębiorców i pracowników, którzy 
otrzymali tego typu wsparcie w ramach Działania 2.2. PO WER; 

d) dotyczy zwiększania zdolności adaptacyjnych mikro, małych i średnich 
przedsiębiorców poprzez szkolenia i doradztwo w zakresie zarządza-
nia przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi – w 
przypadku przedsiębiorców i pracowników, którzy otrzymali tego ty-
pu wsparcie w ramach Działania 2.21 PO WER; 

e) dotyczy zwiększania zdolności adaptacyjnych przedsiębiorców po-
przez szkolenia i doradztwo w zakresie procesów innowacyjnych – w 
przypadku przedsiębiorców i pracowników, którzy otrzymali tego ty-
pu wsparcie w ramach Działania 2.21 PO WER; 

f) dotyczy zwiększania  zdolności  adaptacyjnych  przedsiębiorców  po-
przez szkolenia i doradztwo w zakresie sukcesji w firmach rodzinnych 
– w przypadku przedsiębiorców i pracowników, którzy otrzymali tego 
typu wsparcie w ramach Działania 2.21 PO WER; 

g) dotyczy zwiększenia zdolności adaptacyjnych przedsiębiorców po-
przez szkolenia i doradztwo w zakresie rekomendowanym przez sek-
torowe rady do spraw kompetencji – w przypadku przedsiębiorców i 
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jest powiązany kapitałowo lub osobowo, przy czym przez 
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się w 
szczególności: 
i. udział w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub 

spółki osobowej, 
ii. posiadanie co najmniej 20% udziałów lub akcji spółki, 

iii. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub za-
rządzającego, prokurenta lub pełnomocnika, 

iv. pozostawanie w stosunku prawnym lub faktycznym, 
który może budzić uzasadnione wątpliwości co do 
bezstronności w wyborze podmiotu świadczącego 
usługę rozwojową, w szczególności pozostawanie w 
związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii bocznej lub w stosunku przy-
sposobienia, opieki lub kurateli; 

e) obejmuje koszty niezwiązane bezpośrednio z usługą roz-
wojową, w szczególności koszty środków trwałych prze-
kazywanych przedsiębiorcom lub ich pracownikom, kosz-
ty dojazdu i zakwaterowania, z wyłączeniem kosztów 
niezbędnych do zakwaterowania osób z niepełnospraw-
nościami, które mogą zostać sfinansowane w ramach 
projektu  PSF w ramach mechanizmu racjonalnych 
usprawnień; 

f) dotyczy kosztów usługi rozwojowej, której obowiązek 
przeprowadzenia na zajmowanym stanowisku pracy wy-
nika z odrębnych przepisów prawa (np. wstępne i okre-
sowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, 
szkolenia okresowe potwierdzające kwalifikacje na zaj-
mowanym stanowisku pracy). 

12. Koszty pojedynczej usługi rozwojowej w zakresie niedo-
finansowanym w ramach PSF mogą stanowić wkład wła-
sny w projekcie. 

13. Dofinansowanie kosztów realizacji usług rozwojowych ze 
środków EFS w ramach projektu PSF jest możliwe wy-

pracowników, którzy otrzymali tego typu wsparcie w ramach Działa-
nia 2.21 PO WER; 

h) dotyczy zwiększenia zdolności adaptacyjnych przedsiębiorców w 
trudnościach lub  ponownie  podejmujących  działalność gospodarczą 
–  w  przypadku przedsiębiorców i pracowników, którzy otrzymali te-
go typu wsparcie w ramach Działania 2.21 PO WER; 

i) jest świadczona przez podmiot, z którym przedsiębiorca jest powiązany 
kapitałowo lub osobowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub 
osobowe rozumie się w szczególności: 

i. udział w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobo-
wej, 

ii. posiadanie co najmniej 20% udziałów lub akcji spółki, 
iii. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzające-

go, prokurenta lub pełnomocnika, 
iv. pozostawanie w stosunku prawnym lub faktycznym, który mo-

że budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w 
wyborze podmiotu świadczącego usługę rozwojową, w 
szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w sto-
sunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli; 

j) obejmuje koszty niezwiązane bezpośrednio z usługą rozwojową,  
w szczególności koszty środków trwałych przekazywanych przedsię-
biorcom lub ich pracownikom, koszty dojazdu i zakwaterowania,  
z wyłączeniem kosztów niezbędnych do zakwaterowania osób  
z niepełnosprawnościami, które mogą zostać sfinansowane w ramach 
projektu  PSF w ramach mechanizmu racjonalnych usprawnień, o któ-
rym mowa w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakre-
sie realizacji zasady równości  szans  i  niedyskryminacji,  w  tym  do-
stępności  dla  osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości 
szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-
2020228 ; 

228 Nie dotyczy kosztów wyżywienia przedsiębiorców i pracowników biorących udział w usłudze, a także 

materiałów edukacyjnych i szkoleniowych niezbędnych do realizacji usługi, które stanowią integralny koszt 
usługi rozwojowej. 

k) dotyczy kosztów usługi rozwojowej, której obowiązek przeprowadzenia 
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łącznie na usługi rozwojowe wpisane do RUR za pomocą 
Karty Usługi przez uprawnione podmioty, które uzupełni-
ły informacje podstawowe oraz spełniają kryteria mini-
malne i kryteria wiarygodności zawarte w Karcie Pod-
miotu, a także zobowiązały się do umożliwienia realizacji 
wizyt monitoringowych przez IZ RPO WL w trakcie reali-
zacji usługi rozwojowej. 

14. (…) 
15. (…) 
16. (…) 

 
 

na zajmowanym stanowisku pracy wynika z odrębnych przepisów pra-
wa (np. wstępne i okresowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy, szkolenia okresowe potwierdzające kwalifikacje na zaj-
mowanym stanowisku pracy); 

l) jest świadczona przez podmiot pełniący funkcję Operatora w danym 
projekcie PSF. 

12. Koszty pojedynczej usługi rozwojowej w zakresie niedofinansowanym 
w ramach PSF mogą stanowić wkład własny w projekcie. Wkład pry-
watny wnoszony przez przedsiębiorcę zgodnie z intensywnością po-
mocy określoną w art. 18 ust. 2 oraz w art. 31 ust. 4 rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 651/2014 wyliczany jest w odniesieniu do kosztów 
usługi rozwojowej objętych dofinansowaniem, zgodnie z warunkami, 
o których mowa w pkt 7. Wkład ten podlega sumowaniu   
z  kosztami  usługi  rozwojowej,  które  nie  zostały  objęte  tym dofi-
nansowaniem. 

13. Dofinansowanie kosztów realizacji usług rozwojowych ze środków EFS 
w ramach projektu PSF jest możliwe wyłącznie na usługi rozwojowe 
wpisane do BUR za pomocą Karty Usługi przez uprawnione podmioty, 
które uzupełniły informacje podstawowe oraz spełniają kryteria mini-
malne i kryteria wiarygodności zawarte w Karcie Podmiotu, a także zo-
bowiązały się do umożliwienia realizacji wizyt monitoringowych przez 
IZ RPO WL w trakcie realizacji usługi rozwojowej. 

14. (…) 
15. (…) 
16. (…) 

288/21 Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o 
wartości jednostkowej równej i wyższej niż 3500 PLN netto w 
ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ra-
mach cross-financingu nie może przekroczyć 10% wydatków 
projektu. 

Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jed-
nostkowej równej i wyższej niż 3500 PLN netto w ramach kosztów bezpośred-
nich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może przekroczyć 
10% wydatków projektu, o ile inny limit nie został wskazany  w załączniku Nr 
4 do SZOOP. 

Działanie 10.2 Programy typu outplacement 
290/10 Programy typu outplacement210  obejmujące: 

210 Outplacement to zaplanowane, kompleksowe działania, mające na celu skuteczną 

organizację procesu zwolnień poprzez zaprojektowanie  
i udzielenie pomocy zwalnianym pracownikom w odnalezieniu się w nowej sytuacji 
życiowej, w tym przede wszystkim prowadzące do utrzymania lub podjęcia i utrzymania 

Programy typu outplacement232 obejmujące: 
1 Outplacement to zaplanowane, kompleksowe działania, mające na celu skuteczną organizację procesu 
zwolnień poprzez zaprojektowanie i udzielenie pomocy zwalnianym pracownikom w odnalezieniu się w 
nowej sytuacji życiowej, w tym przede wszystkim prowadzące do utrzymania lub podjęcia i utrzymania 
zatrudnienia, a także wsparcia osób odchodzących z rolnictwa. 
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zatrudnienia 
 

a) doradztwo zawodowe, 
b) poradnictwo psychologiczne, 
c) pośrednictwo pracy, 
d) szkolenia, kursy, studia podyplomowe, 
e) staże i/lub praktyki zawodowe, 
f) subsydiowane zatrudnienie, 
g) bony na zasiedlenie, dodatek relokacyjny, 
h) wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadze-

nie działalności gospodarczej obejmujące: 

 szkolenia oraz doradztwo (indywidualne i grupowe) 
umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności nie-
zbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności 
gospodarczej, 

 przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej w postaci dotacji bez-
zwrotnych lub instrumentów finansowych, 

wsparcie pomostowe (niefinansowe oraz finansowe). 

 
a) doradztwo zawodowe, 
b) poradnictwo psychologiczne, 
c) pośrednictwo pracy, 
d) szkolenia, kursy, studia podyplomowe, 
e) staże i/lub praktyki zawodowe, 
f) subsydiowane zatrudnienie, 
g) bony na zasiedlenie, sfinansowanie kosztów dojazdu do miejsca za-

trudnienia lub dodatek relokacyjny na pokrycie kosztów zamieszkania 
związanych z podjęciem zatrudnienia, 

h) wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności 
gospodarczej obejmujące: 

 szkolenia oraz doradztwo (indywidualne i grupowe) umożliwiają-
ce uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i 
prowadzenia działalności gospodarczej, 

 przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności go-
spodarczej w postaci dotacji bezzwrotnych lub instrumentów fi-
nansowych, 

wsparcie pomostowe (niefinansowe oraz finansowe). 
290/12 1. Pracodawcy i ich pracownicy przechodzący procesy restruk-

turyzacyjne (pracownicy przewidziani do zwolnienia211 lub 
zagrożeni zwolnieniem z pracy212 z przyczyn dotyczących za-
kładu pracy oraz osoby, które utraciły pracę z przyczyn doty-
czących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy 
przed dniem przystąpienia do projektu) z terenu woj. lubel-
skiego, 

211 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. 
212 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 

1. Pracodawcy i ich pracownicy przechodzący procesy restrukturyzacyjne 
(pracownicy przewidziani do zwolnienia233 lub zagrożeni zwolnieniem z 
pracy234 z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz osoby, które utraci-
ły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym 
niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu) z terenu woj. lu-
belskiego, 

233 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 i nie posiada 
jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub 
większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub nie jest jednocześnie osobą samozatrudnioną. 
234 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 
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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 r. - Kodeks pracy (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.), 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. 
 

 
2. Pracownicy dużych przedsiębiorstw przechodzących procesy 

restrukturyzacyjne z terenu woj. lubelskiego. 

zasadach rozwiązywania  
z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2016 r. poz. 1474, z późn. 
zm.) lub zgodnie z przepisami ustawy  
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.), 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 Pracownik ten nie 
posiada jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze 
równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub nie jest jednocześnie osobą samozatrudnioną. 

2. Pracownicy dużych przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyza-
cyjne z terenu woj. lubelskiego. 

292/19 a) Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ra-
mach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 
na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 
przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian 
na lata 2014-2020. 

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

 Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowe-
go realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

 Komunikatem w sprawie zielonej inicjatywy na rzecz za-
trudnienia z 2 lipca 2014 r. 

b) Przedsięwzięcia realizowane na rzecz odbiorców wspar-
cia będą zgodne z zasadą efektywności zatrudnieniowej, 
tj. rezultat interwencji zostanie uzyskany w sytuacji, gdy 
odpowiedni odsetek uczestników projektów podejmie 
zatrudnienie po opuszczeniu programu. Minimalny po-
ziom efektywności zatrudnieniowej wsparcia przewi-
dziany w ramach projektów outplacementowych wynosi 
co najmniej 50% całkowitej liczby osób, które zakończyły 

1. Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębior-
ców i pracowników do zmian na lata 2014-2020. 

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

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

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

 Komunikatem w sprawie zielonej inicjatywy na rzecz zatrudnienia z 2 lipca 
2014 r. 

2. Przedsięwzięcia realizowane na rzecz odbiorców wsparcia będą zgodne z 
zasadą efektywności zatrudnieniowej, tj. rezultat interwencji zostanie uzy-
skany w sytuacji, gdy odpowiedni odsetek uczestników projektów podejmie 
zatrudnienie po opuszczeniu programu. Minimalny poziom efektywności 
zatrudnieniowej wsparcia przewidziany w ramach projektów outplacemen-
towych wynosi co najmniej 50% całkowitej liczby osób, które zakończyły 
udział w projekcie. 

3. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub po-
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udział w projekcie. 
c) Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro 

projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział 
czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną dzia-
łalności podmiotu) na terenie województwa lubelskiego 
z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdra-
żanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projek-
tu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.  

d) Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w 
zakresie w jakim jest wykluczone w art. 1 ust. 2 - 5 Roz-
porządzenia 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 sto-
sowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej do pomocy de minimis. 

e) W przypadku szkoleń i kursów, o których mowa w typie 
projektu w lit. d, uczestnikowi projektu przysługuje sty-
pendium przyznawane na warunkach określonych w sek-
cji 3.5.1 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z 
udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. 

f) Staże i praktyki zawodowe, o których mowa w typie pro-
jektu  w lit. e, są realizowane na warunkach określonych 
w sekcji 3.5.2 Wytycznych w zakresie realizacji przedsię-
wzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. 

g) Dodatek relokacyjny, o którym mowa w typie projektu w 
lit. g, jest przyznawany na warunkach określonych w sek-
cji 3.5.4 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z 
udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.  

h) Wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności 
gospodarczej, o którym mowa w typie projektu w lit. h, 

siada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę 
organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa lubelskiego z 
możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz 
zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą 
projektu.  

4. 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. 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 Euro-
pejskiej do pomocy de minimis. 

5. W przypadku szkoleń i kursów, o których mowa w typie projektu w lit. d, 
uczestnikowi projektu przysługuje stypendium przyznawane na warunkach 
określonych w sekcji 3.5.1 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z 
udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku 
pracy na lata 2014-2020.  

6. Staże i praktyki zawodowe, o których mowa w typie projektu  w lit. e, są 
realizowane na warunkach określonych w sekcji 3.5.2 Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. 

7. Sfinansowanie kosztów dojazdu do miejsca zatrudnienia oraz dodatek 
relokacyjny na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem 
zatrudnienia, o którym mowa w typie projektu w lit. g, jest przyznawany na 
warunkach określonych w sekcji 3.5.4 Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.  

8. Wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, o 
którym mowa w typie projektu w lit. h, jest skierowane w pierwszej 
kolejności do osób, które utraciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 
miesięcy przed przystąpieniem do projektu, a także pracowników 
znajdujących się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku 
służbowego lub osób odchodzących z rolnictwa.  

9. W przypadku pracowników zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych 
do zwolnienia, wsparcie powinno obejmować w pierwszej kolejności 



 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr CCXLIX/4877/2018  Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 7 lutego 2018 r. 
Strona 58 z 197 

jest skierowane w pierwszej kolejności do osób, które 
utraciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 mie-
sięcy przed przystąpieniem do projektu, pracowników 
znajdujących się w okresie wypowiedzenia stosunku pra-
cy lub stosunku służbowego lub osób odchodzących z 
rolnictwa.  

i) W przypadku pracowników zagrożonych zwolnieniem lub 
przewidzianych do zwolnienia, wsparcie w pierwszej ko-
lejności powinno obejmować poradnictwo zawodowe, a 
także szkolenia i doradztwo przygotowujące do zmiany 
zawodu i zdobycia nowych kompetencji i kwalifikacji za-
wodowych. Natomiast udzielenie wsparcia finansowego 
na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej dla 
pracowników zagrożonych zwolnieniem lub przewidzia-
nych do zwolnienia powinno zostać poprzedzone szcze-
gółową analizą pod kątem osiągnięcia finalnego efektu 
zastosowania instrumentu w kontekście realizacji zakła-
danych celów projektu, a także efektywności kosztowej 
udzielonego wsparcia.  

j) Wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności 
gospodarczej, o którym mowa w typie projektu w lit. h, 
obejmuje w szczególności: 

a) wsparcie zwrotne, którego maksymalna kwota jest 
określana na podstawie badania luki finansowej wykonanego 
przez IZ PO;  

b) wsparcie bezzwrotne, którego maksymalna kwota 
wsparcia nie przekracza 6-krotności przeciętnego 
wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 
28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy obowiązującego w dniu przyznania 
wsparcia - przy czym o uzyskanie wsparcia może ubiegać się 
osoba, która spełnia co najmniej jeden z poniższych 
warunków: jest osobą z niepełnosprawnością, jest osobą 
powyżej 50. roku życia, jest kobietą, jest osobą o niskich 

poradnictwo zawodowe, a także szkolenia i doradztwo przygotowujące do 
zmiany zawodu i zdobycia nowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych. 
Udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności 
gospodarczej dla pracowników zagrożonych zwolnieniem lub 
przewidzianych do zwolnienia powinno zostać poprzedzone szczegółową 
analizą pod kątem osiągnięcia finalnego efektu zastosowania instrumentu 
w kontekście realizacji zakładanych celów projektu, a także efektywności 
kosztowej udzielonego wsparcia.  

10. Wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, o 
którym mowa w typie projektu w lit. h, obejmuje w szczególności: 
a) wsparcie zwrotne, którego maksymalna kwota jest określana na 
podstawie badania luki finansowej wykonanego przez IZ PO;  
b) wsparcie bezzwrotne, którego maksymalna kwota wsparcia nie 
przekracza 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę, o którym 
mowa w art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy obowiązującego w dniu przyznania 
wsparcia;  
- i jest przyznawane analogicznie do warunków określonych  
w podrozdziale 4.2 i 4.3 Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów  
w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. 

11. W ramach outplacementu są wykorzystywane narzędzia umożliwiające 
tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, w tym w 
szczególności w odniesieniu do pracowników po 50. roku życia oraz osób z 
niepełnosprawnościami, na warunkach określonych w Wytycznych Ministra 
Rozwoju 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, z wyłączeniem postanowień rozdziału 7 
pkt 10 tych wytycznych. 

12. Minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej wsparcia przewidziany w 
ramach projektów outplacementowych wynosi co najmniej 50% całkowitej 
liczby osób, które zakończyły udział w projekcie.  

13. Minimalny poziom wskaźnika „liczba osób, które po opuszczeniu programu 
podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie” wynosi co najmniej 50% 
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kwalifikacjach, jest osobą poniżej 30. roku życia.  

k) Działalność gospodarcza rozpoczęta w ramach projektu 
jest prowadzona co najmniej przez okres 12 miesięcy 
od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności 
gospodarczej zgodnie z aktualnym wpisem do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego lub 
począwszy od innego terminu wskazanego przez IZ RPO 
w regulaminie konkursu, przy czym do okresu 
prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się 
przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub 
korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego. 

l) 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 ramach 
PO WER oraz środków oferowanych w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na 
pokrycie tych samych wydatków służących podjęciu i 
prowadzeniu działalności gospodarczej. 

m) IZ RPO może zobowiązać Beneficjenta do zapewnienia 
przez uczestników projektu części środków własnych na 
pokrycie wydatków związanych z założeniem 
przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu wsparcia z EFS w 
wysokości określonej przez IZ RPO.  

całkowitej liczby osób, które zakończyły udział w projekcie. Definicja i 
sposób pomiaru ww. wskaźnika zostały określone w załączniku nr 2 do 
Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji 
programów operacyjnych na lata 2014-2020.   
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n) Wsparcie finansowe  na rozpoczęcie własnej 
działalności gospodarczej może zostać uzupełnione o 
wsparcie pomostowe w postaci: 

a) indywidualnych usług doradczych o charakterze specja-
listycznym udzielanych  w okresie pierwszych 12 mie-
sięcy prowadzenia działalności gospodarczej (pomoc w 
efektywnym wykorzystaniu wsparcia finansowego 
wspomagająca rozwój działalności gospodarczej); 

b) pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie w kwocie 
nie większej niż równowartość minimalnego wynagro-
dzenia za pracę, o którym mowa w art. 2 ust. 4 ustawy z 
dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagro-
dzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 z późn. zm.), 
obowiązującego na dzień przyznania wsparcia bez-
zwrotnego lub zwrotnego przez okres od 6 do 12 mie-
sięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności go-
spodarczej. 

o) W ramach outplacementu są wykorzystywane narzędzia 
umożliwiające tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach 
społecznych, w tym w szczególności w odniesieniu do pracowni-
ków po 50. roku życia oraz osób z niepełnosprawnościami, na 
warunkach określonych w Wytycznych Ministra Rozwoju w za-
kresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego 
i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego na lata 2014-2020, z wyłączeniem postanowień rozdzia-
łu 7 pkt 10 tych wytycznych. 
p) Minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej wsparcia 
przewidziany w ramach projektów outplacementowych wynosi 
co najmniej 50% całkowitej liczby osób, które zakończyły udział 
w projekcie.  
q) Efektywność zatrudnieniowa w projektach outplacemento-
wych jest mierzona za pomocą wskaźnika „liczba osób, które po 
opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrud-
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nienie”. Definicja i sposób pomiaru ww. wskaźnika zostały okre-
ślone w załączniku nr 2 do Wytycznych w zakresie monitorowa-
nia postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na 
lata 2014-2020.   

295/21 Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o 
wartości jednostkowej równej i wyższej niż 3500 PLN netto w 
ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ra-
mach cross-financingu nie może przekroczyć 10% wydatków 
projektu. 

Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jed-
nostkowej równej i wyższej niż 3500 PLN netto w ramach kosztów bezpośred-
nich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może przekroczyć 
10% wydatków projektu, o ile inny limit nie został wskazany  w załączniku Nr 
4 do SZOOP. 

Działanie 10.3 Programy polityki zdrowotnej 
/10 (…) 

2.Opracowanie i realizacja regionalnych programów zdrowot-
nych223 

(…) 
 
223 Regionalny program zdrowotny (RPZ) - program polityki zdrowot-

nej (o którym mowa w art. 5 pkt 30 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicz-
nych) realizowany w ramach RPO WL 2014-2020. 

 

(…) 

2.Opracowanie i realizacja regionalnych programów zdrowotnych245
 

(…) 
 
 

245 Regionalny program zdrowotny (RPZ) - program polityki zdrowotnej (o którym 

mowa w art. 5 pkt 29a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanych ze środków publicznych) realizowany w ramach RPO WL 2014-
2020. 

 
299/12 1. Osoby z terenu woj. lubelskiego w wieku aktywności zawo-

dowej229  kwalifikujące się do programów zdrowotnych. 
229 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 osoba w 
wieku aktywności zawodowej to aktywna zawodowo osoba w wieku 15 lat i więcej 
(zgodnie z analogiczną metodologią, która jest stosowana w ramach przeprowadzanego 
cyklicznie przez Główny Urząd Statystyczny Badania Aktywności Ekonomicznej 
Ludności, osoba aktywna zawodowo to osoba pracująca albo pozostająca bez 
zatrudnienia, ale poszukująca pracy i zainteresowana jej podjęciem). O przynależności 
danej osoby do grupy osób w wieku aktywności zawodowej powinien – w przypadku 
górnej granicy – decydować nie określony w sposób sztywny wiek, ale aktywność 
zawodowa tej osoby lub gotowość do podjęcia zatrudnienia. Przynależność do tej grupy 
powinna być ustalana indywidualnie dla każdej osoby w oparciu o przesłankę, czy jest 
ona aktywna zawodowo lub w oparciu o deklarację gotowości podjęcia zatrudnienia 
(niezależnie od statystycznego faktu bycia danej osoby w wieku produkcyjnym, czy 
poprodukcyjnym). 

 
2. Przedsiębiorcy i pracodawcy prowadzący działalność gospo-

darczą na terenie województwa lubelskiego 

1. Osoby z terenu woj. lubelskiego w wieku aktywności zawodowej251  
kwalifikujące się do programów zdrowotnych. 

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

Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 osoba w wieku aktywności zawodowej to osoba w wieku 
15 lat i więcej. O przynależności danej osoby do grupy osób w wieku aktywności zawodowej powinien – w 
przypadku górnej granicy – decydować nie określony w sposób sztywny wiek, ale aktywność zawodowa tej 
osoby lub gotowość do podjęcia zatrudnienia. Przynależność do tej grupy powinna być ustalana 
indywidualnie dla każdej osoby w oparciu o przesłankę, czy jest ona aktywna zawodowo lub w oparciu o 
deklarację gotowości podjęcia zatrudnienia (niezależnie od statystycznego faktu bycia danej osoby w wieku 
produkcyjnym, czy poprodukcyjnym). 

 
2. Przedsiębiorcy i pracodawcy prowadzący działalność gospodarczą na 

terenie województwa lubelskiego. 



 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr CCXLIX/4877/2018  Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 7 lutego 2018 r. 
Strona 62 z 197 

300/19 
(…) 

5. Warunki realizacji regionalnych programów zdrowotnych 
(RPZ) dotyczących profilaktyki chorób będących istotnym pro-
blemem zdrowotnym regionu: 
a) działania objęte finansowaniem w ramach projektów nie za-

stępują świadczeń opieki zdrowotnej, których finansowanie 
jest zagwarantowane ze środków publicznych, z zastrzeże-
niem, o którym mowa w rozdziale 5 pkt 9 Wytycznych w za-
kresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 
2014-2020; 

b) w ramach projektów mogą być realizowane w szczególności 
następujące działania: 

 usługi zdrowotne niezbędne do realizacji celów RPZ, pod 
warunkiem, że są one niezbędne do realizacji celów RPZ 
oraz nie mogą zostać sfinansowane ze środków publicz-
nych (wykraczają one poza gwarantowane świadczenia 
opieki zdrowotnej) albo po wykazaniu, że gwarantowana 
usługa zdrowotna 233 nie mogłaby zostać sfinansowana 
danej osobie ze środków publicznych w okresie trwania 
RPZ lub danego projektu służącego realizacji RPZ albo w 
przypadku, o którym mowa w rozdziale 5 pkt 9 Wytycz-
nych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 
zdrowia na lata 2014-2020 (gdy RPZ przewiduje zarówno 
usługi zdrowotne wymienione w katalogu świadczeń gwa-
rantowanych jako podstawowe, jak i jednocześnie nie-
zbędne dla realizacji tego programu, ale obejmujące także 
usługi zdrowotne ponadstandardowe); 

 zapewnianie dojazdu niezbędnego dla realizacji usługi 
zdrowotnej dla danej osoby z miejsca zamieszkania do 
miejsca wykonywania badania i z powrotem; 

 zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną, którą 
opiekuje się osoba korzystająca z usługi zdrowotnej w ra-

(…) 

5. Warunki realizacji regionalnych programów zdrowotnych (RPZ) dotyczących 
profilaktyki chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu: 

a) działania objęte finansowaniem w ramach projektów nie zastępują 
świadczeń opieki zdrowotnej, których finansowanie jest zagwaranto-
wane ze środków publicznych, z zastrzeżeniem, o którym mowa w roz-
dziale 5 pkt 9 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udzia-
łem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia 
na lata 2014-2020; 

b) w ramach projektów mogą być realizowane w szczególności następują-
ce działania: 

 usługi zdrowotne niezbędne do realizacji celów RPZ, pod warunkiem, że 
są one niezbędne do realizacji celów RPZ oraz nie mogą zostać sfinanso-
wane ze środków publicznych (wykraczają one poza gwarantowane 
świadczenia opieki zdrowotnej) albo po wykazaniu, że gwarantowana 
usługa zdrowotna255 nie mogłaby zostać sfinansowana danej osobie ze 
środków publicznych w okresie trwania RPZ lub danego projektu służą-
cego realizacji RPZ albo w przypadku, o którym mowa w rozdziale 5 pkt 9 
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-
2020 (gdy RPZ przewiduje zarówno usługi zdrowotne wymienione w ka-
talogu świadczeń gwarantowanych jako podstawowe, jak i jednocześnie 
niezbędne dla realizacji tego programu, ale obejmujące także usługi 
zdrowotne ponadstandardowe); 

 zapewnianie dojazdu niezbędnego dla realizacji usługi zdrowotnej dla 
danej osoby z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania badania i z 
powrotem; 

 zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną, którą opiekuje się osoba 
korzystająca z usługi zdrowotnej w ramach projektu, w czasie korzysta-
nia ze wsparcia;  

 działania informacyjno-edukacyjne, dotyczące tematyki RPZ, w tym edu-
kacja prozdrowotna, skierowane do odbiorców RPZ, prowadzone przez 
osoby uprawnione do udzielania świadczeń oraz osoby legitymujące się 
nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń w określonym 
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mach projektu, w czasie korzystania ze wsparcia;  

 działania informacyjno-edukacyjne, dotyczące tematyki 
RPZ, w tym edukacja prozdrowotna, skierowane do od-
biorców RPZ, prowadzone przez osoby uprawnione do 
udzielania świadczeń oraz osoby legitymujące się naby-
ciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń w 
określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycy-
ny; 

 monitoring jakości i celowości podejmowanych działań. 
233 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 usługa 
zdrowotna to każde świadczenie opieki zdrowotnej zgodnie z definicją wskazaną w 
ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych. 

6. (…) 
7. (…) 

8. Warunki realizacji programów profilaktycznych opracowanych 
na poziomie krajowym w zakresie nowotworu raka piersi : 
a) działania realizowane w ramach projektu będą służyły zwięk-

szeniu zgłaszalności do udziału w świadczeniach zdrowotnych 
realizowanych w ramach Programu profilaktyki raka piersi 
wykonywanych wyłącznie przez podmioty, które posiadają 
kontrakt z NFZ 235 w ramach tego programu; 

235 Albo z podmiotem (następcą prawnym) zastępującym NFZ w finansowaniu udzielania 

świadczeń opieki zdrowotnej. 

 
b) (…) 
c) (…) 
d) (…) 
e) (…) 
f) ze środków dofinansowania nie może zostać sfinansowany 

koszt badania mammograficznego uczestnika projektu, któ-
rego finansowanie jest zagwarantowane ze środków NFZ236. 
Koszt badania mammograficznego uczestnika projektu może 
jednak zostać wykazany w projekcie jako wkład własny pod 
warunkiem, że źródłem jego sfinansowania są środki NFZ237 

zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny; 

 monitoring jakości i celowości podejmowanych działań. 
255 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 usługa zdrowotna to każde świadczenie opieki 
zdrowotnej, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych. 

 

6. (…) 
7. (…) 
8. Warunki realizacji programów profilaktycznych opracowanych na poziomie 
krajowym w zakresie nowotworu raka piersi : 

a) działania realizowane w ramach projektu będą służyły zwiększeniu 
zgłaszalności do udziału w świadczeniach zdrowotnych realizowa-
nych w ramach Programu profilaktyki raka piersi wykonywanych 
wyłącznie przez podmioty, które posiadają kontrakt z płatnikiem 257 
w ramach tego programu; 

257 NFZ albo z podmiotem (następcą prawnym) zastępującym NFZ w finansowaniu udzielania świadczeń 

opieki zdrowotnej. 
 
b) (…) 
c) (…) 
d) (…) 
e) (…) 
f) ze środków dofinansowania nie może zostać sfinansowany koszt badania 

mammograficznego uczestnika projektu, którego finansowanie jest zagwa-
rantowane ze środków płatnika258. Koszt badania mammograficznego 
uczestnika projektu może jednak zostać wykazany w projekcie jako wkład 
własny pod warunkiem, że źródłem jego sfinansowania są środki płatnika259 
będące w dyspozycji beneficjenta lub partnera projektu. 

 258 NFZ albo z podmiotem (następcą prawnym) zastępującym NFZ w finansowaniu udzielania świadczeń 

opieki zdrowotnej. 
259 NFZ albo z podmiotem (następcą prawnym) zastępującym NFZ w finansowaniu udzielania świadczeń 

opieki zdrowotnej. 

 

9. Warunki realizacji programów profilaktycznych opracowanych na poziomie 
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będące w dyspozycji beneficjenta lub partnera projektu. 
236 Albo z podmiotem (następcą prawnym) zastępującym NFZ w finansowaniu udzielania 

świadczeń opieki zdrowotnej. 
237 Albo z podmiotem (następcą prawnym) zastępującym NFZ w finansowaniu udzielania 

świadczeń opieki zdrowotnej. 
 

9. Warunki realizacji programów profilaktycznych opracowanych 
na poziomie krajowym w zakresie nowotworu raka szyjki macicy: 
a) działania realizowane w ramach projektu będą służyły zwięk-

szeniu zgłaszalności do udziału w świadczeniach zdrowotnych 
realizowanych w ramach Programu profilaktyki raka szyjki 
macicy wykonywanych wyłącznie przez podmioty, które po-
siadają kontrakt z NFZ na co najmniej diagnostykę podsta-
wową w ramach tego  programu; 

b) projekty koncentrują się na dotarciu do kobiet, które na pod-
stawie SIMP nigdy nie wykonywały badań profilaktycznych w 
kierunku raka szyjki macicy, a które kwalifikują się do udziału 
w programie. Grupa ta musi stanowić co najmniej 20% 
uczestników projektu, tj. osób, które wzięły udział w badaniu 
w wyniku działań realizowanych w projekcie; 

c)  projekty koncentrują działania na osobach zamieszkałych w 
miejscowościach poniżej 20 000 mieszkańców, w tym w 
szczególności na obszarach wiejskich, (tj. terenach słabo za-
ludnionych zgodnie z klasyfikacją terenów wskazaną regula-
minie konkursu); 

d) istnieje  możliwość wykorzystania cytobusów, pozwalających 
na dotarcie do populacji kobiet z miejscowości poniżej 20 000 
mieszkańców oraz z terenów wiejskich, chyba że wniosko-
dawca zapewni dotarcie do populacji kobiet z małych miej-
scowości i terenów wiejskich bez wykorzystania cytobusów; 

e) w ramach projektów mogą być realizowane w szczególności 
następujące działania: 

 działania informacyjno-edukacyjne oraz dotyczące edu-
kacji prozdrowotnej o charakterze lokalnym, polegające 
na zachęcaniu kobiet do badań profilaktycznych. Tego 
typu działania nie mogą stanowić jedynego działania w 

krajowym w zakresie nowotworu raka szyjki macicy: 
a) działania realizowane w ramach projektu będą służyły zwiększeniu 

zgłaszalności do udziału w świadczeniach zdrowotnych realizowanych 
w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy wykonywanych wy-
łącznie przez podmioty, które posiadają kontrakt z płatnikiem na co 
najmniej diagnostykę podstawową w ramach tego  programu; 

b) projekty koncentrują się na dotarciu do kobiet, które na podstawie 
SIMP nigdy nie wykonywały badań profilaktycznych w kierunku raka 
szyjki macicy, a które kwalifikują się do udziału w programie. Grupa ta 
musi stanowić co najmniej 20% uczestników projektu, tj. osób, które 
wzięły udział w badaniu w wyniku działań realizowanych w projekcie; 

c) projekty koncentrują działania na osobach zamieszkałych w miejscowo-
ściach poniżej 20 000 mieszkańców, w tym w szczególności na obsza-
rach wiejskich, (tj. terenach słabo zaludnionych zgodnie z klasyfikacją 
terenów wskazaną regulaminie konkursu); 

d) istnieje  możliwość wykorzystania cytobusów, pozwalających na dotar-
cie do populacji kobiet z miejscowości poniżej 20 000 mieszkańców 
oraz z terenów wiejskich, chyba że wnioskodawca zapewni dotarcie do 
populacji kobiet z małych miejscowości i terenów wiejskich bez wyko-
rzystania cytobusów; 

e) w ramach projektów mogą być realizowane w szczególności następują-
ce działania: 

 działania informacyjno-edukacyjne oraz dotyczące edukacji prozdro-
wotnej o charakterze lokalnym, polegające na zachęcaniu kobiet do 
badań profilaktycznych. Tego typu działania nie mogą stanowić jedyne-
go działania w ramach projektu. Prowadzenie działań z zakresu eduka-
cji prozdrowotnej możliwe jest wyłącznie przez osoby z wykształceniem 
lekarskim, pielęgniarskim lub położniczym lub przez absolwentów kie-
runku zdrowie publiczne; 

 zapewnianie dojazdu niezbędnego dla realizacji badania w ramach pro-
gramu profilaktyki raka szyjki macicy dla danej osoby z miejsca za-
mieszkania do miejsca wykonywania badania i z powrotem; 

 zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną, którą opiekuje się oso-
ba objęta wsparciem w ramach projektu, w czasie korzystania ze 
wsparcia, 
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ramach projektu. Prowadzenie działań z zakresu edukacji 
prozdrowotnej możliwe jest wyłącznie przez osoby z wy-
kształceniem lekarskim, pielęgniarskim lub położniczym 
lub przez absolwentów kierunku zdrowie publiczne; 

 zapewnianie dojazdu niezbędnego dla realizacji badania 
w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy dla 
danej osoby z miejsca zamieszkania do miejsca wykony-
wania badania i z powrotem; 

 zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną, którą 
opiekuje się osoba objęta wsparciem w ramach projektu, 
w czasie korzystania ze wsparcia, 

f) ze środków dofinansowania nie może zostać sfinansowany 
koszt badania cytologicznego uczestnika projektu, którego fi-
nansowanie jest zagwarantowane ze środków NFZ239. Koszt 
badania cytologicznego uczestnika projektu może jednak zo-
stać wykazany w projekcie jako wkład własny pod warun-
kiem, że źródłem jego sfinansowania są środki NFZ240 będące 
w dyspozycji beneficjenta lub partnera projektu. 

239 Albo z podmiotem (następcą prawnym) zastępującym NFZ w finansowaniu udzielania 

świadczeń opieki zdrowotnej. 
240 Albo z podmiotem (następcą prawnym) zastępującym NFZ w finansowaniu udzielania 

świadczeń opieki zdrowotnej. 

 

10. Warunki realizacji programów profilaktycznych opracowa-
nych na poziomie krajowym w zakresie nowotworu raka jelita 
grubego: 
a) w przypadku realizacji działań w projekcie przez podmioty 

posiadające umowę z Ministerstwem Zdrowia na realizację 
badań kolonoskopowych w ramach Programu profilaktyki ra-
ka jelita grubego środki EFS służą realizacji dodatkowych ba-
dań diagnostycznych i przyczyniają się do zwiększenia liczby 
badań diagnostycznych przeprowadzanych przez te podmio-
ty; 

b) w ramach projektów mogą być realizowane w szczególności 
następujące działania: 

f) ze środków dofinansowania nie może zostać sfinansowany koszt bada-
nia cytologicznego uczestnika projektu, którego finansowanie jest za-
gwarantowane ze środków płatnika261. Koszt badania cytologicznego 
uczestnika projektu może jednak zostać wykazany w projekcie jako 
wkład własny pod warunkiem, że źródłem jego sfinansowania są środki 
płatnika262 będące w dyspozycji beneficjenta lub partnera projektu. 

261 NFZ albo z podmiotem (następcą prawnym) zastępującym NFZ w finansowaniu udzielania świadczeń 

opieki zdrowotnej. 
262 NFZ albo z podmiotem (następcą prawnym) zastępującym NFZ w finansowaniu udzielania świadczeń 

opieki zdrowotnej. 

10. Warunki realizacji programów profilaktycznych opracowanych na poziomie 
krajowym w zakresie nowotworu raka jelita grubego: 

a) w przypadku realizacji działań w projekcie przez podmioty posiadające 
umowę z Ministerstwem Zdrowia na realizację badań kolonoskopo-
wych w ramach Programu profilaktyki raka jelita grubego środki EFS 
służą realizacji dodatkowych badań diagnostycznych i przyczyniają się 
do zwiększenia liczby badań diagnostycznych przeprowadzanych przez 
te podmioty; 

b) w ramach projektów mogą być realizowane w szczególności następują-
ce działania: 

 usługi zdrowotne: 

• badanie kolonoskopowe w maksymalnej kwocie do 420 zł brutto, 

• koszt znieczulenia w w maksymalnej kwocie 239 zł brutto (nie wli-
czany do maksymalnej kwoty do 420 zł brutto na badanie kolono-
skopowe); 

 działania informacyjno-edukacyjne oraz dotyczące edukacji prozdro-
wotnej o charakterze lokalnym polegające na zachęcaniu osób do ba-
dań profilaktycznych. Tego typu działania nie mogą stanowić jedynego 
działania w ramach projektu. Prowadzenie działań z zakresu edukacji 
prozdrowotnej możliwe będzie wyłącznie przez osoby z wykształce-
niem lekarskim lub pielęgniarskim lub przez absolwentów kierunku 
zdrowie publiczne; 

 zapewnianie dojazdu niezbędnego dla realizacji usługi zdrowotnej w 
ramach programu profilaktyki raka jelita grubego dla danej osoby z 
miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania badania i z powrotem; 
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 usługi zdrowotne: 

• badanie kolonoskopowe w maksymalnej kwocie do 
420 zł brutto, 

• koszt znieczulenia; 

 działania informacyjno-edukacyjne oraz dotyczące edu-
kacji prozdrowotnej o charakterze lokalnym polegające 
na zachęcaniu osób do badań profilaktycznych. Tego ty-
pu działania nie mogą stanowić jedynego działania w 
ramach projektu. Prowadzenie działań z zakresu edukacji 
prozdrowotnej możliwe będzie wyłącznie przez osoby z 
wykształceniem lekarskim lub pielęgniarskim lub przez 
absolwentów kierunku zdrowie publiczne; 

 zapewnianie dojazdu niezbędnego dla realizacji usługi 
zdrowotnej w ramach programu profilaktyki raka jelita 
grubego dla danej osoby z miejsca zamieszkania do miej-
sca wykonywania badania i z powrotem; 

 zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną, którą 
opiekuje się osoba objęta wsparciem w ramach projektu, 
w czasie korzystania ze wsparcia. 

11. (…) 
12. Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w za-
kresie w jakim jest wykluczone 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 Rozpo-
rządzenia 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 projek-
tu lub wydatki objete cross-financingiem będą wykorzysty-
wane częściowo lub w całości do działalności komercyjnej (w 
okresie realizacji projektu i/lub po jego zakończeniu), wów-
czas tego typu wsparcie powinno zostać zweryfikowane pod 
kątem wystąpienia pomocy publicznej.  
Wykorzystanie środków trwałych lub infrastruktury zaku-

 zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną, którą opiekuje się oso-
ba objęta wsparciem w ramach projektu, w czasie korzystania ze 
wsparcia; 

 zapewnienie opieki osoby trzeciej nad osobą, która poddała się bada-
niu kolonoskopowemu ze znieczuleniem (po przeprowadzeniu tego 
badania). 

11. (…) 
12. 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. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z ryn-
kiem 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 po-
mocy de minimis. 

W przypadku, gdy środki trwałe zakupione w ramach projektu lub wydatki 
objete 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.  
Wykonywanie usług w ramach gwarantowanych przez państwo świadczeń 
zdrowotnych wyklucza co do zasady możliwość udzielania odpłatnych 
świadczeń na rzecz obywateli innych Państw Członkowskich. W tym przy-
padku nie dochodzi zatem do naruszenia lub też groźby naruszenia konku-
rencji w wymiarze unijnym, a tym samym wyłączona zostaje jedna z czte-
rech przesłanek wystąpienia pomocy publicznej, o których 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 po-
wyższe wsparcie będzie wyłączone spod reguł pomocy publicznej / pomocy 
de minimis. Analogiczne podejście można zastosować również w odniesie-
niu do innych źródeł finansujących świadczenia zdrowotne w ramach pu-
blicznego systemu ochrony zdrowia, w tym krajowych i samorządowych 
programów zdrowotnych. 
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pionej w ramach projektu do działalności komercyjnej w 
okresie realizacji projektu nakłada na podmiot udzielający 
pomocy obowiązek objęcia powyższych wydatków pomocą 
publiczną / pomocą de minimis proporcjonalnie do czasu, w 
jakim zakupiony sprzęt lub infrastruktura będą wykorzy-
stywane do celów komercyjnych w okresie realizacji projek-
tu. Z kolei, w przypadku gdy beneficjent planuje wykorzy-
stanie środków trwałych lub infrastruktury zakupionej w 
ramach projektu do działalności komercyjnej po zakończe-
niu realizacji projektu (w całości lub częściowo) wówczas 
wydatek ten powinnien zostać objęty w całości regułami 
pomocy publicznej / pomocy de minimis.  
Wykonywanie usług w ramach gwarantowanych przez pań-
stwo świadczeń zdrowotnych wyklucza co do zasady możli-
wość 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 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 przy-
jąć, że powyższe wsparcie będzie wyłączone spod reguł po-
mocy publicznej / pomocy de minimis. Analogiczne podejście 
można zastosować również w odniesieniu do innych źródeł 
finansujących świadczenia zdrowotne w ramach publicznego 
systemu ochrony zdrowia, w tym krajowych i samorządo-
wych programów zdrowotnych. 
 

308/21 Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o 
wartości jednostkowej równej i wyższej niż 3500 PLN netto w 
ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ra-
mach cross-financingu nie może przekroczyć 10% wydatków 
projektu. 

Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jed-
nostkowej równej i wyższej niż 3500 PLN netto w ramach kosztów bezpośred-
nich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może przekroczyć 
10% wydatków projektu, o ile inny limit nie został wskazany  w załączniku Nr 
4 do SZOOP. 
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Działanie 10.4 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 
310/10 Programy typu outplacement242 obejmujące: 

a) doradztwo zawodowe, 
b) poradnictwo psychologiczne, 
c) pośrednictwo pracy, 
d) szkolenia, kursy, studia podyplomowe, 
e) staże i/lub praktyki zawodowe, 
f) subsydiowane zatrudnienie, 

bony na zasiedlenie, dodatek relokacyjny. 
242 Outplacement to zaplanowane, kompleksowe działania, mające na celu skuteczną 

organizację procesu zwolnień poprzez zaprojektowanie  
i udzielenie pomocy zwalnianym pracownikom w odnalezieniu się w nowej sytuacji 
życiowej, w tym przede wszystkim prowadzące do utrzymania lub podjęcia i utrzymania 
zatrudnienia. 

 

Programy typu outplacement264  obejmujące: 
a) doradztwo zawodowe, 
b) poradnictwo psychologiczne, 
c) pośrednictwo pracy, 
d) szkolenia, kursy, studia podyplomowe, 
e) staże i/lub praktyki zawodowe, 
f) subsydiowane zatrudnienie, 

bony na zasiedlenie, sfinansowanie kosztów dojazdu do miejsca zatrudnienia 
lub dodatek relokacyjny na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z pod-
jęciem zatrudnienia. 
264 Outplacement to zaplanowane, kompleksowe działania, mające na celu skuteczną organizację procesu 

zwolnień poprzez zaprojektowanie  
i udzielenie pomocy zwalnianym pracownikom w odnalezieniu się w nowej sytuacji życiowej, w tym przede 
wszystkim prowadzące do utrzymania lub podjęcia i utrzymania zatrudnienia, a także wsparcia osób 
odchodzących z rolnictwa. 

 
310/12 1. Pracodawcy i ich pracownicy przechodzący procesy restruk-

turyzacyjne (pracownicy przewidziani do zwolnienia243 lub 
zagrożeni zwolnieniem z pracy244 z przyczyn dotyczących za-
kładu pracy oraz osoby, które utraciły pracę z przyczyn doty-
czących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy 
przed dniem przystąpienia do projektu) z terenu Lubelskiego 
Obszaru Funkcjonalnego, 

243 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. 
244 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 r. - Kodeks pracy (Dz. 

1. Pracodawcy i ich pracownicy przechodzący procesy restrukturyzacyjne 
(pracownicy przewidziani do zwolnienia265 lub zagrożeni zwolnieniem z 
pracy266 z przyczyn dotyczących 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 Lubelskie-
go Obszaru Funkcjonalnego, 

265 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 i nie posiada 
jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub 
większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub nie jest jednocześnie osobą samozatrudnioną. 
266 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 2016 r. poz. 1474 z późn. 
zm.) lub zgodnie z przepisami ustawy  
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.), w przypadku rozwiązania 
stosunku pracy lub stosunku służbowego  
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U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.), 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. 

 
2. Pracownicy dużych przedsiębiorstw przechodzących procesy 

restrukturyzacyjne z terenu Lubelskiego Obszaru Funkcjonal-
nego. 

z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników - albo dokonał likwidacji stanowisk 
pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych. Pracownik ten nie 
posiada jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze 
równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub nie jest jednocześnie osobą samozatrudnioną. 

2. Pracownicy dużych przedsiębiorstw przechodzących procesy restruktu-
ryzacyjne z terenu Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

312/19 1. Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ra-
mach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 
na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 
przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian 
na lata 2014-2020. 

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

 Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowe-
go realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

 Komunikatem w sprawie zielonej inicjatywy na rzecz za-
trudnienia z 2 lipca 2014 r. 

2. (…) 
3. (…) 
4. (…) 
5. (…) 
6. (…) 
7. Dodatek relokacyjny, o którym mowa w typie projektu w lit. 

g, jest przyznawany na warunkach określonych w sekcji 3.5.4 
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 
rynku pracy na lata 2014-2020.  

8. Wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności 

1. Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębior-
ców i pracowników do zmian na lata 2014-2020. 

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

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

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

 Komunikatem w sprawie zielonej inicjatywy na rzecz zatrudnienia z 2 lipca 
2014 r. 

2. (…) 
3. (…) 
4. (…) 
5. (…) 
6. (…) 
7. Sfinansowanie kosztów dojazdu do miejsca zatrudnienia oraz dodatek 

relokacyjny na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem za-
trudnienia, o którym mowa w typie projektu w lit. g, jest przyznawany na 
warunkach określonych w sekcji 3.5.4 Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.  
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gospodarczej, o którym mowa w typie projektu w lit. h, jest 
skierowane w pierwszej kolejności do osób, które utraciły za-
trudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przy-
stąpieniem do projektu, pracowników znajdujących się w 
okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbo-
wego lub osób odchodzących z rolnictwa.  

9. W przypadku pracowników zagrożonych zwolnieniem lub 
przewidzianych do zwolnienia, wsparcie w pierwszej kolejno-
ści powinno obejmować poradnictwo zawodowe, a także 
szkolenia i doradztwo przygotowujące do zmiany zawodu i 
zdobycia nowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Na-
tomiast udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie 
własnej działalności gospodarczej dla pracowników zagrożo-
nych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia powinno 
zostać poprzedzone szczegółową analizą pod kątem osiągnię-
cia finalnego efektu zastosowania instrumentu w kontekście 
realizacji zakładanych celów projektu, a także efektywności 
kosztowej udzielonego wsparcia.  

10. Wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności 
gospodarczej, o którym mowa w typie projektu w lit. h, 
obejmuje w szczególności: 
a) wsparcie zwrotne, którego maksymalna kwota jest 
określana na podstawie badania luki finansowej wykonanego 
przez IZ PO;  

b) wsparcie bezzwrotne, którego maksymalna kwota 
wsparcia nie przekracza 6-krotności przeciętnego 
wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 
28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy obowiązującego w dniu przyznania 
wsparcia - przy czym o uzyskanie wsparcia może ubiegać się 
osoba, która spełnia co najmniej jeden z poniższych 
warunków: jest osobą z niepełnosprawnością, jest osobą 
powyżej 50. roku życia, jest kobietą, jest osobą o niskich 
kwalifikacjach, jest osobą poniżej 30. roku życia.  

8. Wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, o 
którym mowa w typie projektu w lit. h, jest skierowane w pierwszej kolej-
ności do osób, które utraciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 mie-
sięcy przed przystąpieniem do projektu, a także pracowników znajdujących 
się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego lub 
osób odchodzących z rolnictwa.  

9. W przypadku pracowników zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych 
do zwolnienia, wsparcie powinno obejmować w pierwszej kolejności po-
radnictwo zawodowe, a także szkolenia i doradztwo przygotowujące do 
zmiany zawodu i zdobycia nowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych. 
Udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności go-
spodarczej dla pracowników zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych 
do zwolnienia powinno zostać poprzedzone szczegółową analizą pod kątem 
osiągnięcia finalnego efektu zastosowania instrumentu w kontekście reali-
zacji zakładanych celów projektu, a także efektywności kosztowej udzielo-
nego wsparcia.  

10. Wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, o 
którym mowa w typie projektu w lit. h, obejmuje w szczególności: 
a) wsparcie zwrotne, którego maksymalna kwota jest określana na 
podstawie badania luki finansowej wykonanego przez IZ PO;  
b) wsparcie bezzwrotne, którego maksymalna kwota wsparcia nie 
przekracza 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę, o którym 
mowa w art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy obowiązującego w dniu przyznania 
wsparcia; 
- i jest przyznawane analogicznie do warunków określonych  
w podrozdziale 4.2 i 4.3 Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów  
w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. 

11. W ramach outplacementu są wykorzystywane narzędzia umożliwiające 
tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, w tym w szcze-
gólności w odniesieniu do pracowników po 50. roku życia oraz osób z nie-
pełnosprawnościami, na warunkach określonych w Wytycznych Ministra 
Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecz-
nego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Fun-
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11. Działalność gospodarcza rozpoczęta w ramach projektu jest 
prowadzona co najmniej przez okres 12 miesięcy od dnia 
faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej zgodnie z 
aktualnym wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru 
Sądowego lub począwszy od innego terminu wskazanego 
przez IZ RPO w regulaminie konkursu, przy czym do okresu 
prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w 
jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze 
świadczenia rehabilitacyjnego. 

12. 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 ramach PO 
WER oraz środków oferowanych w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2014-2020 na pokrycie tych samych 
wydatków służących podjęciu i prowadzeniu działalności 
gospodarczej. 

13. IZ RPO może zobowiązać Beneficjenta do zapewnienia przez 
uczestników projektu części środków własnych na pokrycie 
wydatków związanych z założeniem przedsiębiorstwa przy 
wykorzystaniu wsparcia z EFS w wysokości określonej przez IZ 
RPO.  

 
14. Wsparcie finansowe  na rozpoczęcie własnej działalności 

gospodarczej może zostać uzupełnione o wsparcie 

duszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 
2014-2020, z wyłączeniem postanowień rozdziału 7 pkt 10 tych wytycznych. 

12. Minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej wsparcia przewidziany w 
ramach projektów outplacementowych wynosi co najmniej 50% całkowitej 
liczby osób, które zakończyły udział w projekcie.  

13. Minimalny poziom wskaźnika „liczba osób, które po opuszczeniu programu 
podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie” wynosi co najmniej 50% cał-
kowitej liczby osób, które zakończyły udział w projekcie. Definicja i sposób 
pomiaru ww. wskaźnika zostały określone w załączniku nr 2 do Wytycznych 
w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów ope-
racyjnych na lata 2014-2020.  
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pomostowe w postaci: 

a) indywidualnych usług doradczych o charakterze specja-
listycznym udzielanych  w okresie pierwszych 12 mie-
sięcy prowadzenia działalności gospodarczej (pomoc w 
efektywnym wykorzystaniu wsparcia finansowego 
wspomagająca rozwój działalności gospodarczej); 

b) pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie w kwocie 
nie większej niż równowartość minimalnego wynagro-
dzenia za pracę, o którym mowa w art. 2 ust. 4 ustawy z 
dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagro-
dzeniu za pracę (Dz. U. z 2015r. poz. 2008), obowiązują-
cego na dzień przyznania wsparcia bezzwrotnego lub 
zwrotnego przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia roz-
poczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. 

15. Szczegóły realizacji wsparcia pomostowego publikowane są 
w regulaminie konkursu.  

16. W ramach outplacementu są wykorzystywane narzędzia 
umożliwiające tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach 
społecznych, w tym w szczególności w odniesieniu do 
pracowników po 50. roku życia oraz osób z 
niepełnosprawnościami, na warunkach określonych w 
Wytycznych Ministra Rozwoju 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, z wyłączeniem postanowień rozdziału 7 pkt 10 tych 
wytycznych. 

17. Minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej wsparcia 
przewidziany w ramach projektów outplacementowych wynosi 
co najmniej 50% całkowitej liczby osób, które zakończyły udział w 
projekcie.  

18. Efektywność zatrudnieniowa w projektach outplacemento-
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wych jest mierzona za pomocą wskaźnika „liczba osób, które po 
opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrud-
nienie”. Definicja i sposób pomiaru ww. wskaźnika zostały okre-
ślone w załączniku nr 2 do Wytycznych w zakresie monitorowa-
nia postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na 
lata 2014-2020.  

 
315/21 Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o 

wartości jednostkowej równej i wyższej niż 3500 PLN netto w 
ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ra-
mach cross-financingu nie może przekroczyć 10% wydatków 
projektu. 

Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jed-
nostkowej równej i wyższej niż 3500 PLN netto w ramach kosztów bezpośred-
nich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może przekroczyć 
10% wydatków projektu, o ile inny limit nie został wskazany  w załączniku Nr 
4 do SZOOP. 

II.11 Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne 

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

319/12 Osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby za-
grożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu woj. 
lubelskiego, w tym w szczególności: 

a) osoby pozostające bez zatrudnienia,  
b) osoby bezrobotne – wyłącznie osoby należące do trzeciej 

grupy osób sprofilowanych jako osoby oddalone od rynku 
pracy w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

c) osoby o niskich kwalifikacjach, 
d) osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami 

psychicznymi), 
e) dzieci i młodzież wykluczona lub zagrożona wykluczeniem 

społecznym, 
f) osoby bezdomne, 
g) otoczenie osób wykluczonych społecznie (w tym rodziny 

osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wyklu-
czeniem społecznym), których udział w projekcie jest nie-
zbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubó-
stwem lub wykluczeniem społecznym, 
 

Osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubó-
stwem lub wykluczeniem społecznym z terenu woj. lubelskiego, w tym w 
szczególności: 

a) osoby pozostające bez zatrudnienia,  
b) osoby bezrobotne – wyłącznie osoby należące do trzeciej grupy osób 

sprofilowanych jako osoby oddalone od rynku pracy w rozumieniu art. 
33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy, 

c) osoby o niskich kwalifikacjach, 
d) osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi), 
e) dzieci i młodzież wykluczona lub zagrożona wykluczeniem społecznym, 
f) osoby bezdomne, 
g) otoczenie osób wykluczonych społecznie (w tym rodziny osób wykluczo-

nych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym), których 
udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagro-
żonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 
 

o ile mieszczą się w katalogu osób wskazanym w Wytycznych w zakresie reali-
zacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 
wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 
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o ile mieszczą się w katalogu osób wskazanym w Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecz-
nego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na lata 2014-2020255. 
 
255 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 zatrudnie-
niu 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 postę-
powaniu 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 Wytycz-
nych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ra-
mach 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 2017 poz. 1065 z 
późn. zm.); 
i) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu 
Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rze-
czowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020; 
j) osoby korzystające z PO PŻ. 

 

Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020277. 
 
277 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 (w tym również osoby przebywające w pieczy zastępczej na 
warunkach  określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
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 prze-
stępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 
2016 r. poz. 1654, z późn. zm.); 
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 2017 r. poz. 2198, 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 lub ucznio-
wie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udzia-
łem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020; 
g) członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co 
najmniej jeden nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnospraw-
nością; 
h) 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; 
i) osoby odbywające karę pozbawienia wolności, wyłącznie w przypadku osób objętych dozorem 
elektronicznym  
j) osoby korzystające z PO PŻ. 

 

321/19 (…) 
2. Wsparcie powinno być skoncentrowane na osobach najbar-

dziej oddalonych od rynku pracy, doświadczających złożo-

(…) 
2. Wsparcie powinno być skoncentrowane na osobach najbardziej oddalo-

nych od rynku pracy, doświadczających złożonych problemów powodują-
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nych problemów powodujących ubóstwo i wykluczenie spo-
łeczne, które w pierwszej kolejności wymagają komplekso-
wego wsparcia z wykorzystaniem instrumentów aktywizacji 
społecznej, głównie na osobach pozostających bez zatrud-
nienia (w tym długotrwale), osobach młodych, osobach o ni-
skich kwalifikacjach oraz osobach bez doświadczenia zawo-
dowego. 

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 zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy, spełniającym minimum jedną przesłankę 
pozwalającą zaklasyfikować je do grupy osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w przypadku 
osób ko-rzystających ze świadczeń pomocy społecznej bez-
robocie nie może być jedynym powodem udzielania pomo-
cy społecznej). Osobom bezrobotnym, dla których ustalono 
I lub II profil pomocy mogą być świadczone jedynie usługi 
aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyj-
nym i zdrowotnym. 

4. Działania w ramach projektów będą adekwatne do zdiagno-
zowanych specyficznych potrzeb grup docelowych, m.in. po-
przez zastosowanie indywidualnych planów działania (ścieżek 
reintegracji) sporządzonych dla każdej osoby, rodziny, śro-
dowiska zagrożonego ubóstwem lub wykluczeniem społecz-
nym, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, za-
sobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb. W ramach ścieżki 
reintegracji, obok usług aktywnej integracji, mogą być reali-
zowane usługi społeczne, o ile jest to niezbędne dla zapew-
nienia indywidualizacji i kompleksowości wsparcia i przyczy-
nia się do realizacji celów aktywnej integracji. Usługi aktyw-
nej integracji mogą mieć charakter wsparcia indywidualnego 
(adresowanego do osoby), rodzinnego (adresowanego do 
rodziny) oraz środowiskowego (adresowanego do określone-
go środowiska). 

5. (…) 

cych ubóstwo i wykluczenie społeczne, które w pierwszej kolejności wyma-
gają kompleksowego wsparcia z wykorzystaniem instrumentów aktywizacji 
społecznej, głównie na osobach pozostających bez zatrudnienia (w tym 
długotrwale), osobach młodych, osobach o niskich kwalifikacjach oraz oso-
bach bez doświadczenia zawodowego. Wsparcie jest kierowane do osób 
bezrobotnych, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i 
usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowa-
nia w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze spo-
łecznym. 

3. Działania w ramach projektów będą adekwatne do zdiagnozowanych spe-
cyficznych potrzeb grup docelowych, m.in. poprzez zastosowanie indywi-
dualnych planów działania (ścieżek reintegracji) sporządzonych dla każdej 
osoby, rodziny, środowiska zagrożonego ubóstwem lub wykluczeniem spo-
łecznym, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, po-
tencjału, predyspozycji, potrzeb. W ramach ścieżki reintegracji, obok usług 
aktywnej integracji, mogą być realizowane usługi społeczne świadczone w 
społeczności lokalnej, o ile jest to niezbędne dla zapewnienia indywiduali-
zacji i kompleksowości wsparcia dla konkretnej osoby, rodziny czy środo-
wiska i przyczynia się do realizacji celów aktywnej integracji, przy czym 
wsparcie jest skoncentrowane na osobie i jej potrzebach, a nie na rozwi-
janiu usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej. Usługi ak-
tywnej integracji mogą mieć charakter wsparcia indywidualnego (adreso-
wanego do osoby), rodzinnego (adresowanego do rodziny) oraz środowi-
skowego (adresowanego do określonego środowiska). 

4. (…)  
5. (…) 
6. (…) 
7. (…) 
8. (…) 
9. Specyficzne wymogi dla projektów realizowanych przez OPS i PCPR279: 
279 Zadania PCPR w miastach na prawach powiatu realizują miejskie OPS, które mogą być nazwane 

„miejskimi ośrodkami pomocy rodzinie” (MOPR).  

a) w przypadku osób bezrobotnych wsparciem obejmowane są osoby 
bezrobotne, które korzystają z pomocy społecznej lub kwalifikują się 
do objęcia wsparciem pomocy społecznej, w myśl ustawy z dnia 12 
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6. (…) 
7. (…) 
8. (…) 
9. (…) 
10. Specyficzne wymogi dla projektów realizowanych przez OPS i 

PCPR: 
a) w przypadku osób bezrobotnych wsparciem obejmowa-

ne są osoby bezrobotne, które korzystają z pomocy spo-
łecznej lub bezrobotne, dla których ustalono III profil 
pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W 
przypadku wsparcia osób bezrobotnych, dla których 
ustalono III profil pomocy wsparcie jest realizowane na 
podstawie Programu 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 określonych zadań w ramach projektu 
odbywa się z wykorzystaniem mechanizmu zlecania rea-
lizacji 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 in-
tegracji o charakterze zawodowym. Wdrożenie usług ak-
tywnej 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 spo-
łecznej i zawodowej zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca  
2003 r. o zatrudnieniu socjalnym; przedsiębiorstwa spo-
łeczne; organizacje pozarządowe, o których mowa w 

marca 2004 r. o pomocy społecznej, i którym do aktywizacji zawodo-
wej niezbędne jest w pierwszej kolejności udzielenie wsparcia w za-
kresie integracji społecznej, 

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

c) na zasadach określonych w umowie o dofinansowanie zlecanie realiza-
cji określonych zadań w ramach projektu odbywa się z wykorzystaniem 
mechanizmu zlecania realizacji zadań publicznych zgodnie z ustawą z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolon-
tariacie, 

d) OPS i PCPR nie wdrażają samodzielnie usług aktywnej integracji o cha-
rakterze zawodowym. Wdrożenie usług aktywnej integracji o charakte-
rze zawodowym jest możliwe wyłącznie przez podmioty wyspecjalizo-
wane 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 instytucjach 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 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontaria-
cie. 

Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym są realizowane przez: 

 partnerów OPS lub PCPR w ramach projektów partnerskich; 

 PUP na podstawie porozumienia o realizacji Programu Aktywizacja i 
Integracja, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2003 r. o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i na zasadach okre-
ślonych w tej ustawie; 

 podmioty wybrane w ramach zlecenia zadania publicznego na zasa-
dach 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 socjal-
nych; 

 podmioty danej jednostki samorządu terytorialnego wyspecjalizo-
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ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym są rea-
lizowane przez: 

 partnerów OPS lub PCPR w ramach projektów part-
nerskich; 

 PUP na podstawie porozumienia, które określa zasa-
dy 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 zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy i na zasadach okre-
ślonych w tej ustawie; 

 podmioty wybrane w ramach zlecenia zadania pu-
blicznego 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 zakresie reintegracji zawodowej, 
o ile zostaną wskazane we wniosku o dofinansowanie 
projektu jako realizatorzy projektu, 

e) obowiązkowym elementem kontraktów socjalnych, in-
dywidualnych programów, projektów socjalnych (o któ-
rych mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej) oraz programów aktywności lokalnej w for-
mie lokalnych programów 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 stosowane są kryteria wyboru 
projektów dotyczące efektywności społecznej257 i zatrudnie-

wane w zakresie reintegracji zawodowej, o ile zostaną wskazane we 
wniosku o dofinansowanie projektu jako realizatorzy projektu, 

 podmioty wybrane na zasadach dotyczących udzielania zamówień 
określonych w  Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydat-
ków w ramach Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 
lata 2014-2020, 

e) obowiązkowym elementem kontraktów socjalnych, indywidualnych 
programów, projektów socjalnych (o których mowa w ustawie z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) oraz programów aktywności 
lokalnej w formie lokalnych programów 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 typów projektów, które dotyczą aktywizacji społeczno-
zatrudnieniowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecz-
nym stosowane są kryteria wyboru projektów dotyczące efektywności spo-
łecznej280 i zatrudnieniowej281. Spełnienie kryterium efektywności społecz-
nej i efektywności zatrudnieniowej jest warunkiem dostępu do środków 
EFS, z zastrzeżeniem podrozdziału 5.3 pkt 11 Wytycznych w zakresie reali-
zacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa 
z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014 – 2020.  

280 Kryterium efektywności społecznej określa odsetek uczestników projektu, którzy po zakończeniu 

udziału w projekcie dokonali postępu  
w procesie aktywizacji społeczno-zawodowej i zmniejszenia dystansu do zatrudnienia, przy czym postęp 
powinien być rozumiany m.in. jako: 

a) rozpoczęcie nauki; 
b) wzmocnienie motywacji do pracy po projekcie; 
c) zwiększenie pewności siebie i własnych umiejętności; 
d) poprawa umiejętności rozwiązywania pojawiających się problemów; 
e) podjęcie wolontariatu; 
f) poprawa stanu zdrowia; 
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niowej258. Spełnienie kryterium efektywności społecznej i 
efektywności zatrudnieniowej jest warunkiem dostępu do 
środków EFS, z zastrzeżeniem podrozdziału 4.7 pkt 9 Wy-
tycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze wła-
czenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 
środków EFS i EFRR na lata 2014 – 2020. Efektywność spo-
łeczna jest mierzona wśród osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, które skorzystały z usług aktyw-
nej integracji o charakterze społecznym lub edukacyjnym, lub 
zdrowotnym, a efektywność zatrudnieniowa wśród osób za-
grożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które 
skorzystały z usług aktywnej integracji o charakterze zawo-
dowym. Efektywność społeczna jest mierzona wśród osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, któ-
re skorzystały z usług aktywnej integracji o charakterze spo-
łecznym lub edukacyjnym, lub zdrowotnym, a efektywność 
zatrudnieniowa wśród osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, które skorzystały z usług aktyw-
nej integracji o charakterze zawodowym. 

257 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 zatrudnienia, przy czym postęp powinien być ro-
zumiany m.in. jako:  

i) rozpoczęcie nauki;  
ii) wzmocnienie motywacji do pracy po projekcie; 
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 niepełnosprawnościami); 
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 otrzy-
mywał przed projektem;  

iii) nie jest tożsama z formą aktywizacji, którą uczestnik projektu otrzy-
mywał w ramach projektu, chyba że nie jest ona finansowana ze 
środków EFS i że stanowi postęp w stosunku do sytuacji uczestnika 

g) ograniczenie nałogów; 
h)  doświadczenie widocznej poprawy w funkcjonowaniu (w przypadku osób z 

niepełnosprawnościami). 
281 Kryterium efektywności zatrudnieniowej określa odsetek uczestników projektu, którzy znaleźli się w 

jednej z poniższych sytuacji: 
a) jako osoby bierne zawodowo (w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-
2020) lub bezrobotne w momencie przystąpienia do projektu, podjęli zatrudnienie  
(w rozumieniu definicji wskaźnika wspólnego liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu wskazanej w Wytycznych w zakresie 
monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020) po 
zakończeniu udziału w projekcie lub w trakcie jego trwania; 

b) jako osoby bierne zawodowo w momencie przystąpienia do projektu, zaczęli poszukiwać pracy 
(w rozumieniu definicji wskaźnika liczba osób biernych zawodowo, poszukujących pracy po 
opuszczeniu programu wskazanej w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu 
rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020) po zakończeniu udziału w 
projekcie; 

c) jako osoby bierne zawodowo lub bezrobotne w momencie przystąpienia do projektu, podjęli 
dalszą aktywizację zawodową, w tym  
w projekcie realizowanym w ramach PI 9v lub CT 8 (PI 8i, 8ii, 8iii lub 8iv), po zakończeniu udziału 
w projekcie lub w trakcie jego trwania; 

d) jako uczestnicy Centrum Integracji Społecznej lub Klubu Integracji Społecznej w trakcie trwania 
projektu lub po jego zakończeniu podjęli zatrudnienie w ramach zatrudnienia wspieranego; 

e) jako osoby zatrudnione w Zakładzie Aktywności Zawodowej lub uczestniczące w Warsztatach 
Terapii Zajęciowej w trakcie trwania projektu lub po jego zakończeniu podjęli zatrudnienie na 
otwartym rynku pracy, w tym w przedsiębiorstwie społecznym. 

Wszystkie wymienione w lit. a – e sytuacje uznawane są za spełnienie kryterium efektywności 
zatrudnieniowej i nie są uwzględniane na potrzeby pomiaru efektywności społecznej. 

 

 
11. 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 efektyw-
ność zatrudnieniowa wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które skorzystały z usług aktywnej integracji o charakterze za-
wodowym.  

12. Efektywność społeczna i efektywność zatrudnieniowa są mierzone roz-
łącznie w odniesieniu do: 
a) osób z niepełnosprawnościami; 
b) pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecz-

nym. 
13. Efektywność społeczna jest mierzona: 

a) wśród uczestników projektu względem ich sytuacji w momencie roz-
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projektu w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. 
258 Kryterium efektywności zatrudnieniowej oznacza odsetek uczestników projektu, 

którzy podjęli zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie (Za zakończenie udziału 
w projekcie należy uznać zakończenie uczestnictwa w formie lub formach 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 efektywności zatrudnieniowej). 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 za-
stępczej; 

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 za-
stępczej; 

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

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

e) osób do 18. roku życia lub do zakończenia realizacji obowiązku szkolnego i 
obowiązku nauki. 

 

 
 
12. Efektywność społeczna i efektywność zatrudnieniowa są 

mierzone: 
a) wśród uczestników projektu względem ich sytuacji w 

momencie rozpoczęcia udziału w projekcie, rozumiane-
go zgodnie z definicją wskazaną w Wytycznych w za-
kresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji 
programów operacyjnych na lata 2014-2020; 

b) wśród uczestników projektu, którzy zakończyli udział w 
projekcie; za zakończenie udziału w projekcie należy 

poczęcia udziału w projekcie, rozumianego zgodnie z definicją wska-
zaną w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego 
realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020; 

b) wśród uczestników projektu, którzy zakończyli udział w projekcie; za 
zakończenie udziału w projekcie należy uznać zakończenie uczestnic-
twa zgodnie ze ścieżką udziału w projekcie. Zakończenie udziału w 
projekcie z powodu podjęcia zatrudnienia wcześniej niż uprzednio by-
ło to planowane można uznać za zakończenie udziału w projekcie na 
potrzeby weryfikacji kryterium efektywności społecznej; 

c) w stosunku do łącznej liczby uczestników projektu, którzy zakończyli 
udział w projekcie w rozumieniu lit. b i skorzystali w projekcie z usług 
aktywnej integracji o charakterze społecznym lub edukacyjnym, lub 
zdrowotnym. 

14. Efektywność zatrudnieniowa jest mierzona wśród uczestników, którzy: 
a) zakończyli udział w projekcie; zakończenie udziału w projekcie to za-

kończenie uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia przewidzia-
nych dla danego uczestnika w ramach projektu EFS lub 

b) przerwali udział w projekcie wcześniej, niż uprzednio było to plano-
wane z powodu podjęcia pracy, lub 

c) podjęli pracę, jednak jednocześnie kontynuowali udział w projekcie. 
15. Wyłączenie z obowiązku stosowania kryterium efektywności zatrudnie-

niowej (tj. wyłączenie z licznika i mianownika we wskaźniku monitorują-
cym spełnienie kryterium) stosuje się do: 
a) osób nieletnich, wobec których zastosowano środki zapobiegania  

i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 
października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich; 

b) osób do 18. roku życia lub do zakończenia przez nie realizacji obo-
wiązku szkolnego i obowiązku nauki; 

c) osób, które w ramach projektu lub po zakończeniu jego realizacji pod-
jęły naukę w formach szkolnych. 

16. Jeśli uczestnik projektu wziął udział w aktywizacji społecznej i zawodowej 
oraz nie stosują się do niego wyłączenia wskazane w pkt 15, powinien być 
brany pod uwagę przy pomiarze zarówno efektywności społecznej, jak i 
zatrudnieniowej. 

17. Kryterium efektywności społecznej jest weryfikowane w terminie do 3 mie-
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uznać zakończenie uczestnictwa w formie lub formach 
wsparcia realizowanych w ramach projektu zgodnie ze 
ścieżką udziału w projekcie. Zakończenie udziału w pro-
jekcie z powodu podjęcia zatrudnienia wcześniej niż 
uprzednio było to planowane można uznać za zakoń-
czenie udziału w projekcie na potrzeby weryfikacji kry-
terium efektywności społecznej i efektywności zatrud-
nieniowej; 

c) w stosunku do łącznej liczby uczestników projektu, któ-
rzy zakończyli udział w projekcie, w rozumieniu lit. b, i 
skorzystali w projekcie z usług aktywnej integracji, z 
uwzględnieniem wyżej wskazanego pkt 11 oraz wyłą-
czeń dotyczących efektywności zatrudnieniowej okre-
ślonych w podrozdziale 4.7 pkt 9 Wytycznych w zakre-
sie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia spo-
łecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-
2020. 

13. Kryteria efektywności społecznej i efektywności zatrudnie-
niowej są weryfikowane w terminie do 3 miesięcy od zakoń-
czenia udziału  
w projekcie. 

14. Usługi aktywnej integracji mogą mieć charakter wsparcia 
indywidualnego (adresowanego do osoby), rodzinnego (ad-
resowanego do rodziny) oraz środowiskowego (adresowane-
go do określonego środowiska)259. 

259 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.  

 
15. Wsparcie w postaci usług aktywnej integracji jest adresowa-

ne do: 
a) osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wyklucze-

sięcy od zakończenia udziału w projekcie w rozumieniu pkt 13 lit. b. Kryte-
rium efektywności zatrudnieniowej jest weryfikowane w terminie do 3 
miesięcy od zakończenia udziału projekcie, o którym mowa w pkt 14 lit. a, 
oraz w odniesieniu do sytuacji opisanych w pkt 14 lit b i c. 

18. Usługi aktywnej integracji mogą mieć charakter wsparcia indywidualnego 
(adresowanego do osoby), rodzinnego (adresowanego do rodziny) oraz 
środowiskowego (adresowanego do określonego środowiska)282. 

282 Projekty nie mogą być skoncentrowane na wsparciu dzieci (osoby poniżej 18. roku życia), z wyłączeniem 

projektów przeznaczonych dla 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) przebywających 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 prze-
stępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nielet-
nich; 

d) przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach so-
cjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty.  

 
19. Wsparcie w postaci usług aktywnej integracji jest adresowane do: 

c) osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 
d) środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w 

szczególności do społeczności lokalnych na obszarach zdegradowanych 
objętych rewitalizacją 

- biorąc pod uwagę elementy, o których mowa w podrozdziale 4.1 Wytycz-
nych 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, dotyczące realizacji i profilowania interwencji (ukierunkowanie 
wsparcia EFS), oraz postanowienia podrozdziału 4.3 ww. Wytycznych doty-
czące preferowania grup docelowych. 

20. Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla osób, rodzin 
i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym nie mo-
gą stanowić pierwszego elementu wsparcia w ramach ścieżki reintegracji. 
Praca socjalna jest traktowana jako usługa aktywnej integracji o charakte-
rze społecznym. Projekty obejmujące wyłącznie pracę socjalną nie są wy-
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niem społecznym, 
b) środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, w szczególności do społeczności lokalnych 
na obszarach zdegradowanych objętych rewitalizacją 

- biorąc pod uwagę elementy, o których mowa w podrozdzia-
le 4.1 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w ob-
szarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wyko-
rzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-
2020, dotyczące realizacji i profilowania interwencji (ukie-
runkowanie wsparcia EFS), oraz postanowienia podrozdziału 
4.3 ww. Wytycznych dotyczące preferowania grup docelo-
wych. 

16. Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla 
osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wyklu-
czeniem społecznym nie mogą stanowić pierwszego elemen-
tu wsparcia w ramach ścieżki reintegracji. Praca socjalna jest 
traktowana jako instrument aktywnej integracji o charakte-
rze społecznym. Projekty obejmujące wyłącznie pracę socjal-
ną nie są wybierane do dofinansowania. 

17. Proces wsparcia osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubó-
stwem lub wykluczeniem społecznym odbywa się w oparciu 
o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej 
osoby, rodziny, środowiska zagrożonych ubóstwem lub wy-
kluczeniem społecznym, 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 niezbęd-
ne dla zapewnienia indywidualizacji i kompleksowości wspar-
cia dla konkretnej osoby, rodziny czy środowiska i przyczynia 
się do realizacji celów aktywnej integracji, przy czym wspar-
cie jest skoncentrowane na osobie i jej potrzebach, a nie na 
rozwijaniu usług. 

19. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawno-
ściami odbywa się poprzez: 

bierane do dofinansowania. 
21. Proces wsparcia osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wy-

kluczeniem społecznym odbywa się w oparciu o ścieżkę reintegracji, stwo-
rzoną indywidualnie dla każdej osoby, rodziny, środowiska zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem diagnozy sy-
tuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb. 

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

23. Uczestnik projektu, który przystępując do projektu pozostawał bez za-
trudnienia, a w trakcie projektu podjął pracę, ma możliwość kontynuo-
wania udziału w projekcie zgodnie z ustalona ścieżką reintegracji. 

24. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami odbywa 
się poprzez: 
a) wykorzystanie usług aktywnej integracji; możliwa jest realizacja wspar-

cia w zakresie przygotowania do uczestnictwa w warsztatach terapii za-
jęciowej lub podjęcia zatrudnienia realizowanego przez środowiskowe 
domy samopomocy, usług asystenckich, usług trenera pracy lub innych 
usług umożliwiających uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia oraz naby-
wanie nowych umiejętności społecznych i zawodowych, w szczególno-
ści w początkowym okresie zatrudnienia; 

b) usługi reintegracji społecznej i zawodowej realizowane przez CIS i KIS;  
c) wykorzystanie usług aktywnej integracji w ramach WTZ283 i ZAZ284 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 
Istnieje możliwość realizacji usług asystenckich, usług trenera pracy lub 
innych usług umożliwiających uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia oraz 
nabywanie nowych umiejętności społecznych i zawodowych, w szcze-
gólności w początkowym okresie zatrudnienia. 

283 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-
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a) wykorzystanie usług aktywnej integracji; możliwa jest re-
alizacja wsparcia w zakresie przygotowania do uczestnic-
twa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia za-
trudnienia 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 zatrudnienia i nabywanie nowych umiejęt-
ności społecznych i zawodowych, pozwalających uzy-
skać i utrzymać zatrudnienie, w szczególności w począt-
kowym okresie zatrudnienia; 

b) usługi reintegracji społecznej i zawodowej realizowane 
przez CIS i KIS; wykorzystanie usług aktywnej integracji w 
ramach WTZ260 i ZAZ261 zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Ist-
nieje możliwość realizacji usług asystenckich, a także in-
nych usług aktywnej integracji, w szczególności takich 
jak usługi trenera pracy lub inne usługi umożliwiające 
uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia i nabywanie nowych 
umiejętności społecznych i zawodowych, pozwalających 
uzyskać i utrzymać zatrudnienie w szczególności w po-
czątkowym okresie zatrudnienia. 

260 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 ak-

tywnej integracji obowiązkowo ukierunkowaną na przygotowanie uczestników 
WTZ do podjęcia zatrudnienia i ich zatrudnienie: w ZAZ, na otwartym lub chro-
nionym rynku pracy lub w przedsiębiorczości społecznej; IZ RPO tworzy możli-
wość wsparcia uczestników WTZ usługami asystenckimi oraz usługami trenera 
pracy, umożliwiającymi uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia, w szczególności 
w początkowym okresie zatrudnienia, umożliwia także realizację praktyk lub sta-
ży dla uczestników WTZ. 

261 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 zatrud-
nienia osób z niepełnosprawnościami w ZAZ po zakończeniu realizacji projektu 
jest co najmniej równy okresowi zatrudnienia w ramach projektu; okres może 
być krótszy, wyłącznie w sytuacji, gdy osoba z niepełnosprawnością podejmie w 

wiązkowo ukierunkowaną na przygotowanie uczestników WTZ do podjęcia zatrudnienia i ich za-
trudnienie: w ZAZ, na otwartym lub chronionym rynku pracy lub w przedsiębiorczości społecznej; 
istnieje 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. 

284 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 
projektu; okres może być krótszy, wyłącznie w sytuacji, gdy osoba z niepełnosprawnością podej-
mie 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; istnieje moż-
liwość wsparcia dla osób zatrudnionych w ZAZ usługami asystenckimi oraz usługami trenera pracy, 
umożliwiającymi uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia, w szczególności w początkowym okresie za-
trudnienia. 

 
25. Turnusy rehabilitacyjne, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 

r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych nie są traktowane jako instrument aktywnej integracji. Kwota 
przeznaczona na turnus rehabilitacyjny aktywizowanej osoby z niepełno-
sprawnością może stanowić wkład własny do projektu. 

26. Istnieje możliwość realizacji działań wspierających tworzenie miejsc pracy 
dla osób z niepełnosprawnościami, w szczególności poprzez wyposażenie 
lub doposażenie stanowiska pracy na potrzeby zatrudnienia osoby z niepeł-
nosprawnością, dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepeł-
nosprawnościami. Działania wspierające tworzenie miejsc pracy dla osób z 
niepełnosprawnościami mogą być realizowane wyłącznie jako element 
kompleksowych projektów obejmujących również aktywizację społeczno-
zawodową osób z niepełnosprawnościami. 

27. 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 lub PUP o reali-

zowanych projektach i formach wsparcia otrzymywanych przez uczest-
ników, w przypadku projektów, 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 spo-
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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 ryn-
ku 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. 
 

20. Turnusy rehabilitacyjne, o których mowa w ustawie z dnia 27 
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie są traktowane jako 
instrument aktywnej integracji. Kwota przeznaczona na tur-
nus rehabilitacyjny aktywizowanej osoby z niepełnosprawno-
ścią może stanowić wkład własny do projektu. 

21. Istnieje możliwość realizacji działań wspierających praco-
dawców w tworzeniu miejsc pracy dla osób z niepełno-
sprawnościami, w szczególności poprzez wyposażenie lub 
doposażenie stanowiska pracy na potrzeby zatrudnienia oso-
by z niepełnosprawnością, dostosowanie stanowiska pracy 
do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Działania wspie-
rające tworzenie miejsc pracy dla osób z niepełnosprawno-
ściami mogą być realizowane wyłącznie jako element kom-
pleksowych 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 projektach i formach wsparcia otrzymy-
wanych przez uczestników, w przypadku projektów, 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 regio-
nalnych i lokalnych, o których mowa w PO PŻ, o prowa-

łecznej 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 uzy-
skuje w ramach działań towarzyszących w PO PŻ, 

d) na zasadach określonych przez IZ RPO, zapewnić wymianę informacji 
z podmiotami realizującymi projekty w CT 8 na temat działań podej-
mowanych na danym obszarze (gmina/ powiat), w tym m.in. do 
współpracy i wymiany informacji w zakresie wsparcia udzielanego  
uczestnikom lub potencjalnym uczestnikom projektów. Beneficjenci 
realizujący projekty w ramach CT 8 przekazują informacje beneficjen-
tom projektów CT 9 z gminy/ powiatu, w których realizują projekt, o 
możliwościach wsparcia, harmonogramie jego realizacji, grupie doce-
lowej oraz warunkach udziału w projekcie. Beneficjenci projektów CT 
9 zobowiązani są do przekazywania pozyskanych informacji uczestni-
kom swoich projektów oraz udzielenia im ewentualnego wsparcia w 
procesie rekrutacji. 

e) zapewnić, że uczestnicy projektów z zakresu aktywnej integracji reali-
zowanych w ramach CT 9 mają możliwość skorzystania z instrumen-
tów aktywnej polityki rynku pracy właściwych dla projektów realizo-
wanych w ramach CT 8.  

28. W odniesieniu do projektów wskazanych w typie 1 lit. e oraz typie 1 lit. f 
dopuszczane jest wspieranie wychowanków w okresie do roku po opusz-
czeniu placówki, o której mowa w typie projektu.  
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dzonej rekrutacji do projektów realizowanych w ramach 
PI 9i i PI 9iv, a także do niepowielania wsparcia, które 
osoba lub rodzina zagrożona ubóstwem lub wyklucze-
niem społecznym uzyskuje w ramach działań towarzy-
szących w PO PŻ. 

23. 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.  

327/21 Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o 
wartości jednostkowej równej i wyższej niż 3500 PLN netto w 
ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ra-
mach cross-financingu nie może przekroczyć 10% wydatków 
projektu. 

Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jed-
nostkowej równej i wyższej niż 3500 PLN netto w ramach kosztów bezpośred-
nich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może przekroczyć 
10% wydatków projektu, o ile inny limit nie został wskazany  w załączniku Nr 
4 do SZOOP. 

Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne 
330/8 

1. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług 
społecznych, istniejących po zakończeniu projektu. 

2. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług 
zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu. 

3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w 
kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, 
pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na wła-
sny rachunek) po opuszczeniu programu. 

4. Liczba osób, u których po opuszczeniu programu zostały 
zdiagnozowane i/lub ograniczone problemy zdrowotne. 
 

1. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, 
istniejących po zakończeniu projektu. 

2. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, 
istniejących po zakończeniu projektu. 

3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym po-
szukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdoby-
wających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność 
na własny rachunek) po opuszczeniu programu. 

4. Liczba osób, u których po opuszczeniu programu zostały zdiagnozowa-
ne i/lub ograniczone problemy zdrowotne. 

5. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 
które opuściły opiekę instytucjonalną na rzecz usług społecznych 
świadczonych w społeczności lokalnej w programie. 

6. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenc-
kich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu. 

7. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług w miesz-
kaniach wspomaganych i chronionych istniejących po zakończeniu 
projektu. 

8. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania 
rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu. 
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330/9 

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem spo-
łecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w in-
teresie ogólnym w programie. 

2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem spo-
łecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie. 

3. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 
programie. 

4. Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich. 
5. Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS. 
6. Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z 

punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym pra-
codawców. 
 

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ob-
jętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w 
programie. 

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

3. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie. 
4. Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich. 
5. Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS. 
6. Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia 

potrzeb zdrowotnych regionu, w tym pracodawców. 
7. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym obję-

tych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności 
lokalnej w programie. 

8. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym obję-
tych usługami w postaci mieszkań chronionych i wspomaganych w pro-
gramie. 

9. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym obję-
tych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie. 

329/7 Cele szczegółowe Priorytetu Inwestycyjnego 9iv: 
1. Wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych uży-

teczności publicznej, w szczególności w formach zdeinstytu-
cjonalizowanych, dla osób wykluczonych lub zagrożonych 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie. 

2. Wzrost dostępności usług zdrowotnych dla osób wykluczo-
nych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym 
w regionie. 

 
Celem Działania jest wzrost dostępności usług społecznych  
i zdrowotnych. W ramach Działania przewiduje się wsparcie pro-
cesu deinstytucjonalizacji263 oraz rozwoju zintegrowanych usług 
społecznych  
i zdrowotnych dostosowanych do specyficznych potrzeb miesz-
kańców, w tym usług środowiskowych. Zakłada się realizację 
kompleksowych działań na rzecz rozwoju systemu wsparcia ro-
dziny oraz deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej. Realizacja prio-

Cele szczegółowe Priorytetu Inwestycyjnego 9iv: 
1. Wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności 

publicznej, w szczególności w formach zdeinstytucjonalizowanych, dla 
osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem spo-
łecznym w regionie. 

2. Wzrost dostępności usług zdrowotnych dla osób wykluczonych lub za-
grożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie. 

 
Celem Działania jest wzrost dostępności usług społecznych  
i zdrowotnych. W ramach Działania przewiduje się wsparcie procesu deinstytu-
cjonalizacji286 oraz rozwoju zintegrowanych usług społecznych  
i zdrowotnych dostosowanych do specyficznych potrzeb mieszkańców, w tym 
usług środowiskowych. Zakłada się realizację kompleksowych działań na rzecz 
rozwoju systemu wsparcia rodziny oraz deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej. 
Realizacja priorytetu przyczyni się do podniesienia jakości usług społecznych i 
zdrowotnych oraz ograniczenia jednej z istotnych barier jaką jest wykluczenie z 
dostępu do podstawowych usług publicznych warunkujących możliwości roz-
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rytetu przyczyni się do podniesienia jakości usług społecznych i 
zdrowotnych oraz ograniczenia jednej z istotnych barier jaką jest 
wykluczenie z dostępu do podstawowych usług publicznych wa-
runkujących możliwości rozwojowe osobom wykluczonym, bądź 
zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zwłaszcza 
osobom starszym, z niepełnosprawnościami i niesamodzielnym.  
 
263 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; 

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 

wojowe osobom wykluczonym, bądź zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym, zwłaszcza osobom starszym, z niepełnosprawnościami i niesamo-
dzielnym.  
 
286 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.  

Warunki, o których mowa w lit. a-d, musza być spełnione łącznie. 
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; 

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, 

umożliwiające stałe lub okresowe wsparcie tych osób 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 
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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 miesz-
kaniu jest nie większa niż 12. 

 

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 

(w razie konieczności umieszczenia w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego ro-
dzeństwa, za zgodą dyrektora tej placówki oraz po uzyskaniu zezwolenia wojewody, dopusz-
czalne jest umieszczenie w tym samym czasie większej liczby dzieci (maksymalnie 10), 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. 

 
 

331/10 (…) 
4. Usługi z zakresu mieszkalnictwa chronionego265 oraz 

wspomaganego, w tym  treningowego i wspieranego267. 
265 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 ).  
267 Usługa mieszkania wspieranego, stanowiącego alternatywę dla pobytu w placówce 

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

(…) 
4. Usługi z zakresu mieszkalnictwa chronionego288 oraz wspomaganego, w 

tym  treningowego i wspieranego290 . 
288 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 określają akty 
wykonawcze wydane na podstawie tej ustawy.  
290 Usługa mieszkania wspieranego, stanowiącego alternatywę dla pobytu w placówce zapewniającej 

całodobową opiekę. Usługa ma charakter pobytu stałego lub okresowego (w przypadku potrzeby opieki w 
zastępstwie za opiekunów faktycznych). Służy osobom niesamodzielnym 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(określoną w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków  Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju  Regionalnego na lata 2014-2020). 
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usług świadczonych w lokalnej społeczności(określoną w Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 
środków  Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju  
Regionalnego na lata 2014-2020).  

 
(…) 
 

 
(…) 

333/12 1. Osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym, w tym m.in. osoby starsze, osoby z niepełno-
sprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi), osoby 
niesamodzielne279, o ile mieszczą się w katalogu osób wska-
zanym w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w 
obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wy-
korzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-
2020280. 

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

niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością 
samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia 
codziennego. W zakresie wsparcia w obszarze zdrowia do oceny stopnia 
niesamodzielności stosowana jest Skala Barthel, która pozwala na ocenę chorego pod 
względem jego zapotrzebowania na opiekę innych osób. Bierze się w niej pod uwagę 
między innymi czynności życia codziennego takie jak: spożywanie posiłków, poruszanie 
się, wchodzenie  i schodzenie po schodach, siadanie, ubieranie i rozbieranie się, 
utrzymanie higieny osobistej, korzystanie z toalety oraz kontrolowanie czynności 
fizjologicznych. Za osobę niesamodzielną uznaje się również dzieci, nad którymi opiekę 
sprawuje uczestnik projektu. 
280 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 

1. Osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecz-
nym, w tym m.in. osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami (w 
tym z zaburzeniami psychicznymi), osoby niesamodzielne302, o ile 
mieszczą się w katalogu osób wskazanym w Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecz-
nego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-
2020303. 

302 Osoba niesamodzielna – osoba, która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki 

lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych 
czynności dnia codziennego. W zakresie wsparcia w obszarze zdrowia do oceny stopnia samodzielności 
fizycznej stosowana jest Skala Barthel, która pozwala na ocenę chorego pod względem jego zapotrzebowania 
na opiekę innych osób. Bierze się w niej pod uwagę między innymi czynności życia codziennego takie jak: 
spożywanie posiłków, poruszanie się, wchodzenie  i schodzenie po schodach, siadanie, ubieranie i 
rozbieranie się, utrzymanie higieny osobistej, korzystanie z toalety oraz kontrolowanie czynności 
fizjologicznych. Za osobę niesamodzielną uznaje się również dzieci, nad którymi opiekę sprawuje uczestnik 
projektu. 
303 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 (w tym również osoby przebywające w pieczy zastępczej na 

warunkach  określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 
systemie 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 2016 r. poz. 1654, z późn. zm.); 

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 2017 r. 
poz. 2198, z późn. zm.); 

f) osoby z niepełnosprawnością - osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie 
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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 2017 poz. 1065 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. 
 

(…) 
 

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 lub uczniowie/dzieci z 
niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020; 

g) członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co 
najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z 
niepełnosprawnością; 

h) osoby niesamodzielne; 
i) 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; 

j) osoby odbywające karę pozbawienia wolności, wyłącznie w przypadku osób objętych dozorem 
elektronicznym 

k) osoby korzystające z PO PŻ. 
 
 

 (…) 
 

 
 

334/19 (…) 
2. Demarkacja usług - usługi społeczne to usługi realizowa-

ne przez podmioty prowadzące w swojej działalności sta-
tutowej usługi społeczne lub przez podmioty prowadzą-
ce w swojej działalności statutowej jednocześnie usługi 
społeczne i zdrowotne. W przypadku realizacji w ramach 
jednego projektu usług społecznych i zdrowotnych, Be-
neficjent gwarantuje możliwość monitorowania usług 
społecznych i zdrowotnych oddzielnie. W ramach pro-
jektów dotyczących usług społecznych, w szczególności 
usług opiekuńczych, istnieje możliwość finansowania 
usług zdrowotnych, o ile usługi te nie mogą zostać sfi-
nansowane ze środków publicznych, tj. wykraczają poza 
gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej albo wy-
kazane zostało, że gwarantowana usługa zdrowotna284 
nie może zostać sfinansowana danej osobie ze środków 
publicznych w okresie trwania projektu. Usługi zdrowot-
ne widniejące w katalogu świadczeń gwarantowanych 
jako podstawowe mogą być finansowane tylko pod wa-

(…) 
2. Demarkacja usług - usługi społeczne to usługi realizowane przez pod-

mioty prowadzące w swojej działalności statutowej usługi społeczne 
lub przez podmioty prowadzące w swojej działalności statutowej jed-
nocześnie usługi społeczne i zdrowotne. W przypadku realizacji w ra-
mach jednego projektu zintegrowanych usług społecznych i zdrowot-
nych, Beneficjent gwarantuje odrębne monitorowanie usług społecz-
nych i zdrowotnych307. W przypadku realizacji zintegrowanych usług 
społecznych  
i zdrowotnych adresowanych do tej samej osoby, zastosowanie mają 
definicje osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym oraz osób niesamodzielnych określone w Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
na lata 2014-2020.  

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

Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 usługa zdrowotna to każde świadczenie opieki 
zdrowotnej, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych. 
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runkiem, że jednocześnie finansowane są usługi ponad-
standardowe, a cały pakiet usług tworzy logiczną całość, 
niezbędną do zapewnienia kompleksowego wsparcia 
osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem spo-
łecznym i stanowiącą wartość dodaną do funkcjonują-
cego systemu opieki zdrowotnej. 

284 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 usługa 
zdrowotna to każde świadczenie opieki zdrowotnej zgodnie z definicją wskazaną w 
ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych. 

 
3. Interwencja w ramach poszczególnych typów usług spo-

łecznych spełnia minimalne wymagania świadczenia 
usług społecznych, określone w załączniku nr 1 do Wy-
tycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzy-
staniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 
2014-2020. 

4. Warunki realizacji usług opiekuńczych: 
a) usługi opiekuńcze są świadczone dla osób niesamo-

dzielnych, 
b) wsparcie dla usług opiekuńczych prowadzi każdora-

zowo do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług 
opiekuńczych w społeczności lokalnej oraz liczby 
osób objętych usługami świadczonymi w społeczno-
ści lokalnej przez danego beneficjenta w stosunku do 
danych z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku  
o dofinansowanie projektu. Obowiązek zwiększania 
liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych oraz 
liczby osób objętych usługami nie dotyczy wsparcia 
dla usług opiekuńczych świadczonych przez opieku-
nów faktycznych, 

c) wsparcie dla zwiększania liczby miejsc świadczenia 
usług opiekuńczych odbywa się poprzez zwiększanie 

 
3. W ramach projektów dotyczących usług społecznych, w szczególności 

usług opiekuńczych, istnieje możliwość finansowania usług zdrowot-
nych jako uzupełnienia usług społecznych, o ile usługi te nie mogą zo-
stać sfinansowane ze środków publicznych, tj. wykraczają poza gwaran-
towane świadczenia opieki zdrowotnej albo wykazane zostało, że gwa-
rantowana usługa zdrowotna nie może zostać sfinansowana danej 
osobie ze środków publicznych w okresie trwania projektu. Usługi 
zdrowotne widniejące w katalogu świadczeń gwarantowanych jako 
podstawowe mogą być finansowane tylko pod warunkiem, że jedno-
cześnie finansowane są usługi ponadstandardowe, a cały pakiet usług 
tworzy logiczną całość, niezbędną do zapewnienia kompleksowego 
wsparcia osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecz-
nym. 

4. Interwencja w ramach poszczególnych typów usług społecznych spełnia 
minimalne wymagania świadczenia usług społecznych, określone w za-
łączniku nr 1 do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w ob-
szarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 

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

nia liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych w społeczności lokal-
nej oraz liczby osób objętych usługami opiekuńczymi świadczonymi w 
społeczności lokalnej przez danego beneficjenta w stosunku do danych 
z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie projek-
tu. Obowiązek zwiększania liczby miejsc świadczenia usług opiekuń-
czych oraz liczby osób objętych usługami nie dotyczy wsparcia dla usług 
opiekuńczych świadczonych przez opiekunów faktycznych. Obowiązek 
zwiększania liczby osób objętych usługami nie oznacza zakazu jedno-
czesnego wsparcia osób dotychczas obejmowanych usługami przez 
beneficjenta, 

c) zwiększanie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych świadczo-
nych niestacjonarnie / w miejscu zamieszkania odbywa się poprzez 
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liczby opiekunów świadczących usługi w miejscu za-
mieszkania lub poprzez tworzenie miejsc świadcze-
nia usług opiekuńczych w formie usług świadczonych 
w społeczności lokalnej w formie: 

 stałego lub krótkookresowego pobytu dzienne-
go; 

 stałego lub krótkookresowego pobytu całodo-
bowego. 

Miejsca krótkookresowego pobytu służą przede 
wszystkim poprawie dostępu do usług opiekuńczych 
w zastępstwie za opiekunów faktycznych (nieformal-
nych). Miejsca świadczenia usług opiekuńczych  mogą 
być tworzone zarówno w nowych podmiotach, jak i w 
podmiotach już istniejących, z zastrzeżeniem wynika-
jącym 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 opiekuń-
czo-pobytowych w celu przejścia tych osób do opieki 
realizowanej w ramach usług świadczonych w spo-
łeczności lokalnej, o ile przyczynia się to do zwięk-
szenia liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych 
w postaci usług świadczonych w społeczności lokal-
nej, 

f) istnieje możliwość w stosunku do podmiotów pro-
wadzących opiekę instytucjonalną sfinansowania 
działań pozwalających na rozszerzenie oferty o pro-
wadzenie usług świadczonych w społeczności lokal-
nej, o ile przyczyni się to do zwiększenia liczby miejsc 
świadczenia usług w społeczności lokalnej oraz liczby 
osób objętych usługami świadczonymi w społeczno-
ści lokalnej,  

g) w usługach opiekuńczych istnieje możliwość wyko-

zwiększanie liczby opiekunów świadczących usługi. Zwiększanie liczby 
miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formach stacjonarnych od-
bywa się poprzez tworzenie miejsc: 

 stałego lub krótkookresowego pobytu dziennego; 

 stałego lub krótkookresowego pobytu całodobowego w placów-
kach, w których realizowane sa usługi społeczne świadczone w 
społeczności lokalnej. 

Miejsca krótkookresowego pobytu służą przede wszystkim poprawie 
dostępu do usług opiekuńczych w zastępstwie za opiekunów faktycz-
nych (nieformalnych) w ramach opieki wytchnieniowej. Miejsca 
świadczenia usług opiekuńczych mogą być tworzone zarówno w no-
wych podmiotach, jak i w podmiotach już istniejących, z zastrzeżeniem 
wynikającym z litery b.  

d) nie są tworzone nowe miejsca świadczenia usług opiekuńczych w ra-
mach opieki instytucjonalnej ani nie są utrzymywane dotychczas istnie-
jące miejsca, 

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

f) istnieje możliwość w stosunku do podmiotów prowadzących opiekę in-
stytucjonalną 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 spo-
łeczności lokalnej oraz liczby osób objętych usługami świadczonymi w 
społeczności lokalnej,  

g) w usługach opiekuńczych istnieje możliwość wykorzystania nowocze-
snych technologii informacyjno-komunikacyjnych np. teleopieki, sys-
temów przywoławczych, wyłącznie jako elementu wsparcia i pod wa-
runkiem zagwarantowania kompleksowości usługi opiekuńczej, 

h) w ramach działań wspierających opiekunów faktycznych w opiece 
nad osobami niesamodzielnymi możliwe jest: 

 tworzenie miejsc krótkookresowego pobytu w zastępstwie za 
opiekunów faktycznych w formie pobytu całodobowego lub 
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rzystania nowoczesnych technologii informacyjno-
komunikacyjnych np. teleopieki, systemów przywo-
ławczych, wyłącznie jako elementu wsparcia i pod 
warunkiem zagwarantowania kompleksowości usługi 
opiekuńczej. 

5. Warunki realizacji usług asystenckich: 
a) usługi asystenckie są świadczone dla osób z niepełno-

sprawnościami, 
b) wsparcie dla usług asystenckich prowadzi każdora-

zowo do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług 
asystenckich w społeczności lokalnej oraz  liczby osób 
objętych usługami świadczonymi w społeczności lo-
kalnej przez danego beneficjenta w stosunku do da-
nych z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku  
o dofinansowanie projektu. Możliwe jest wsparcie w 
postaci usług asystenckich 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 asystentów funkcjonujących w ra-
mach nowych podmiotów lub podmiotów istnieją-
cych, z zastrzeżeniem wynikającym z pkt b), 

d) wsparcie świadczone w ramach usług asystenckich 
jest dostosowane do indywidualnych potrzeb osób 
wynikających z poszczególnych rodzajów niepełno-
sprawności oraz zakresu czynności wykonywanych 
przez asystenta w ramach usługi asystenckiej,  

e) usługi asystenckie mogą być świadczone przez asy-
stentów osób niepełnosprawnych, którzy ukończyli 
kształcenie w zawodzie asystenta osoby niepełno-
sprawnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edu-
kacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie 
podstawy programowej kształcenia w zawodach lub 
przez asystentów osobistych posiadających do-
świadczenie w realizacji usług asystenckich lub od-

dziennego, zgodnie z lit. c; 

 sfinansowanie usługi asystenckiej lub usługi opiekuńczej w celu 
umożliwienia opiekunom  faktycznym  funkcjonowania  społecz-
nego,  zawodowego  lub edukacyjnego. 

6. 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 lo-
kalnej przez danego beneficjenta w stosunku do danych z roku poprze-
dzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. Możliwe 
jest wsparcie w postaci usług asystenckich 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 
asystentów funkcjonujących w ramach nowych podmiotów lub pod-
miotów istniejących, z zastrzeżeniem wynikającym z pkt b). 

7. Warunki realizacji usług opiekuńczych i asystenckich: 
a) finansowanie ze środków EFS w ramach danego projektu miejsc świad-

czenia 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 niepełno-
sprawnościami i osób niesamodzielnych, których dochód nie przekra-
cza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie go-
spodarującą 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 z niepełnosprawnościami i osoby niesamo-
dzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium 
dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w ro-
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powiednie przeszkolenie, 
f) istnieje możliwość sfinansowania usługi asystenckiej 

w celu umożliwienia opiekunom faktycznym (nie-
formalnym) funkcjonowania społecznego, zawodo-
wego lub edukacyjnego. 

6. Warunki realizacji usług opiekuńczych i asystenckich: 
a) finansowanie ze środków EFS w ramach danego pro-

jektu miejsc świadczenia usług opiekuńczych i asy-
stenckich 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 benefi-
cjenta oraz 

 zastąpienia środkami projektu dotychczasowego 
finansowania usług ze środków innych niż euro-
pejskie. 

c) wsparcie jest adresowane w pierwszej kolejności do 
osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodziel-
nych, których dochód nie przekracza 150% właściwe-
go kryterium dochodowego (na osobę samotnie go-
spodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mo-
wa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo-
łecznej, 

d) istnieje możliwość skorzystania z usług asystenckich 
lub opiekuńczych także przez inne osoby niż wskaza-
ne w pkt 6 c). Kryteria rekrutacji uwzględniają w 
szczególności sytuację materialną osób niesamo-
dzielnych oraz ich opiekunów faktycznych (niefor-
malnych) rodzaj usług i specyfikę grupy docelowej. 
Decyzja o przyznaniu osobie niesamodzielnej lub jej 
opiekunom usług asystenckich lub opiekuńczych jest 
poprzedzona każdorazowo indywidualną oceną sytu-
acji materialnej i życiowej (rodzinnej i zawodowej) 
danej osoby niesamodzielnej oraz opiekunów fak-

dzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej. Kryteria rekrutacji uwzględniają w szczególności sytuację 
materialną osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów faktycznych 
(nieformalnych) rodzaj usług i specyfikę grupy docelowej. Decyzja o 
przyznaniu osobie niesamodzielnej lub jej opiekunom usług asystenc-
kich 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,  

e) dopuszcza się wprowadzenie częściowej lub całkowitej odpłatności311 
za usługi asystenckie lub opiekuńcze, dla osób innych niż osoby z nie-
pełnosprawnościami i osoby niesamodzielne, których dochód nie 
przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę sa-
motnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w 
ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Zasady odpłat-
ności zostaną określone przez beneficjenta we wniosku o dofinanso-
wanie projektu. Odpłatność nie dotyczy osób z niepełnosprawnościa-
mi i osób niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 150% 
właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodaru-
jącą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej, chyba że uchwała rady gminy 
stanowi inaczej. Zasady odpłatności uzależnione są w szczególności 
od sytuacji materialnej osób niesamodzielnych i ich opiekunów fak-
tycznych, rodzaju usługi i specyfiki grupy docelowej. Stosowanie od-
płatności w projekcie musi być zaplanowane we wniosku o dofinan-
sowanie projektu, przy czym odpłatności te stanowią wkład własny w 
projekcie, 

311 W przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zasady 

odpłatności są określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w 
sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. poz. 1598, z późn. zm.). 

 
f) w celu umożliwienia pozostania osób z niepełnosprawnościami  

i osób niesamodzielnych w społeczności lokalnej, możliwe jest finan-
sowanie działań pozwalających tym osobom na w miarę możliwości 
samodzielne funkcjonowanie, w tym działań zwiększających mobil-
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tycznych 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 całkowi-
tej odpłatności za usługi asystenckie lub opiekuńcze, 
dla osób innych niż wskazane w pkt 6c). Zasady od-
płatności zostaną określone przez beneficjenta we 
wniosku o dofinansowanie projektu i zatwierdzone 
przez IZ RPO na etapie oceny projektu, 

f) dopuszcza finansowanie działań pozwalających oso-
bom, 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, au-
tonomię, bezpieczeństwo osób z niepełnosprawno-
ściami i osób niesamodzielnych: np. likwidowanie ba-
rier architektonicznych w miejscu zamieszkania, sfi-
nansowanie tworzenia wypożyczalni sprzętu wspo-
magającego (zwiększającego samodzielność osób) i 
sprzętu pielęgnacyjnego (niezbędnego do opieki nad 
osobami niesamodzielnymi), sfinansowanie wypoży-
czenia lub zakupu tego sprzętu zwiększającego sa-
modzielność osób, usługi dowożenia posiłków, prze-
wóz do miejsca pracy lub ośrodka wsparcia. Tego ro-
dzaju działania realizowane są wyłącznie jako ele-
ment kompleksowych projektów dotyczących usług 
asystenckich lub usług opiekuńczych i mogą być fi-
nansowane z EFS lub w ramach cross-financingu. 

7. W przypadku usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej: 
- wsparcie odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczu zastępczej. W 
ramach projektów EFS nie są finansowane świadczenia wy-
płacane na podstawie tej ustawy. Świadczenia te mogą sta-
nowić wkład własny do projektu, 
- nie są tworzone nowe miejsca w ramach opieki instytucjo-

ność, 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 pielę-
gnacyjnego (niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi), 
sfinansowanie wypożyczenia lub zakupu tego sprzętu, usługi dowoże-
nia posiłków, przewóz do miejsca pracy lub ośrodka wsparcia. Tego ro-
dzaju 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. W przypadku usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej: 
a) wsparcie odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczu zastępczej. W ramach projektów 
EFS nie są finansowane świadczenia wypłacane na podstawie tej usta-
wy. Świadczenia te mogą stanowić wkład własny do projektu, 

b) nie są tworzone nowe miejsca w ramach opieki instytucjonalnej, tj. w 
placówkach opiekuńczo-wychowawczych powyżej 14 osób, 

c) usługi wsparcia rodziny w postaci pomocy w opiece i wychowaniu dzie-
ci w formie placówek wsparcia dziennego  polegają na tworzeniu no-
wych miejsc opieki i wychowania w ramach nowo tworzonych placó-
wek wsparcia dziennego lub na wsparciu istniejących placówek.  

9. Wsparcie istniejących placówek wsparcia dziennego jest możliwe wy-
łącznie, pod warunkiem: 
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nalnej, tj. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powy-
żej 14 osób, 
- usługi wsparcia rodziny w postaci pomocy  w opiece i wy-
chowaniu dzieci w formie placówek wsparcia dziennego  po-
legają na tworzeniu nowych miejsc opieki i wychowania w 
ramach nowo tworzonych placówek wsparcia dziennego lub 
na wsparciu istniejących placówek.  
8. Wsparcie istniejących placówek wsparcia dziennego jest 

możliwe wyłącznie, pod warunkiem: 
a) zwiększenia liczby miejsc w tych placówkach lub  
b) rozszerzenia oferty wsparcia. 

9. Zakłada się wykorzystanie potencjału organizacyjno – 
technicznego szkół w ramach działań wspierających two-
rzenie i rozwój środowiskowych form i placówek wspar-
cia dziennego dla dzieci i młodzieży, w tym np. świetlic 
środowiskowych, ognisk wychowawczych oferujących 
zajęcia/programy socjoterapeutyczne. 

10. Intensywność wsparcia będzie najwyższa na obszarach, 
na których występują ograniczenia w dostępie do usług 
społecznych użyteczności publicznej, w tym np. terenach 
wiejskich, obszarach rewitalizowanych.  

11. W ramach Działania zakłada się wdrażanie wybranych 
standardów świadczenia usług wypracowanych na po-
ziomie krajowym. 

12. Beneficjent zapewnia, że wynagrodzenie za pra-
cę/stawka za godzinę pracy osób bezpośrednio świad-
czących usługi społeczne w projekcie nie mogą być niższe 
od minimalnego wynagrodzenia za pracę/minimalnej 
stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zapis nie dotyczy 
osób świadczących usługi nieodpłatnie.  

13. Wsparcie istniejących mieszkań chronionych lub miesz-
kań wspomaganych jest możliwe wyłącznie pod warun-
kiem zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług w da-
nym mieszkaniu, bez pogorszenia jakości świadczonych 

a) zwiększenia liczby miejsc w tych placówkach lub  
b) rozszerzenia oferty wsparcia. 
10. Zakłada się wykorzystanie potencjału organizacyjno – technicznego 

szkół w ramach działań wspierających tworzenie i rozwój środowisko-
wych form i placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, w tym 
np. świetlic środowiskowych, ognisk wychowawczych oferujących zaję-
cia/programy socjoterapeutyczne. 

11. W placówkach wsparcia dziennego w formie opiekuńczej oraz pla-
cówkach prowadzonych w formie pracy podwórkowej obowiązkowo 
są realizowane zajęcia rozwijające co najmniej dwie z ośmiu kompe-
tencji kluczowych wskazanych w zaleceniu Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w 
procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE) (Dz. Urz. UE L 394 
z 30.12.2006, str. 10): 

a) porozumiewanie się w języku ojczystym; 
b) porozumiewanie się w językach obcych; 
c) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-

techniczne; 
d) kompetencje informatyczne; 
e) umiejętność uczenia się; 
f) kompetencje społeczne i obywatelskie; 
g) inicjatywność i przedsiębiorczość; 
h) świadomość i ekspresja kulturalna. 
12. Finansowanie ze środków EFS zatrudnienia osoby do pomocy przy 

sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich, przy-
znawanej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą na pod-
stawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i syste-
mie pieczy zastępczej, możliwe jest tylko w celu umożliwienia oso-
bom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą udziału w innych for-
mach wsparcia w ramach projektu. 

13. Intensywność wsparcia będzie najwyższa na obszarach, na których wy-
stępują ograniczenia w dostępie do usług społecznych użyteczności 
publicznej, w tym np. terenach wiejskich, obszarach rewitalizowanych.  

14. W ramach Działania zakłada się wdrażanie wybranych standardów 
świadczenia usług wypracowanych na poziomie krajowym. 
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usług. W mieszkaniach chronionych 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 samodzielności, praca socjalna, porad-
nictwo specjalistyczne, integracja osoby ze społecz-
nością lokalną. 

14. W przypadku mieszkań chronionych, Beneficjent zapew-
nia, że jest stosowany standard dotyczący tej formy po-
mocy wynikający z ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o po-
mocy społecznej i rozporządzenia Ministra Pracy i Poli-
tyki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie 
mieszkań chronionych. W przypadku mieszkań wspoma-
ganych Beneficjent zapewnia, że mieszkania te spełniają 
definicję usług społecznych świadczonych w społeczności 
lokalnej oraz standardy określone w załączniku nr 1 do 
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obsza-
rze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wyko-
rzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społeczne-
go i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 
lata 2014-2020. 

15. 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 chronio-

nych i mieszkaniach wspomaganych utworzonych w 
ramach projektu, 

c) utworzonych w projekcie miejsc w placówkach 
wsparcia dziennego, 

Trwałość oznacza instytucjonalną gotowość podmiotów do 
świadczenia usług. 

15. Beneficjent zapewnia, że wynagrodzenie za pracę/stawka za godzinę 
pracy osób bezpośrednio świadczących usługi społeczne w projekcie 
nie mogą być niższe od minimalnego wynagrodzenia za pra-
cę/minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zapis nie dotyczy osób świad-
czących usługi nieodpłatnie.  

16. Wsparcie dla mieszkań chronionych i mieszkań wspomaganych pole-
ga na tworzeniu miejsc w nowo tworzonych lub istniejących mieszka-
niach 

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. 
17. W przypadku mieszkań wspomaganych w formie mieszkań wspiera-

nych, możliwe jest tworzenie miejsc pobytu okresowego (opieka wy-
tchnieniowa) lub stałego. Usługi świadczone w mieszkaniach wspie-
ranych pobytu okresowego nie mogą mieć charakteru jedynie turnu-
sów rehabilitacyjnych. Wsparcie istniejących mieszkań chronionych 
lub mieszkań wspomaganych jest możliwe wyłącznie pod warunkiem 
zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług w danym mieszkaniu, bez 
pogorszenia jakości świadczonych usług. W mieszkaniach chronionych i 
mieszkaniach wspomaganych w ramach wsparcia zapewnia się: 

a) usługi wspierające pobyt osoby w mieszkaniu, w tym usługi opiekuń-
cze, usługi asystenckie; 

b) usługi wspierające aktywność osoby w mieszkaniu, w tym trening sa-
modzielności, praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne, integracja 
osoby ze społecznością lokalną. 

18. W przypadku mieszkań chronionych, Beneficjent zapewnia, że jest sto-
sowany standard dotyczący tej formy pomocy wynikający z ustawy z 
dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej i aktów wykonawczych 
wydanych na podstawie tej ustawy. W przypadku mieszkań wspoma-
ganych Beneficjent zapewnia, że mieszkania te spełniają definicję usług 
społecznych świadczonych w społeczności lokalnej oraz standardy 
określone w załączniku nr 1 do Wytycznych w zakresie realizacji przed-
sięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wy-
korzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europej-
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16.  Beneficjent projektu realizujacego cel szczegółowy nr 1 
jest zobowiązany:  
a) do informowania właściwych terytorialnie OPS i 

PCPR o realizowanych projektach 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, 

b) do poinformowania właściwych terytorialnie ośrod-
ków 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 ubó-
stwem lub wykluczeniem społecznym uzyskuje w 
ramach działań towarzyszących w PO PŻ. 

17. Przedsięwzięcia w obszarze zdrowia realizowane w ra-
mach Działania 11.2 są realizowane w formule regional-
nych programów zdrowotnych (RPZ)3 za wyjątkiem dzia-
łań służących deinstytucjonalizacji opieki medycznej. 

18. Warunki realizacji działania z zakresu deinstytucjonaliza-
cji opieki medycznej: 

a) beneficjent realizuje wymienione działania z zakresu deinsty-
tucjonalizacji opieki medycznej nad osobami niesamodziel-
nymi mając na uwadze  
w szczególności następujące cele: 

 umożliwienie podjęcia lub kontynuowania zatrudnienia 
przez opiekuna osoby niesamodzielnej; 

skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 
19. Trwałość wsparcia – beneficjent po zakończeniu realizacji projektu jest 

zobowiązany do zachowania trwałości co najmniej przez okres równy 
okresowi realizacji projektu, w szczególności w zakresie: 
d) miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych utworzonych 

w ramach projektu, 
e) miejsc świadczenia usług w mieszkaniach chronionych i mieszka-

niach wspomaganych utworzonych w ramach projektu, 
f) utworzonych w projekcie miejsc w placówkach wsparcia dziennego, 

Trwałość oznacza instytucjonalną gotowość podmiotów do świadczenia 
usług. 
20.  Beneficjent projektu realizującego cel szczegółowy nr 1 jest zobowią-

zany:  
c) do informowania właściwych terytorialnie OPS i PCPR o realizowa-

nych projektach i formach wsparcia otrzymywanych przez uczestni-
ków, w przypadku projektów, w których Beneficjentem jest pod-
miot inny niż OPS, z uczestnikami tego projektu podpisywana jest 
umowa na wzór kontraktu socjalnego, 

d) 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 wyklu-
czeniem społecznym uzyskuje w ramach działań towarzyszących w 
PO PŻ. 

21. Przedsięwzięcia w obszarze zdrowia realizowane w ramach Działania 
11.2 są realizowane w formule regionalnych programów zdrowotnych 
(RPZ)4 za wyjątkiem działań służących deinstytucjonalizacji opieki me-
dycznej. 

                                                           
3 Regionalny program zdrowotny (RPZ) - program polityki zdrowotnej realizowany w ramach RPO WL 2014-2020, tj. program polityki zdrowotnej, o którym mowa w art. 5 pkt 29a ustawy z dnia 27 

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W przypadku ww. programów finansowanych ze środków EFS, wybór realizatora programu polityki 
zdrowotnej następuje z zastosowaniem przepisów rozdziału 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 
2014-2020. 
4 Regionalny program zdrowotny (RPZ) - program polityki zdrowotnej realizowany w ramach RPO WL 2014-2020, tj. program polityki zdrowotnej, o którym mowa w art. 5 pkt 29a ustawy z dnia 27 

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W przypadku ww. programów finansowanych ze środków EFS, wybór realizatora programu polityki 
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 poprawę stanu zdrowia osób niesamodzielnych i ich 
opiekunów;  

 zmniejszenie liczby i czasu trwania nieuzasadnionych 
medycznie hospitalizacji osób starszych; 

 zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowot-
nej, z których korzystają osoby niesamodzielne, poprzez 
skrócenie czasu oczekiwania; 

 kompleksowe wsparcie opiekunów osób niesamodziel-
nych, w tym edukacja i wsparcie psychologiczne;  

 wypracowanie trwałych rozwiązań zapewniających wy-
soką jakość usług medycznych, dostosowaną do indywi-
dualnych potrzeb osób niesamodzielnych. 

b) w ramach projektów z zakresu deinstytucjonalizacji opieki 
medycznej mogą być realizowane/finansowane w szczegól-
ności następujące działania:  

 zatrudnienie personelu świadczącego usługi zdrowotne 
lub opiekuńcze; 

 usługi zdrowotne, rehabilitacyjne i pielęgnacyjne pod 
warunkiem, że są one niezbędne do realizacji celów pro-
jektu oraz nie mogą zostać sfinansowane ze środków 
publicznych, to jest jeżeli wykraczają one poza gwaran-
towane świadczenia opieki zdrowotnej albo po wykaza-
niu, że gwarantowana usługa zdrowotna nie mogłaby zo-
stać sfinansowana danej osobie ze środków publicznych 
w okresie realizacji wsparcia danego uczestnika w ra-
mach projektu albo w przypadku, o którym mowa w roz-
dziale 7 pkt 2 Wytycznych w zakresie realizacji przedsię-
wzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 (gdy 
projekt przewiduje zarówno usługi zdrowotne wymie-
nione w katalogu świadczeń gwarantowanych jako pod-
stawowe i jednocześnie niezbędne dla realizacji tego 

22. Warunki realizacji działania z zakresu deinstytucjonalizacji opieki me-
dycznej: 

d) beneficjent realizuje wymienione działania z zakresu deinstytucjonalizacji 
opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi mając na uwadze  
w szczególności następujące cele: 

 umożliwienie podjęcia lub kontynuowania zatrudnienia przez opiekuna 
osoby niesamodzielnej; 

 poprawę stanu zdrowia osób niesamodzielnych i ich opiekunów;  

 zmniejszenie liczby i czasu trwania nieuzasadnionych medycznie hospi-
talizacji osób starszych; 

 zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, z których ko-
rzystają osoby niesamodzielne, poprzez skrócenie czasu oczekiwania; 

 kompleksowe wsparcie opiekunów osób niesamodzielnych, w tym 
edukacja i wsparcie psychologiczne;  

 wypracowanie trwałych rozwiązań zapewniających wysoką jakość usług 
medycznych, dostosowaną do indywidualnych potrzeb osób niesamo-
dzielnych. 

e) w ramach projektów z zakresu deinstytucjonalizacji opieki medycznej mogą 
być realizowane/finansowane w szczególności następujące działania:  

 zatrudnienie personelu świadczącego usługi zdrowotne lub opiekuńcze; 

 usługi zdrowotne, rehabilitacyjne i pielęgnacyjne pod warunkiem, że są 
one niezbędne do realizacji celów projektu oraz nie mogą zostać sfi-
nansowane ze środków publicznych, 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 okresie realizacji wsparcia da-
nego uczestnika w ramach projektu albo w przypadku, o którym mowa 
w rozdziale 7 pkt 2 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z 
udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 
zdrowia na lata 2014-2020 (gdy projekt przewiduje zarówno usługi 
zdrowotne wymienione w katalogu świadczeń gwarantowanych jako 
podstawowe i jednocześnie niezbędne dla realizacji tego projektu, jak i 

                                                                                                                                                                                                                                                                      
zdrowotnej następuje z zastosowaniem przepisów rozdziału 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 
2014-2020. 
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projektu, jak i usługi zdrowotne ponadstandardowe); 

 działania informacyjno-edukacyjne prowadzone przez 
osoby uprawnione do udzielania świadczeń oraz osoby 
legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do 
udzielania świadczeń w określonym zakresie lub w okre-
ślonej dziedzinie medycyny, osób z ich otoczenia, opie-
kunów, osób świadczących usługi z zakresu opieki nad 
osobami niesamodzielnymi;  

 zapewnienie transportu osoby niesamodzielnej lub per-
sonelu sprawującego opiekę, związane bezpośrednio z 
usługami zdrowotnymi świadczonymi osobie niesamo-
dzielnej w ramach projektu;  

 monitoring jakości i celowości podejmowanych działań. 
c) finansowanie środków trwałych w projekcie możliwe jest 

wyłącznie  
w sytuacjach, gdy zostanie należycie udowodnione, że środki 
te będą wykorzystywane w ramach nowo rozwijanej formy 
opieki zdeinstytucjonalizowanej. Finansowanie środków 
trwałych odbywa się na warunkach określonych w Wytycz-
nych w zakresie kwalifikowalności wydatków. 
19.  Warunki realizacji RPZ z zakresu wczesnego wykrywania 

wad rozwojowych (zarówno wad wrodzonych, jak i wad 
nabytych) i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełno-
sprawnością i z niepełnosprawnościami: 

a) działania objęte finansowaniem w ramach projektów nie 
zastępują świadczeń opieki zdrowotnej, których finansowa-
nie jest zagwarantowane ze środków publicznych, z zastrze-
żeniem rozdziału 5 pkt 9 Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020; 

b) w ramach projektów z zakresu wczesnego wykrywania wad 
rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełno-
sprawnością i z niepełnosprawnościami mogą być realizo-
wane w szczególności następujące działania:  

 usługi zdrowotne pod warunkiem, że są one niezbędne do 

usługi zdrowotne ponadstandardowe); 

 działania informacyjno-edukacyjne prowadzone przez osoby upraw-
nione do udzielania świadczeń oraz osoby legitymujące się nabyciem 
fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń w określonym zakresie 
lub w określonej dziedzinie medycyny, skierowane do osób niesamo-
dzielnych, osób z ich otoczenia, opiekunów, osób świadczących usługi z 
zakresu opieki nad osobami niesamodzielnymi;  

 zapewnienie transportu osoby niesamodzielnej lub personelu sprawu-
jącego opiekę, związane bezpośrednio z usługami zdrowotnymi świad-
czonymi osobie niesamodzielnej w ramach projektu;  

 monitoring jakości i celowości podejmowanych działań. 
f) finansowanie środków trwałych w projekcie możliwe jest wyłącznie  

w sytuacjach, gdy zostanie należycie udowodnione, że środki te będą wyko-
rzystywane w ramach nowo rozwijanej formy opieki zdeinstytucjonalizowa-
nej. Finansowanie środków trwałych odbywa się na warunkach określonych 
w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków. 
23.  Warunki realizacji RPZ z zakresu wczesnego wykrywania wad rozwojo-

wych (zarówno wad wrodzonych, jak i wad nabytych) i rehabilitacji 
dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i z niepełnosprawnościami: 

c) działania objęte finansowaniem w ramach projektów nie zastępują świad-
czeń opieki zdrowotnej, których finansowanie jest zagwarantowane ze 
środków publicznych, z zastrzeżeniem rozdziału 5 pkt 9 Wytycznych w za-
kresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020; 

d) w ramach projektów z zakresu wczesnego wykrywania wad rozwojowych i 
rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i z niepełnosprawno-
ściami mogą być realizowane w szczególności następujące działania:  

 usługi zdrowotne pod warunkiem, że są one niezbędne do realizacji ce-
lów RPZ oraz nie mogą zostać sfinansowane ze środków publicznych 
(wykraczają poza gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej) albo po 
wykazaniu, że gwarantowana usługa zdrowotna nie mogłaby zostać sfi-
nansowana danej osobie ze środków publicznych w okresie trwania RPZ 
lub danego projektu służącego realizacji RPZ albo w przypadku, o którym 
mowa w rozdziale 5 pkt 9 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć 
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 
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realizacji celów RPZ oraz nie mogą zostać sfinansowane ze 
środków publicznych (wykraczają poza gwarantowane 
świadczenia opieki zdrowotnej) albo po wykazaniu, że 
gwarantowana usługa zdrowotna nie mogłaby zostać sfi-
nansowana danej osobie ze środków publicznych w okre-
sie trwania RPZ lub danego projektu służącego realizacji 
RPZ albo w przypadku, o którym mowa w rozdziale 5 pkt 9 
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 
zdrowia na lata 2014-2020 (gdy RPZ przewiduje zarówno 
usługi zdrowotne wymienione w katalogu świadczeń gwa-
rantowanych jako podstawowe i jednocześnie niezbędne 
dla realizacji tego programu, jak i usługi zdrowotne po-
nadstandardowe); 

 zapewnianie dojazdu niezbędnego dla realizacji usługi 
zdrowotnej dla danej osoby oraz jej opiekuna z miejsca 
zamieszkania do miejsca wykonywania usługi zdrowotnej i 
z powrotem; 

 w przypadku gdy opiekun osoby biorącej udział w projek-
cie, poza uczestnikiem projektu, ma dodatkowo pod opie-
ką inną osobę niesamodzielną, w ramach projektu możli-
we jest zapewnienie opieki nad tą osobą niesamodzielną 
w czasie korzystania ze wsparcia przez uczestnika projek-
tu;  

 działania informacyjno-edukacyjne dotyczące tematyki 
RPZ skierowane w szczególności do dzieci oraz osób z ich 
otoczenia, prowadzone przez osoby uprawnione do udzie-
lania świadczeń oraz osoby legitymujące się nabyciem fa-
chowych kwalifikacji do udzielania świadczeń w określo-
nym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny; 

 działania informacyjno-szkoleniowe związane z wdraża-
niem RPZ skierowane w szczególności do pielęgniarek i hi-
gienistek szkolnych, pedagogów, psychologów prowadzo-
ne osoby uprawnione do udzielania świadczeń oraz osoby 
legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do 

zdrowia na lata 2014-2020 (gdy RPZ przewiduje zarówno usługi zdro-
wotne wymienione w katalogu świadczeń gwarantowanych jako pod-
stawowe i jednocześnie niezbędne dla realizacji tego programu, jak i 
usługi zdrowotne ponadstandardowe); 

 zapewnianie dojazdu niezbędnego dla realizacji usługi zdrowotnej dla 
danej osoby oraz jej opiekuna z miejsca zamieszkania do miejsca wyko-
nywania usługi zdrowotnej i z powrotem; 

 w przypadku gdy opiekun osoby biorącej udział w projekcie, poza 
uczestnikiem projektu, ma dodatkowo pod opieką inną osobę niesamo-
dzielną, w ramach projektu możliwe jest zapewnienie opieki nad tą oso-
bą niesamodzielną w czasie korzystania ze wsparcia przez uczestnika 
projektu;  

 działania informacyjno-edukacyjne dotyczące tematyki RPZ skierowane 
w szczególności do dzieci oraz osób z ich otoczenia, prowadzone przez 
osoby uprawnione do udzielania świadczeń oraz osoby legitymujące się 
nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń w określonym 
zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny; 

 działania informacyjno-szkoleniowe związane z wdrażaniem RPZ skiero-
wane w szczególności do pielęgniarek i higienistek szkolnych, pedago-
gów, psychologów prowadzone osoby uprawnione do udzielania świad-
czeń oraz osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do 
udzielania świadczeń w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie 
medycyny. 

 monitoring jakości i celowości podejmowanych działań. 
24. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub 

posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną 
formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa 
lubelskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdraża-
nego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość 
osobistego kontaktu z kadrą projektu.  

25. 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. uznającym niektóre rodzaje pomo-
cy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 
Traktatu oraz w art. 1 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 
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udzielania świadczeń w określonym zakresie lub w okre-
ślonej dziedzinie medycyny. 

 monitoring jakości i celowości podejmowanych działań. 
20. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro 

projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział 
czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną dzia-
łalności podmiotu) na terenie województwa lubelskiego 
z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdra-
żanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projek-
tu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.  

21. Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w 
zakresie w jakim jest wykluczone w art. 1 ust. 2 - 5 Roz-
porządzenia 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 sto-
sowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej do pomocy de minimis.  

W przypadku, gdy środki trwałe zakupione w ramach projek-
tu lub wydatki objęte cross-financingiem będą wykorzysty-
wane częściowo lub w całości do działalności komercyjnej (w 
okresie realizacji projektu i/lub po jego zakończeniu), wów-
czas tego typu wsparcie powinno zostać zweryfikowane pod 
kątem wystąpienia pomocy publicznej.  
Wykorzystanie środków trwałych lub infrastruktury zaku-
pionej w ra-mach projektu do działalności komercyjnej w 
okresie realizacji projektu nakłada na podmiot udzielający 
pomocy obowiązek objęcia powyższych wydatków pomocą 
publiczną / pomocą de minimis proporcjonalnie do czasu, w 
jakim zakupiony sprzęt lub infrastruktura będą  wykorzy-
stywane do celów komercyjnych w okresie realizacji projek-
tu. Z kolei, w przypadku gdy beneficjent planuje wykorzy-
stanie środków trwałych lub infrastruktury zakupionej w 
ramach projektu do działalności komercyjnej po zakończe-

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 zakoń-
czeniu), wówczas tego typu wsparcie powinno zostać zweryfikowane pod 
kątem wystąpienia pomocy publicznej.  
Wykonywanie usług w ramach gwarantowanych przez państwo świad-czeń 
zdrowotnych wyklucza co do zasady możliwość udzielania odpłat-nych 
świadczeń na rzecz obywateli innych Państw Członkowskich. W tym przy-
padku nie dochodzi zatem do naruszenia lub też groźby naruszenia konku-
rencji w wymiarze unijnym, a tym samym wyłączona zostaje jedna z czte-
rech przesłanek wystąpienia pomocy publicznej, o których 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 po-
wyższe wsparcie będzie wyłączone spod reguł pomocy publicznej / pomocy 
de minimis. Analogiczne podejście można zastosować również w odniesie-
niu do innych źródeł finansujących świadczenia zdrowotne w ramach pu-
blicznego systemu ochrony zdrowia, w tym krajowych i samorządowych 
programów zdrowotnych. 
26. 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 wyko-
rzystaniem klauzul społecznych zgodnie 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 publicz-
nych i zasadą konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakre-
sie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

27. Beneficjent, na zasadach określonych przez IZ RPO, zapewnia wymia-
nę informacji pomiędzy podmiotami realizującymi projekty w CT 8 i 9 
na temat działań podejmowanych na danym obszarze (gmina/ po-
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niu realizacji 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 pań-
stwo świad-czeń zdrowotnych wyklucza co do zasady możli-
wość udzielania odpłat-nych świadczeń na rzecz obywateli 
innych Państw Członkowskich. W tym przypadku nie docho-
dzi zatem do naruszenia lub też groźby naruszenia konkuren-
cji w wymiarze unijnym, a tym samym wyłączona zostaje 
jedna z czterech przesłanek wystąpienia pomocy publicznej, 
o których mowa w art. 107 ust. 1 TFUE. W przypadku, gdy 
środki trwałe lub infrastruktura zakupione w ramach projek-
tu 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. Analogiczne podej-
ście można zastosować również w odniesieniu do innych źró-
deł finansujących świadczenia zdrowotne w ramach publicz-
nego systemu ochrony zdrowia, w tym krajowych i samorzą-
dowych programów zdrowotnych. 
22. 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 wykorzysta-
niem klauzul społecznych zgodnie 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 nieobjętych ustawą z dnia 
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych i za-
sadą konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020. 

wiat), w tym m.in. do współpracy i wymiany informacji w zakresie 
wsparcia udzielanego  uczestnikom lub potencjalnym uczestnikom 
projektów. Beneficjenci realizujący projekty w ramach CT 8 przekazu-
ją informacje beneficjentom projektów CT 9 z gminy/ powiatu, w któ-
rych realizują projekt, o możliwościach wsparcia, harmonogramie je-
go realizacji, grupie docelowej oraz warunkach udziału w projekcie. 
Beneficjenci projektów CT 9 zobowiązani są do przekazywania pozy-
skanych informacji uczestnikom swoich projektów oraz udzielenia im 
ewentualnego wsparcia w procesie rekrutacji. W szczególności Bene-
ficjent realizujący projekt w Działaniu 11.2 RPO WL powinien infor-
mować beneficjentów realizujących projekty w Działaniu 9.4 oraz 9.7 
RPO WL o możliwości współpracy w zakresie korzystania z usług osób 
przeszkolonych w dziedzinie opieki nad osobami niesamodzielnymi 
lub z niepełnosprawnościami. 

343/21 Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jed-
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wartości jednostkowej równej i wyższej niż 3500 PLN netto w 
ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ra-
mach cross-financingu nie może przekroczyć 10% wydatków 
projektu. 

nostkowej równej i wyższej niż 3500 PLN netto w ramach kosztów bezpośred-
nich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może przekroczyć 
10% wydatków projektu, o ile inny limit nie został wskazany  w załączniku Nr 
4 do SZOOP. 

Działanie 11.3 Ekonomia społeczna 
346/10 1. Kompleksowe wsparcie na rzecz tworzenia i funkcjonowania 

podmiotów ekonomii społecznej301, w szczególności przed-
siębiorstw społecznych302, w tym: 

a) wsparcie na założenie  spółdzielni socjalnej (obej-
mujące m.in. wsparcie doradczo – szkoleniowe, 
przyznanie dotacji, wsparcie pomostowe, mento-
ring w zakresie prowadzenia działalności), 

b) bezzwrotne wsparcie finansowe na tworzenie no-
wych podmiotów ekonomii społecznej, w tym 
podmiotów prowadzących działalność w sferze po-
żytku publicznego (np. spółdzielni socjalnych). 

301 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 podmiot 
ekonomii społecznej to: 
a) przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, 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 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 

c) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 
2016 r. poz. 1817); 

d) podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu społecznego 
bądź dla którego leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu 
działalności komercyjnej. Grupę tę można podzielić na następujące podgrupy: 

 organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące 
działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów 
statutowych; 

 spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie 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 

1. Kompleksowe wsparcie na rzecz tworzenia i funkcjonowania podmio-
tów ekonomii społecznej326, w szczególności przedsiębiorstw społecz-
nych327, w tym: 
a) wsparcie na założenie  spółdzielni socjalnej (obejmujące m.in. 

wsparcie doradczo – szkoleniowe, przyznanie dotacji, wsparcie 
pomostowe, mentoring w zakresie prowadzenia działalności), 

b) bezzwrotne wsparcie finansowe na tworzenie nowych podmio-
tów ekonomii społecznej, w tym podmiotów prowadzących dzia-
łalność w sferze pożytku publicznego (np. spółdzielni socjalnych). 

326 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 podmiot ekonomii społecznej to: 

a) przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, 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 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: 

 CIS i KIS; 

 ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 

c) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z 
późn. zm.), lub spółka non-profit, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 tej ustawy, o ile udział 
sektora publicznego w tej spółce wynosi nie więcej niż 50%;; 

d) spółdzielnie, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnia pracy lub spółdzielnia inwalidów i  
niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. 
U. z 2017 r. poz. 1560, z późn. zm.). 

327 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 
warunki:  

a) jest podmiotem wyodrębnionym pod względem organizacyjnym i rachunkowym, prowadzącym 
i.  działalność gospodarczą zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub 

ii. działalność odpłatną pożytku publicznego w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub 

iii. działalność oświatową w rozumieniu art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - 
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.), lub 

iv. działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 
r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862), 
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działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora 
publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%. 

302 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 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 socjalnym lub  

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

(2) zatrudnienie co najmniej 30% osób o umiarkowanym lub znacznym 
stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierp-
nia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
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 

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

(1) zatrudnienie co najmniej 50%: 

• osób zagrożonych  ubóstwem  lub  wykluczeniem  społecznym,  z wyłączeniem 
osób niepełnoletnich, lub  

• osób bezrobotnych, lub 

• absolwentów CIS i KIS, w rozumieniu art. 2 pkt 1a i 1b ustawy z dnia 13 czerwca 
2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, lub  

• osób ubogich pracujących, lub 

• osób opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrod-
ki socjoterapii, lub 

• osób opuszczających zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich; 
(2) zatrudnienie co najmniej 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełno-

sprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub osób z zaburzeniami psy-
chicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 
psychicznego;  

ii. lub realizacja usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej, 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. z 2016 r. poz. 157, z późn. zm.) lub usług 
wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub w innych formach wychowania 
przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, przy 
jednoczesnej realizacji integracji społecznej i zawodowej osób, o których mowa w 
ppkt i, wyrażonej zatrudnieniem tych osób na poziomie co najmniej 20% (o ile 
przepisy prawa krajowego nie stanowią inaczej); 

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 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 wszystkich pracowników, w tym kadry zarządzajacej 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;  

e)  zatrudnia w oparciu o umowę o pracę, spółdzielczą umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną (z 
wyłączeniem osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, które prowadzą 
działalność gospodarczą) co najmniej trzy osoby w wymiarze czasu pracy co najmniej ¼ etatu, a 
w przypadku umów cywilnoprawnych na okres nie krótszy niż 3 miesiące i obejmujący nie mniej 
niż 120 godzin pracy łącznie przez wszystkie miesiące, przy zachowaniu proporcji zatrudnienia 
określonych w pkt a. 

2. (…) 
3. (…) 
4. (…) 
5. Koordynacja obszaru ekonomii społecznej w regionie331. 
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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. 

2. (…) 
3. (…) 
4. (…) 
5. Koordynacja obszaru ekonomii społecznej w regionie306. 
306 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 organizowanie regionalnych spotkań sieciujących dla 
OWES, umożliwiających wymianę informacji pomiędzy ośrodkami na temat 
podejmowanych działań, postępów i problemów w realizacji wsparcia, stoso-
wanych rozwiązaniach 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 dzia-
łań OWES nakierowanych na jednostki samorządu terytorialnego; 

b) tworzenie regionalnych sieci PES (klastry, franczyzy) oraz włączanie PES w ist-
niejące 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 in-
formacji 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 podej-
mowanych przez te podmioty w procesie aktywizacji osób zagrożonych ubó-
stwem lub wykluczeniem społecznym i wzrostu zatrudnienia w sektorze eko-
nomii 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 zwięk-
szenia liczby staży i praktyk w PES, czy też w typowych przedsiębiorstwach;  

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

f) organizacja przedsięwzięć służących zwiększaniu widoczności PES jako do-
stawców produktów i usług oraz wspieranie sprzedaży produktów i usług 

311 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 organizowanie regionalnych spotkań sieciujących dla OWES, umożliwiających wymianę 
informacji pomiędzy ośrodkami na temat podejmowanych działań, postępów i problemów w rea-
lizacji wsparcia, stosowanych rozwiązaniach 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 lub dofinansowanie wspólnych przedsięwzięć regionalnych sieci PES (klastry, franczy-
zy) 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 reinte-
gracyjnym, 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 tak-
że 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 PES, czy też w ty-
powych przedsiębiorstwach;  

e) budowanie powiązań pomiędzy systemem edukacji, nauką, biznesem i ekonomią społeczną na 
poziomie regionalnym (spotkania, warsztaty, doradztwo, wymiana informacji, udział we wspól-
nych konkursach i wydarzeniach z organizacjami pracodawców i przedsiębiorców, szkół, w tym 
szkół wyższych i instytutów naukowych) 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 regional-
nym (np. targi ekonomii społecznej, finansowanie udziału PS i PES w targach i wystawach regio-
nalnych o charakterze gospodarczym, sprzedaż produktów i usług PES za pomocą jednego regio-
nalnego portalu lub portali branżowych); 

g) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami lokalnymi, w szczegól-
ności PES, w zakresie tworzenia lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej lub lokalnych pla-
nów udziału PES w rozwoju usług społecznych (spotkania, wymiana informacji, dobre praktyki, do-
radztwo), uwzględniania aspektów społecznych w 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 in-
teresariuszy w zakresie kreowania rozwoju ekonomii społecznej w regionie;  

j) wyznaczanie kierunków rozwoju ekonomii społecznej, aktualizacja regionalnego programu rozwo-
ju ekonomii społecznej; 

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 
m) weryfikacja statusu PS na zasadach określonych w załączniku nr 3 do Wytycznych i prowadzenie 

spisu PS. 
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świadczonych przez PES na poziomie regionalnym (np. targi ekonomii społecz-
nej, sprzedaż produktów i usług PES za pomocą jednego regionalnego porta-
lu); 

g) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami lo-
kalnymi, w szczególności PES, w zakresie tworzenia lokalnych planów rozwoju 
ekonomii społecznej lub lokalnych planów udziału PES w rozwoju usług spo-
łecznych (spotkania, wymiana informacji, dobre praktyki, doradztwo), stoso-
wania klauzul społecznych lub społecznie odpowiedzialnych zamówień pu-
blicznych, 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 Spo-
łecznej, o którym mowa w KPRES, i organizowanie jego prac oraz tworzenie 
możliwości współpracy kluczowych interesariuszy w zakresie kreowania roz-
woju ekonomii społecznej w regionie;  

j) wyznaczanie kierunków rozwoju ekonomii społecznej, aktualizacja regionalne-
go programu rozwoju ekonomii społecznej; 

k) reprezentowanie interesów sektora ekonomii społecznej na poziomie regio-
nalnym oraz włączenie ekonomii społecznej do strategii rozwoju wojewódz-
twa 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. 

 

349/12 1. Podmioty ekonomii społecznej (zgodnie z definicją Krajowe-
go Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej), w tym w 
szczególności przedsiębiorstwa społeczne i podmioty o cha-
rakterze reintegracyjnym (Zakłady Aktywności Zawodowej, 
Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centra Integracji Społecznej, 
Kluby Integracji Społecznej). 

2. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, deklarujące 
chęć przekształcenia się w przedsiębiorstwo społeczne. 

3. Osoby fizyczne/prawne zamierzające założyć przedsiębior-
stwo społeczne. 

4. Osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym, o ile mieszczą się w katalogu osób wskazanym 
w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzysta-
niem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-
2020308. 

5. Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organiza-

1. Podmioty ekonomii społecznej (zgodnie z definicją Krajowego Progra-
mu Rozwoju Ekonomii Społecznej), w tym w szczególności przedsię-
biorstwa społeczne i podmioty o charakterze reintegracyjnym (Zakłady 
Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centra Integra-
cji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej). 

2. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, deklarujące chęć prze-
kształcenia się w przedsiębiorstwo społeczne. 

3. Osoby fizyczne/prawne zamierzające założyć przedsiębiorstwo społeczne. 
4. Osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, 

o ile mieszczą się w katalogu osób wskazanym w Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020333. 

5. Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne. 
6. Przedstawiciele administracji publicznej. 
 
z terenu woj. lubelskiego. 
333 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 
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cyjne. 
6. Przedstawiciele administracji publicznej. 
 
z terenu woj. lubelskiego. 
308Zgodnie 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 okre-
ślonych 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 zatrud-
nieniu 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 młodzieżo-
wych 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 Wy-
tycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym do-
stępności 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 dziec-
kiem z niepełnosprawnością; 

h) osoby, dla których ustalono III profil pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwiet-
nia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  (Dz. U. z 2017 poz. 1065 z 
późn. zm.); 
i) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumie-

niu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania po-
stępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020; 

j) osoby korzystające z PO PŻ. 

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 (w tym również osoby przebywające w pieczy zastępczej na 

warunkach  określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i sys-
temie 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 prze-
stępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 1654, z późn. zm.); 

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 2017 r. poz. 
2198, 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 
lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 
2014-2020; 

g) członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co 
najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepeł-
nosprawnością; 

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

i) osoby odbywające karę pozbawienia wolności, wyłącznie w przypadku osób objętych dozorem 
elektronicznym; 

j) osoby korzystające z PO PŻ. 
Możliwe jest wsparcie otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, o ile jest ono 
niezbędne dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

351/19 (…) 
7. Operatorami dotacji i usług towarzyszących312 przyznaniu 

dotacji są OWES313. 
312 Przyznawanie dotacji jest powiązane z usługami towarzyszącymi przyznawaniu dota-

cji polegającymi na: 
a) podnoszeniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności potrzebnych do założenia, pro-

wadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego,  

(…) 
7. Usługi wsparcia ekonomii społecznej realizowane przez OWES są 

skoncentrowane na: 
a) tworzeniu miejsc pracy w: 

i. PES innych niż PS (bez możliwości przyznawania im dotacji oraz 
wsparcia pomostowego w formie finansowej), 
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w szczególności związanych ze sferą ekonomiczną funkcjonowania 
przedsiębiorstwa społecznego; wsparcie to jest dostosowane do potrzeb 
założycieli przedsiębiorstwa i samego przedsiębiorstwa społecznego; możliwe 
jest wykorzystanie różnorodnych form nabywania wiedzy i umiejętności na 
przykład takich jak szkolenia, warsztaty, doradztwo, mentoring, coaching, tu-
toring, współpraca, wizyty studyjne itp. – obowiązkowo dla każdego przedsię-
biorstwa społecznego; 

b) dostarczaniu i rozwijaniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych potrzebnych 
do pracy w przedsiębiorstwie społecznym (adekwatnie do potrzeb i roli danej 
osoby w przedsiębiorstwie społecznym) – fakultatywnie dla poszczególnych 
przedsiębiorstw społecznych, w zależności od ich indywidualnych potrzeb; 

c) pomocy w uzyskaniu stabilności funkcjonowania i przygotowaniu do w pełni 
samodzielnego funkcjonowania. W tym celu IZ RPO zapewnia, że przedsię-
biorstwom społecznym jest oferowane wsparcie pomostowe w formie finan-
sowej lub w formie zindywidualizowanych usług, o których mowa w lit. a – 
obowiązkowo dla każdego przedsiębiorstwa społecznego. Zakres i intensyw-
ność wsparcia pomostowego oraz okres jego świadczenia, a także jego wyso-
kość, w przypadku wsparcia finansowego, są dostosowane do indywidualnych 
potrzeb przedsiębiorstwa społecznego. Wsparcie pomostowe w formie finan-
sowej: 
i) jest świadczone przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia przyzna-

nia dotacji lub utworzenia 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 zachowaniem zasad 
trwałości, o których  mowa w pkt 13.  

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

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

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

313 Do czasu wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wynikających z KPRES.   
 
 
 
 
 
 

ii. nowo tworzonych i istniejących PS (z możliwością przyznawania 
im dotacji oraz wsparcia pomostowego w formie finansowej, jeżeli 
spełnione są warunki przyznania dotacji oraz wsparcia pomosto-
wego w formie finansowej, określone w niniejszym rozdziale); 

b) wykorzystaniu potencjału istniejących organizacji pozarządowych do 
ekonomizacji rozumianej jako: 
i. w przypadku organizacji pozarządowych prowadzących nieod-

płatną działalność pożytku publicznego: 

 uruchomienie działalności odpłatnej pożytku publicznego lub 
gospodarczej lub przekształcenie organizacji w PS, ale bez two-
rzenia miejsc pracy (bez możliwości przyznawania dotacji oraz 
wsparcia pomostowego w formie finansowej) lub 

 przekształcenie organizacji w PS i utworzenie miejsc pracy  
(z możliwością przyznawania dotacji oraz wsparcia pomosto-
wego w formie finansowej, jeżeli spełnione są warunki przy-
znania dotacji oraz wsparcia pomostowego w formie finanso-
wej, określone w niniejszym rozdziale) lub 

iii. w przypadku organizacji pozarządowych prowadzących odpłatną 
działalność pożytku publicznego: 

 uruchomienie działalności gospodarczej lub przekształcenie or-
ganizacji w PS, ale bez tworzenia miejsc pracy (bez możliwości 
przyznawania dotacji oraz wsparcia pomostowego  
w formie finansowej) lub 

 przekształcenie organizacji w PS i utworzenie miejsc pracy  
(z możliwością przyznawania dotacji oraz wsparcia pomosto-
wego w formie finansowej jeżeli spełnione są warunki przy-
znania dotacji oraz wsparcia pomostowego w formie finanso-
wej, określone w niniejszym rozdziale), lub 

c) tworzeniu PS dla uczestników WTZ i CIS oraz osób zatrudnionych  
w ZAZ 

d) tworzeniu PES prowadzących działalność gospodarczą lub działalność 
odpłatną pożytku publicznego; 

e) utrzymywaniu miejsc pracy w istniejących PES (bez możliwości przy-
znawania im dotacji oraz wsparcia pomostowego w formie finanso-
wej). 
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8. Dotacje są udzielane wyłącznie na tworzenie nowych 
miejsc pracy dla: 

8. Operatorami dotacji i usług towarzyszących337 przyznaniu dotacji są 
OWES. 

337 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,  
w szczególności związanych ze sferą ekonomiczną funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego; 
wsparcie to jest dostosowane do potrzeb założycieli przedsiębiorstwa i samego przedsiębiorstwa 
społecznego; możliwe jest wykorzystanie różnorodnych form nabywania wiedzy i umiejętności na 
przykład takich jak szkolenia, warsztaty, doradztwo, mentoring, coaching, tutoring, 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 przedsiębiorstwom społecznym jest oferowane wsparcie pomostowe w 
formie finansowej lub w formie zindywidualizowanych usług, o których mowa w lit. a – obowiąz-
kowo dla każdego przedsiębiorstwa społecznego. Zakres i intensywność wsparcia pomostowego 
oraz okres jego świadczenia, a także jego wysokość, w przypadku wsparcia finansowego, są dosto-
sowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa społecznego. Wsparcie pomostowe 
w formie finansowej: 
i) jest świadczone przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia utworzenia miejsca pracy, 

może być przedłużone nie dłużej jednak niż do 12 miesięcy, z zachowaniem zasad trwało-
ści, o których mowa w pkt 15.  

ii) jest przyznawane miesięcznie w wysokości niezbędnej do sfinansowania podstawowych 
kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego, jednak nie większej niż zwielokrot-
niona o liczbę utworzonych miejsc pracy kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę w ro-
zumieniu przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

iii) wsparcie pomostowe w formie zindywidualizowanych usług jest ukierunkowane 
w szczególności na wzmocnienie kompetencji biznesowych przedsiębiorstwa. 

d) zapewnieniu osobom otrzymującym dotację usług wsparcia o charakterze reintegracyjnym – w 
zależności od indywidualnych potrzeb. Usługi te spełniają łącznie poniższe warunki: 
i) mają formę zintegrowanego, zindywidualizowanego wsparcia osób podejmujących za-

trudnienie w przedsiębiorstwie społecznym, 
ii) mają na celu utrzymanie zatrudnienia poprzez wsparcie specjalistów w zakresie reintegra-

cji zawodowej i społecznej, obejmującą działania motywacyjne, pomoc w określeniu roz-
woju zawodowego, umiejętności miękkie oraz wsparcie w miejscu pracy i poza pracą, 

iii) poprzedzone są indywidualną diagnozą osoby objętej wsparciem, 
iv) realizowane są przez okres do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia osoby objętej wsparciem. 

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. 

 
9. Dotacje są udzielane wyłącznie na tworzenie nowych miejsc pracy dla: 
a) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z wyłą-

czeniem osób niepełnoletnich,  
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a) osób bezrobotnych, które są najbardziej oddalone od 
rynku pracy to jest takich, które oprócz bezrobocia do-
świadczają wykluczenia społecznego na podstawie in-
nych przesłanek wykluczających, wskazanych w defini-
cji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem spo-
łecznym 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 miej-
sca pracy dla osób, które wykonują pracę na podstawie 
umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę lub umo-
wy cywilnoprawnej, lub prowadzą działalność gospodar-
czą w momencie złożenia 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 społecznych314, 
c) w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod wa-

runkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsię-
biorstwa społeczne315. 

314 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 Limitów i ograniczeń w realizacji projektów, lub innych, bardziej 
szczegółowych, określonych przez IZ RPO. 
315 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 

b) osób długotrwale bezrobotnych339, 
c) osób ubogich pracujących340, 
d) osób opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzie-

żowe ośrodki socjoterapii, 
e) osób opuszczających zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich. 

339 Osoby długotrwale bezrobotne w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udzia-

łem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 
340 Osoba uboga pracująca – osoba wykonująca pracę, za którą otrzymuje wynagrodzenie i która jest 

uprawniona do korzystania z pomocy społecznej na podstawie przesłanki ubóstwo, tj. której dochody nie 
przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej. 

 
10. Nie jest możliwe przyznanie dotacji na stworzenie miejsca pracy dla 

osób, które wykonują pracę na podstawie umowy o pracę, spółdziel-
czej umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, lub prowadzą działal-
ność gospodarczą w momencie podejmowania zatrudnienia w przed-
siębiorstwie społecznym (status osób, o których mowa w pkt 9 jest 
weryfikowany w momencie złożenia wniosku o dotację). 

11. Dotacje sa udzielane na tworzenie nowych miejsc pracy dla osób, o 
których mowa w pkt 9 i 10, poprzez341: 

a) tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych, 
b) tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach spo-

łecznych343, 
c) tworzenie nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej, 

wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przed-
siębiorstwa społeczne. 

341 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 9 i 10 Limitów i ograniczeń w realizacji projektów, lub innych, 
bardziej szczegółowych, określonych przez IZ RPO. 
343 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 ścieżki wsparcia dotacyjnego OWES spełnia cechy przedsiębiorstwa 
społecznego lub 

2. w przypadku podmiotów utworzonych w ramach projektu OWES przy wykorzystaniu dotacji lub 
wsparcia pomostowego w formie finansowej - podmiot, który spełnia cechy przedsiębiorstwa 
społecznego i zakończył korzystanie ze wsparcia pomostowego w formie finansowej. 
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formie finansowej – podmiot, który w momencie przystąpienia do projektu 
spełnia cechy przedsiębiorstwa społecznego lub 

2. w przypadku podmiotów utworzonych w ramach projektu OWES przy 
wykorzystaniu dotacji lub wsparcia pomostowego w formie finansowej - 
podmiot, który spełnia cechy przedsiębiorstwa społecznego i zakończył 
korzystanie ze wsparcia pomostowego w formie finansowej. 

 
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 przedsiębior-
stwo społeczne może uzyskać: 

a) maksymalnie trzydziestokrotność przeciętnego wyna-
grodzenia  
w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwiet-
nia 2004 r.  
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przy 
tworzeniu przedsiębiorstwa społecznego lub przekształ-
ceniu PES w przedsiębiorstwo społeczne, w związku z 
utworzeniem miejsc pracy dla osób, o których mowa w 
pkt 3, lub 

b) maksymalnie trzydziestokrotność przeciętnego wyna-
grodzenia  
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 8, w istniejących przedsiębiorstwach społecznych w 
okresie trwałości, o którym mowa w pkt 14, zaś po 
upływie tego okresu przedsiębiorstwo społeczne może 
ponownie uzyskać dotacje na utworzenie miejsc pracy, 

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

12. Formą zatrudnienia w ramach miejsc pracy utworzonych z dotacji dla 
osób, o których mowa w pkt 9, i z uwzględnieniem pkt 10, jest umowa 
o pracę lub spółdzielcza umowa o pracę. Miejsce pracy w ramach pro-
jektu może zostać utworzone przez przedsiębiorstwo społeczne bądź 
podmiot ekonomii społecznej przekształcany w przedsiębiorstwie 
społecznym nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o dotację. 

13. W przypadku wsparcia dotacyjnego: 
a) jedno przedsiębiorstwo społeczne może uzyskać maksymalnie sześć-

dziesiętnokrotność przeciętnego wynagrodzenia  
w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.  
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: 

i. przy tworzeniu przedsiębiorstwa społecznego lub przekształce-
niu podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społecz-
ne, w związku z utworzeniem miejsc pracy dla osób, o których 
mowa w pkt 9, lub 

ii. na stworzenie miejsc pracy dla osób, o których mowa w pkt 9, 
w istniejących przedsiębiorstwach społecznych w okresie trwa-
łości, o którym mowa w pkt 15 lit. a, zaś po upływie tego okre-
su przedsiębiorstwo społeczne może ponownie uzyskać dotacje 
na utworzenie miejsc pracy w wysokości, o której mowa powy-
żej, 

b) maksymalna kwota dotacji na stworzenie jednego miejsca pracy sta-
nowi sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w rozumieniu art. 
2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy. 

14. Dotacja jest przyznawana na podstawie biznesplanu. OWES zapewniają 
konkurencyjny, transparentny i oparty na merytorycznych przesłan-
kach sposób przyznawania dotacji, opierający się na jednolitych zasa-
dach w danym województwie, obejmujących co najmniej regulamin 
udzielania dotacji, opracowanych we współpracy z ROPS. 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 
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13. Dotacja jest przyznawana na podstawie biznesplanu. 
OWES zapewniają konkurencyjny, transparentny i opar-
ty na merytorycznych przesłankach sposób przyznawa-
nia dotacji. Dotacja jest przeznaczana na pokrycie wy-
datków niezbędnych do rozpoczęcia lub prowadzenia 
działalności w ramach: 

a) przedsiębiorstwa społecznego w związku z utworzeniem 
miejsca pracy; 

b) podmiotu ekonomii społecznej w związku z przekształce-
niem podmiotu w przedsiębiorstwo społeczne i utwo-
rzeniem w tym przedsiębiorstwie miejsca pracy. 

14. Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia 2 warun-
ków trwałości łącznie: 

c) zapewnienia trwałości utworzonych miejsc pracy przez 
okres co najmniej 12 miesięcy od dnia przyznania dota-
cji lub utworzenia stanowiska pracy, o ile termin utwo-
rzenia miejsca pracy jest późniejszy niż termin przyzna-
nia dotacji, a w przypadku przedłużenia wsparcia po-
mostowego w formie finansowej powyżej 6 miesięcy 
lub przyznania wyłącznie wsparcia pomostowego w 
formie finansowej (bez dotacji) – co najmniej 6 miesię-
cy od zakończenia wsparcia pomostowego w formie fi-
nansowej. W tym czasie zakończenie stosunku pracy z 
osobą zatrudnioną 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 spo-
łecznego, o których mowa w rozdziale 3 pkt 26 Wytycz-
nych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włą-
czenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzysta-
niem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 
2014-2020, przez okres, o którym mowa w lit. a. 

15. Wymogi dotyczące OWES: 

miejsca pracy. 
15. Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia warunków trwałości: 

a) zapewnienia trwałości utworzonych miejsc pracy. W okresie 
trwałości zakończenie zatrudnienia danej osoby na nowo 
utworzonym stanowisku pracy może nastąpić wyłącznie z 
przyczyn leżących po stronie pracownika, przy czym nie może 
się to wiązać z likwidacją miejsca pracy. Okres trwałości wy-
nosi co najmniej:  

i. 12 miesięcy, od dnia utworzenia miejsca pracy, 
ii. 6 miesięcy od zakończenia wsparcia pomostowego w formie fi-

nansowej – w przypadku przedłużenia wsparcia pomostowego w 
formie finansowej powyżej 6 miesięcy lub przyznania wyłącznie 
wsparcia pomostowego w formie finansowej (bez dotacji) 

b) zapewnienia trwałości przedsiębiorstwa społecznego tj.: 
i. spełnienia łącznie wszystkich cech przedsiębiorstwa społecznego, 

o których mowa w rozdziale 3 pkt 26 Wytycznych w zakresie reali-
zacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 
2014-2020, przez okres obowiązywania umowy o udzielenie do-
tacji, 

ii. zapewnienia, iż przed upływem 3 lat od zakończenia wsparcia w 
projekcie, podmiot nie przekształci się w podmiot gospodarczy 
niespełniający definicji PES, a w przypadku likwidacji tego pod-
miotu ekonomii społecznej – zapewnienia, iż majątek zakupiony 
z dotacji zostanie ponownie wykorzystany na wsparcie przedsię-
biorstwa społecznego, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. 

16. Wymogi dotyczące OWES: 
a) OWES współpracuje z właściwymi terytorialnie PUP w zakresie 

przyznawania dotacji na tworzenie miejsc pracy w nowych i 
istniejących przedsiębiorstwach społecznych, a obowiązek 
współpracy dotyczy każdej ze stron w równym stopniu. 

b) O dofinansowanie w ramach RPO może ubiegać się podmiot lub part-
nerstwo świadczący usługi wsparcia ekonomii społecznej nieposiada-
jący akredytacji, o ile uzyska taką akredytację  przed  zawarciem  
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a) OWES współpracuje z właściwymi terytorialnie PUP w 
zakresie przyznawania dotacji na tworzenie spółdzielni 
socjalnych i przystępowanie do spółdzielni socjalnych. 

b) Do dofinansowania są wybierane OWES posiadające 
akredytację ministra właściwego do spraw zabezpie-
czenia społecznego dla wszystkich typów usług wspar-
cia ekonomii społecznej317 w rozumieniu KPRES. Umo-
wa o dofinansowanie projektu nie może zostać zawarta 
z wnioskodawcą, który nie przedłoży IZ RPO dokumen-
tu potwierdzającego otrzymanie akredytacji. 

317 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 przyznawa-

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

cji oraz wsparcia pomostowego 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 eko-
nomizacji rozumianej jako: 
i) w przypadku organizacji pozarządowych prowadzących nieodpłatną 

działalność pożytku publicznego: 
- 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 dzia-
łalność pożytku publicznego: 

- 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 

umowy  o  dofinansowanie  projektu.  Umowa o dofinansowanie pro-
jektu nie może zostać zawarta z projektodawcą, 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 dofi-
nansowania w przypadku, gdy termin uzyskania przez niego akredytacji 
w sposób znaczący wpłynie na realizację celów i rezultatów projektu 
oraz konieczności dokonania istotnych zmian w harmonogramie pro-
jektu i jego budżecie. 

d) W przypadku, gdy w trakcie realizacji projektu OWES utracił akredyta-
cję przed terminem, na jaki akredytacja została przyznana z przyczyn 
od niego niezależnych (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 decyzję bierze pod uwagę 
zapisy RPO i kryteria wyboru projektów oraz pod warunkiem, że OWES 
wystąpi z wnioskiem o przyznanie akredytacji niezwłocznie po jej utra-
cie i ponownie ją uzyska. Wydatki poniesione przez beneficjenta od 
momentu utraty akredytacji przez OWES są kwalifikowalne pod wa-
runkiem ponownego uzyskania akredytacji przez ten OWES. W przy-
padku nieuzyskania ponownej akredytacji za kwalifikowalne mogą być 
uznane wydatki uwzględnione w planie zamknięcia działań projekto-
wych, o którym mowa w lit. f.   

e) W przypadku, gdy w trakcie realizacji projektu OWES upłynął termin 
ważności akredytacji, a nie przedłużono jej z przyczyn nie leżących po 
stronie OWES na zasadach określonych przez ministra właściwego do 
spraw zabezpieczenia społecznego, OWES może kontynuować udzie-
lanie wsparcia w ramach projektu za zgodą IZ RPO, która podejmując 
decyzję bierze pod uwagę w szczególności zapisy RPO  
i kryteria wyboru projektów oraz pod warunkiem, że OWES wystąpił 
z wnioskiem o przyznanie akredytacji co najmniej 1 miesiąc przed 
terminem jej wygaśnięcia. Wydatki poniesione przez beneficjenta od 
momentu wygaśnięcia akredytacji OWES są kwalifikowalne pod wa-
runkiem uzyskania ponownej akredytacji przez ten OWES. W przy-
padku nieuzyskania ponownej akredytacji za kwalifikowalne mogą 
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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 

c) tworzeniu przedsiębiorstw społecznych dla uczestników WTZ i CIS oraz osób 
zatrudnionych w ZAZ. 

 
c) IZ RPO ma prawo odstąpić od podpisania umowy o dofi-

nansowanie projektu z podmiotem lub partnerstwem 
rekomendowanym do dofinansowania w przypadku, gdy 
termin uzyskania przez niego akredytacji w sposób zna-
czący wpłynie na realizację celów i rezultatów projektu 
oraz konieczności dokonania istotnych zmian w harmo-
nogramie 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 niezależnych (tzn. 
niewynikających z niespełnienia przez OWES Standar-
dów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach 
AKSES), OWES ten może kontynuować udzielanie wspar-
cia w ramach projektu za zgodą IZ RPO, która podejmu-
jąc decyzję bierze pod uwagę zapisy RPO i kryteria wybo-
ru projektów oraz pod warunkiem, że OWES wystąpi z 
wnioskiem o przyznanie akredytacji niezwłocznie po jej 
utracie i ponownie ją uzyska. Wydatki poniesione przez 
beneficjenta od momentu utraty akredytacji przez OWES 
są kwalifikowalne pod warunkiem ponownego uzyskania 
akredytacji przez ten OWES. W przypadku nieuzyskania 
ponownej akredytacji za kwalifikowalne mogą być uzna-
ne wydatki uwzględnione w planie zamknięcia działań 
projektowych, o którym mowa w lit. e.   

e) W przypadku gdy OWES nie odzyska akredytacji, w sytu-
acji, 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 benefi-
cjentem przyjąć plan zamknięcia działań projektowych. 
Celem planu jest umożliwienie beneficjentowi dokoń-

być uznane wydatki uwzględnione w planie zamknięcia działań pro-
jektowych, o którym mowa w pkt f. 

f) W przypadku gdy OWES nie odzyska akredytacji, w sytuacji, o której 
mowa w lit. d (tzn. gdy utracił akredytację z przyczyn od niego nieza-
leżnych przed terminem, na jaki została ona przyznana), lub gdy nie 
nastąpi przedłużenie okresu ważności akredytacji na zasadach okre-
ślonych przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecz-
nego, IZ RPO może wspólnie z beneficjentem przyjąć plan zamknięcia 
działań projektowych. Celem planu jest umożliwienie beneficjentowi 
dokończenia działań projektowych rozpoczętych przed utratą akredy-
tacji, których przerwanie godzi w interes uczestników projektu. Od 
momentu negatywnej decyzji w sprawie przyznania ponownej akredy-
tacji 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 zakończeniu realizacji 
planu zamknięcia działań projektowych. IZ RPO może również wyma-
gać od OWES przekazania uczestników projektu do wsparcia w ramach 
innych projektów OWES mając na uwadze zapewnienie ciągłości 
wsparcia dla uczestników projektu. 

g) W przypadku, gdy w trakcie realizacji projektu OWES utracił akredyta-
cję 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 AK-
SES), IZ RPO rozwiązuje umowę o dofinansowanie projektu. 

h) OWES jest zobowiązany do regularnego poddawania się procesowi 
akredytacji. Konsekwencją niepoddania się kolejnej akredytacji lub 
nieuzyskania przez OWES kolejnej akredytacji w okresie realizacji pro-
jektu jest rozwiązanie umowy o dofinansowanie projektu, z zastrzeże-
niem lit. d - f. 

i) OWES jest zobowiązany do osiągnięcia wszystkich wskaźników efek-
tywnościowych stosowanych w ramach akredytacji ministra właściwe-
go do spraw zabezpieczenie społecznego wymienionych Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Fundu-
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czenia działań projektowych rozpoczętych przed utratą 
akredytacji, których przerwanie godzi w interes uczest-
ników projektu. Od momentu negatywnej decyzji w 
sprawie przyznania ponownej akredytacji nie jest możli-
we podejmowanie przez OWES nowych działań i obej-
mowanie wsparciem nowych uczestników. Wydatki 
uwzględnione w planie zamknięcia działań projektowych 
są kwalifikowalne. Umowa o dofinansowanie projektu 
jest rozwiązywana po zakończeniu realizacji planu za-
mknięcia 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 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 AK-
SES), IZ RPO rozwiązuje umowę o dofinansowanie pro-
jektu. 

g) OWES jest zobowiązany do regularnego poddawania się 
procesowi akredytacji. Konsekwencją niepoddania się 
kolejnej akredytacji lub nieuzyskania przez OWES kolej-
nej akredytacji w okresie realizacji projektu jest rozwią-
zanie umowy o dofinansowanie projektu, z zastrzeże-
niem lit. d oraz lit.  e. 

h) OWES jest zobowiązany do osiągnięcia wszystkich 
wskaźników efektywnościowych stosowanych w ramach 
akredytacji ministra właściwego do spraw zabezpiecze-
nie społecznego wymienionych Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społeczne-
go i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020318. Be-
neficjent jest zobowiązany do okresowego przedstawia-

szu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 
lata 2014-2020347. Beneficjent jest zobowiązany do okresowego przed-
stawiania postępów w osiąganiu wymaganych wskaźników efektywno-
ściowych. 

347 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; 
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: procent wzrostu obrotów przedsiębiorstw społecznych objętych wsparciem. 

 
j) OWES jest zobowiązany do współpracy z pośrednikami finansowymi 

oferującymi instrumenty finansowe bezpośrednio podmiotom ekono-
mii społecznej. W ramach ww. współpracy OWES przekazuje do po-
średników finansowych informacje o podmiotach ekonomii społecznej, 
u których zidentyfikowano potrzebę rozwojową, której zrealizowanie 
wymaga skorzystania z instrumentu finansowego oraz uzgadnia zakres 
doradztwa dla ww. podmiotów ekonomii społecznej niezbędny do sko-
rzystania z instrumentu finansowego i jego spłaty.  

k) 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 wychodzących z WTZ, CIS, placówek opiekuńczo-
wychowawczych, zakładów poprawczych i innych tego typu placówek. 

l) 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 kompetencji w szczególności w zakresie działań ani-
macyjnych adresowanych do sektora publicznego, w szczególności jed-
nostek samorządu terytorialnego, służących: 

 zwiększeniu udziału podmiotów ekonomii społecznej w rynku (m.in. 
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nia postępów w osiąganiu wymaganych wskaźników 
efektywnościowych. 

318 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; 
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. 

 
i) OWES jest zobowiązany do współpracy z pośrednikami 

finansowymi oferującymi instrumenty finansowe bezpo-
średnio podmiotom ekonomii społecznej. W ramach 
ww. współpracy OWES przekazuje do pośredników fi-
nansowych informacje o podmiotach ekonomii społecz-
nej, u których zidentyfikowano potrzebę rozwojową, 
której zrealizowanie wymaga skorzystania z instrumentu 
finansowego oraz uzgadnia zakres doradztwa dla ww. 
podmiotów ekonomii społecznej niezbędny do skorzy-
stania z instrumentu finansowego i jego spłaty.  

j) OWES współpracuje z beneficjentami projektów PI 9i i 
9iv w celu wspierania tworzenia miejsc pracy w przed-
siębiorstwach społecznych dla osób zagrożonych ubó-
stwem lub wykluczeniem społecznym, w tym szczególnie 
osób wychodzących z WTZ, CIS, placówek opiekuńczo-
wychowawczych, zakładów poprawczych i innych tego 
typu placówek. 

k) OWES współpracują z regionalnym koordynatorem roz-
woju ekonomii społecznej (ROPS), z którym wspólnie 
ustalają plan i zasady współpracy oraz realizacji wspól-

działania związane z uwzględnianiem aspektów społecznych w za-
mówieniach publicznych); 

 zwiększeniu roli podmiotów ekonomii społecznej w realizacji usług 
społecznych świadczonych w interesie ogólnym (w szczególności 
działania zwiększające 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 lub 
innego dokumentu zawierającego uzgodnienia ROPS i OWES, a w przypadku 
braku stosownego zapisu powinien być uzgodniony przez Regionalny Komitet 
Rozwoju Ekonomii Społecznej. 

m) OWES jest zobowiązany do przedstawiania kwartalnych informacji w 
zakresie liczby utworzonych miejsc pracy w konsekwencji wsparcia EFS 
w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 9v z uwzględnieniem koszty 
utworzenia miejsca pracy.   

17. W dostępie do wsparcia w zakresie tworzenia miejsc pracy w sektorze 
przedsiębiorstw społecznych preferowane są osoby zagrożone ubó-
stwem lub wykluczeniem społecznym, które skorzystały z projektów w 
ramach PI 9i, a których ścieżka reintegracji wymaga dalszego wsparcia 
w ramach PI 9v. 

18. Preferowane jest tworzenie miejsc pracy i przedsiębiorstw społecznych 
w kluczowych sferach rozwojowych wskazanych w Działaniu I.4 KPRES, 
tj. zrównoważony rozwój, solidarność pokoleń, polityka rodzinna, tury-
styka społeczna, budownictwo społeczne, lokalne produkty kulturowe 
oraz w kierunkach rozwoju określonych w strategii rozwoju wojewódz-
twa i w regionalnym programie rozwoju ekonomii społecznej. 

19. OWES jest zobowiązany do informowania właściwych terytorialnie OPS  
i PCPR o realizowanych projektach i formach wsparcia otrzymywanych 
przez uczestników. 
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nych inicjatyw. Ww. podmioty określają podział zadań i 
obszarów kompetencji w szczególności w zakresie dzia-
łań animacyjnych adresowanych do sektora publicznego, 
w szczególności jednostek samorządu terytorialnego, 
służących: 

 zwiększeniu udziału podmiotów ekonomii społecznej w 
rynku (m.in. działania związane ze stosowaniem klau-
zul społecznych i społecznie odpowiedzialnych zamó-
wień publicznych); 

 zwiększeniu roli podmiotów ekonomii społecznej w re-
alizacji usług społecznych świadczonych w interesie 
ogólnym (w szczególności działania zwiększające wyko-
rzystanie mechanizmu zlecania usług zgodnie z ustawą 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku pu-
blicznego 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 Priorytetu Inwe-
stycyjnego 9v z uwzględnieniem koszty utworzenia miej-
sca pracy.   

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

17. Preferowane jest tworzenie miejsc pracy i przedsię-
biorstw społecznych w kluczowych sferach rozwojowych 
wskazanych w Działaniu I.4 KPRES, tj. zrównoważony 
rozwój, solidarność pokoleń, polityka rodzinna, turysty-
ka społeczna, budownictwo społeczne, lokalne produkty 
kulturowe oraz w kierunkach rozwoju określonych w 
strategii rozwoju województwa i w regionalnym pro-



 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr CCXLIX/4877/2018  Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 7 lutego 2018 r. 
Strona 118 z 197 

gramie rozwoju ekonomii społecznej. 
18. OWES jest zobowiązany do informowania właściwych te-

rytorialnie OPS  
i PCPR o realizowanych projektach i formach wsparcia 
otrzymywanych przez uczestników. 

357/12 Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o 
wartości jednostkowej równej i wyższej niż 3500 PLN netto w 
ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ra-
mach cross-financingu nie może przekroczyć 10% wydatków 
projektu. 

Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jed-
nostkowej równej i wyższej niż 3500 PLN netto w ramach kosztów bezpośred-
nich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może przekroczyć 
10% wydatków projektu, o ile inny limit nie został wskazany  w załączniku Nr 
4 do SZOOP. 

Działanie 11.4 Aktywne włączenie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 
361/12 Osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby za-

grożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Lu-
belskiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym w szczególności: 

a) osoby pozostające bez zatrudnienia,  
b) osoby bezrobotne – wyłącznie osoby należące do trzeciej 

grupy osób sprofilowanych jako osoby oddalone od rynku 
pracy w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

c) osoby o niskich kwalifikacjach, 
d) osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami 

psychicznymi), 
e) dzieci i młodzież wykluczona lub zagrożona wykluczeniem 

społecznym, 
f) osoby bezdomne, 
g) otoczenie osób wykluczonych społecznie (w tym rodziny 

osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wyklu-
czeniem społecznym), których udział w projekcie jest nie-
zbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubó-
stwem lub wykluczeniem społecznym, 
 

o ile mieszczą się w katalogu osób wskazanym w Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecz-
nego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubó-
stwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Lubelskiego Obszaru Funkcjo-
nalnego, w tym w szczególności: 

a) osoby pozostające bez zatrudnienia,  
b) osoby bezrobotne – wyłącznie osoby należące do trzeciej grupy osób 

sprofilowanych jako osoby oddalone od rynku pracy w rozumieniu art. 
33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy, 

c) osoby o niskich kwalifikacjach, 
d) osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi), 
e) dzieci i młodzież wykluczona lub zagrożona wykluczeniem społecznym, 
f) osoby bezdomne, 
g) otoczenie osób wykluczonych społecznie (w tym rodziny osób wykluczo-

nych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym), których 
udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagro-
żonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 
 

o ile mieszczą się w katalogu osób wskazanym w Wytycznych w zakresie reali-
zacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 
wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020356. 
 
356 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: 
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Regionalnego na lata 2014-2020327. 
 
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: 
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 zatrudnie-
niu 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 postę-
powaniu 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 Wytycz-
nych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ra-
mach 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 2017 poz. 1065 z 
późn. zm.); 
i) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu 
Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rze-
czowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020; 
j) osoby korzystające z PO PŻ. 

 
 

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 (w tym również osoby przebywające w pieczy zastępczej na 
warunkach  określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
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 przestęp-
czości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2016 
r. poz. 1654, z późn. zm.); 
e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjote-
rapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 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 lub ucznio-
wie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udzia-
łem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020; 
g) członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co 
najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełno-
sprawnością; 
h) 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 opera-
cyjnych na lata 2014-2020; 
i) osoby odbywające karę pozbawienia wolności, wyłącznie w przypadku osób objętych dozorem elek-
tronicznym  
j) osoby korzystające z PO PŻ. 

 

362/19 (…) 
2. Wsparcie powinno być skoncentrowane na osobach naj-

bardziej oddalonych od rynku pracy, doświadczających 
złożonych problemów powodujących ubóstwo i wyklu-
czenie społeczne, które w pierwszej kolejności wymagają 
kompleksowego wsparcia z wykorzystaniem instrumen-

(…) 
2. Wsparcie powinno być skoncentrowane na osobach najbardziej odda-

lonych od rynku pracy, doświadczających złożonych problemów powo-
dujących ubóstwo i wykluczenie społeczne, które w pierwszej kolejno-
ści wymagają kompleksowego wsparcia z wykorzystaniem instrumen-
tów aktywizacji społecznej, głównie na osobach pozostających bez za-
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tów aktywizacji społecznej, głównie na osobach pozosta-
jących bez zatrudnienia (w tym długotrwale), osobach 
młodych, osobach o niskich kwalifikacjach oraz osobach 
bez doświadczenia zawodowego. 

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 zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy, spełniającym mini-
mum jedną przesłankę pozwalającą zaklasyfikować je 
do grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wyklucze-
niem społecznym (w przypadku osób korzystających ze 
świadczeń pomocy społecznej bezrobocie nie może być 
jedynym powodem udzielania pomocy społecznej). 
Osobom bezrobotnym, dla których ustalono I lub II pro-
fil pomocy mogą być świadczone jedynie usługi aktyw-
nej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym i 
zdrowotnym. 

4. Działania w ramach projektów będą adekwatne do zdiagno-
zowanych specyficznych potrzeb grup docelowych, m.in. po-
przez zastosowanie indywidualnych planów działania (ścieżek 
reintegracji) sporządzonych dla każdej osoby, rodziny, śro-
dowiska zagrożonego ubóstwem lub wykluczeniem społecz-
nym, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, za-
sobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb. W ramach ścieżki 
reintegracji, obok usług aktywnej integracji, mogą być reali-
zowane usługi społeczne, o ile jest to niezbędne dla zapew-
nienia indywidualizacji i kompleksowości wsparcia i przyczy-
nia się do realizacji celów aktywnej integracji. Usługi aktyw-
nej integracji mogą mieć charakter wsparcia indywidualnego 
(adresowanego do osoby), rodzinnego (adresowanego do 
rodziny) oraz środowiskowego (adresowanego do określone-
go środowiska). 

5. (…) 
6. (…) 
7. (…) 

trudnienia (w tym długotrwale), osobach młodych, osobach o niskich 
kwalifikacjach oraz osobach bez doświadczenia zawodowego. Wspar-
cie jest kierowane do osób bezrobotnych, wobec których zastosowa-
nie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające 
i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług ak-
tywnej integracji o charakterze społecznym. 

3. Działania w ramach projektów będą adekwatne do zdiagnozowanych spe-
cyficznych potrzeb grup docelowych, m.in. poprzez zastosowanie indywi-
dualnych planów działania (ścieżek reintegracji) sporządzonych dla każdej 
osoby, rodziny, środowiska zagrożonego ubóstwem lub wykluczeniem spo-
łecznym, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, po-
tencjału, predyspozycji, potrzeb. W ramach ścieżki reintegracji, obok usług 
aktywnej integracji, mogą być realizowane usługi społeczne świadczone w 
społeczności lokalnej, o ile jest to niezbędne dla zapewnienia indywiduali-
zacji i kompleksowości wsparcia dla konkretnej osoby, rodziny czy środo-
wiska i przyczynia się do realizacji celów aktywnej integracji, przy czym 
wsparcie jest skoncentrowane na osobie i jej potrzebach, a nie na rozwi-
janiu usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej. Usługi ak-
tywnej integracji mogą mieć charakter wsparcia indywidualnego (adreso-
wanego do osoby), rodzinnego (adresowanego do rodziny) oraz środowi-
skowego (adresowanego do określonego środowiska). 

4. (…) 
5. (…) 
6. (…) 
7. (…) 
8. (…) 
9. Specyficzne wymogi dla projektów realizowanych przez OPS i PCPR359: 
359 Zadania PCPR w miastach na prawach powiatu realizują miejskie OPS, które mogą być nazwane „miej-

skimi ośrodkami pomocy rodzinie” (MOPR). 
a) w przypadku osób bezrobotnych wsparciem obejmowane są 

osoby bezrobotne, które korzystają z pomocy społecznej lub 
kwalifikują się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, w 
myśl ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, i 
którym do aktywizacji zawodowej niezbędne jest w pierwszej 
kolejności udzielenie wsparcia w zakresie integracji społecz-



 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr CCXLIX/4877/2018  Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 7 lutego 2018 r. 
Strona 121 z 197 

8. (…) 
9. (…) 
10. Specyficzne wymogi dla projektów realizowanych przez OPS i 

PCPR: 
a) w przypadku osób bezrobotnych wsparciem obejmowane 

są osoby bezrobotne, które korzystają z pomocy społecz-
nej lub bezrobotne, dla których ustalono III profil pomo-
cy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,  

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 zle-
canie realizacji określonych zadań w ramach projektu od-
bywa się z wykorzystaniem mechanizmu zlecania realizacji 
zadań publicznych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 
2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontaria-
cie, 

d) OPS i PCPR nie wdrażają samodzielnie usług aktywnej in-
tegracji o charakterze zawodowym. Wdrożenie usług ak-
tywnej 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 instytucjach 
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; or-
ganizacje 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 rea-
lizowane przez: 

 partnerów OPS lub PCPR w ramach projektów part-
nerskich; 

nej,  
b) ze środków EFS nie są finansowane bierne formy pomocy w postaci za-

siłków. Świadczenia te mogą być uznane za wkład własny do projektu, 
c) na zasadach określonych w umowie o dofinansowanie zlecanie realizacji 

określonych zadań w ramach projektu odbywa się z wykorzystaniem 
mechanizmu zlecania realizacji zadań publicznych zgodnie z ustawą z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolonta-
riacie, 

d) OPS i PCPR nie wdrażają samodzielnie usług aktywnej integracji o cha-
rakterze zawodowym. Wdrożenie usług aktywnej integracji o charakte-
rze zawodowym jest możliwe wyłącznie przez podmioty wyspecjalizo-
wane 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 instytucjach 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 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontaria-
cie. 

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 zasa-
dach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno-
ści pożytku publicznego i o wolontariacie lub w oparciu o art. 15a 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych; 

 podmioty danej jednostki samorządu terytorialnego wyspecjalizo-
wane w zakresie reintegracji zawodowej, o ile zostaną wskazane we 
wniosku o dofinansowanie projektu jako realizatorzy projektu, 

 podmioty wybrane na zasadach dotyczących udzielania zamówień 
określonych w  Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydat-
ków w ramach Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 
lata 2014-2020, 
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 podmioty wybrane w ramach zlecenia zadania pu-
blicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publiczne-
go 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 zakresie reintegracji zawodowej, 
o ile zostaną wskazane we wniosku o dofinansowanie 
projektu jako realizatorzy projektu, 

e) obowiązkowym elementem kontraktów socjalnych, indy-
widualnych programów, projektów socjalnych  (o których 
mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo-
łecznej) oraz programów aktywności lokalnej w formie lo-
kalnych programów 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 stosowane są kryteria wyboru 
projektów dotyczące efektywności społecznej330 i zatrudnie-
niowej331. Spełnienie kryterium efektywności społecznej i 
efektywności zatrudnieniowej jest warunkiem dostępu do 
środków EFS, z zastrzeżeniem podrozdziału 4.7 pkt 9 Wytycz-
nych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze właczenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 
EFS i EFRR na lata 2014 – 2020. Efektywność społeczna jest 
mierzona wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wyklucze-
niem społecznym, które skorzystały z usług aktywnej integra-
cji o charakterze społecznym lub edukacyjnym, lub zdrowot-
nym, a efektywność zatrudnieniowa wśród osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które skorzystały z 
usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym. Efek-
tywność społeczna jest mierzona wśród osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które skorzystały 

e) obowiązkowym elementem kontraktów socjalnych, indywidualnych pro-
gramów, projektów socjalnych  (o których mowa w ustawie z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej) oraz programów aktywności lokal-
nej w formie lokalnych programów 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 typów projektów, które dotyczą aktywizacji społeczno-
zatrudnieniowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecz-
nym stosowane są kryteria wyboru projektów dotyczące efektywności spo-
łecznej360 i zatrudnieniowej361. Spełnienie kryterium efektywności społecz-
nej i efektywności zatrudnieniowej jest warunkiem dostępu do środków 
EFS, z zastrzeżeniem podrozdziału 5.3 pkt 11 Wytycznych w zakresie reali-
zacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa 
z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014 – 2020.  

360 Kryterium efektywności społecznej określa odsetek uczestników projektu, którzy po zakończeniu 

udziału w projekcie dokonali postępu  
w procesie aktywizacji społeczno-zawodowej i zmniejszenia dystansu do zatrudnienia, przy czym postęp 
powinien być rozumiany m.in. jako: 

a) rozpoczęcie nauki; 
b) wzmocnienie motywacji do pracy po projekcie; 
c) zwiększenie pewności siebie i własnych umiejętności; 
d) poprawa umiejętności rozwiązywania pojawiających się problemów; 
e) podjęcie wolontariatu; 
f) poprawa stanu zdrowia; 
g) ograniczenie nałogów; 
h) doświadczenie widocznej poprawy w funkcjonowaniu (w przypadku osób z 

niepełnosprawnościami).  
361 Kryterium efektywności zatrudnieniowej określa odsetek uczestników projektu, którzy znaleźli się w 

jednej z poniższych sytuacji: 
a) jako osoby bierne zawodowo (w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-
2020) lub bezrobotne w momencie przystąpienia do projektu, podjęli zatrudnienie  
(w rozumieniu definicji wskaźnika wspólnego liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu wskazanej w Wytycznych w zakresie 
monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020) po 
zakończeniu udziału w projekcie lub w trakcie jego trwania; 

b) jako osoby bierne zawodowo w momencie przystąpienia do projektu, zaczęli poszukiwać pracy 
(w rozumieniu definicji wskaźnika liczba osób biernych zawodowo, poszukujących pracy po 
opuszczeniu programu wskazanej w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu 
rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020) po zakończeniu udziału w 
projekcie; 

c) jako osoby bierne zawodowo lub bezrobotne w momencie przystąpienia do projektu, podjęli 
dalszą aktywizację zawodową, w tym  
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z usług aktywnej integracji o charakterze społecznym lub 
edukacyjnym, lub zdrowotnym, a efektywność zatrudnie-
niowa wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wyklucze-
niem społecznym, które skorzystały z usług aktywnej inte-
gracji o charakterze zawodowym. 

330 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 zatrudnienia, przy czym postęp powinien być ro-
zumiany 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 niepełnosprawnościami); 
b)  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 otrzy-
mywał przed projektem;  

vi) nie jest tożsama z formą aktywizacji, którą uczestnik projektu otrzy-
mywał w ramach projektu, chyba że nie jest ona finansowana ze 
środków EFS i że stanowi postęp w stosunku do sytuacji uczestnika 
projektu w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. 

331 Kryterium efektywności zatrudnieniowej oznacza odsetek uczestników projektu, 

którzy podjęli zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie (Za zakończenie udziału 
w projekcie należy uznać zakończenie uczestnictwa w formie lub formach 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 efektywności zatrudnieniowej). 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 za-

w projekcie realizowanym w ramach PI 9v lub CT 8 (PI 8i, 8ii, 8iii lub 8iv), po zakończeniu udziału 
w projekcie lub w trakcie jego trwania; 

d) jako uczestnicy Centrum Integracji Społecznej lub Klubu Integracji Społecznej w trakcie trwania 
projektu lub po jego zakończeniu podjęli zatrudnienie w ramach zatrudnienia wspieranego; 

e) jako osoby zatrudnione w Zakładzie Aktywności Zawodowej lub uczestniczące w Warsztatach 
Terapii Zajęciowej w trakcie trwania projektu lub po jego zakończeniu podjęli zatrudnienie na 
otwartym rynku pracy, w tym w przedsiębiorstwie społecznym. 

Wszystkie wymienione w lit. a – e sytuacje uznawane są za spełnienie kryterium efektywności 
zatrudnieniowej i nie są uwzględniane na potrzeby pomiaru efektywności społecznej. 

 
11. 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 efektyw-
ność zatrudnieniowa wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które skorzystały z usług aktywnej integracji o charakterze za-
wodowym.  

12. Efektywność społeczna i efektywność zatrudnieniowa są mierzone roz-
łącznie w odniesieniu do: 
a) osób z niepełnosprawnościami; 
b) pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecz-

nym. 
13. Efektywność społeczna jest mierzona: 

a) wśród uczestników projektu względem ich sytuacji w momencie roz-
poczęcia udziału w projekcie, rozumianego zgodnie z definicją wska-
zaną w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego 
realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020; 

b) wśród uczestników projektu, którzy zakończyli udział w projekcie; za 
zakończenie udziału w projekcie należy uznać zakończenie uczestnic-
twa zgodnie ze ścieżką udziału w projekcie. Zakończenie udziału w 
projekcie z powodu podjęcia zatrudnienia wcześniej niż uprzednio by-
ło to planowane można uznać za zakończenie udziału w projekcie na 
potrzeby weryfikacji kryterium efektywności społecznej; 

c) w stosunku do łącznej liczby uczestników projektu, którzy zakończyli 
udział w projekcie w rozumieniu lit. b i skorzystali w projekcie z usług 
aktywnej integracji o charakterze społecznym lub edukacyjnym, lub 
zdrowotnym. 

14. Efektywność zatrudnieniowa jest mierzona wśród uczestników, którzy: 
a) zakończyli udział w projekcie; zakończenie udziału w projekcie to za-
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stępczej; 
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 za-
stępczej; 

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

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

e) osób do 18. roku życia lub do zakończenia realizacji obowiązku szkolnego i 
obowiązku nauki. 

 
12.  Efektywność Efektywność społeczna i efektywność zatrud-

nieniowa są mierzone: 
a) wśród uczestników projektu względem ich sytuacji w 

momencie rozpoczęcia udziału w projekcie, rozumiane-
go zgodnie z definicją wskazaną w Wytycznych w za-
kresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji 
programów operacyjnych 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 formach 
wsparcia realizowanych w ramach projektu zgodnie ze 
ścieżką udziału w projekcie. Zakończenie udziału w pro-
jekcie z powodu podjęcia zatrudnienia wcześniej niż 
uprzednio było to planowane można uznać za zakoń-
czenie udziału w projekcie na potrzeby weryfikacji kry-
terium efektywności społecznej i efektywności zatrud-
nieniowej; 

c) w stosunku do łącznej liczby uczestników projektu, któ-
rzy zakończyli udział w projekcie, w rozumieniu lit. b, i 
skorzystali w projekcie z usług aktywnej integracji, z 
uwzględnieniem wyżej wskazanego pkt 11 oraz wyłą-
czeń dotyczących efektywności zatrudnieniowej okre-
ślonych w podrozdziale 4.7  pkt 9 Wytycznych w zakre-
sie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia spo-
łecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środ-

kończenie uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia przewidzia-
nych dla danego uczestnika w ramach projektu EFS lub 

b) przerwali udział w projekcie wcześniej, niż uprzednio było to plano-
wane z powodu podjęcia pracy, lub 

c) podjęli pracę, jednak jednocześnie kontynuowali udział w projekcie. 
15. Wyłączenie z obowiązku stosowania kryterium efektywności zatrudnie-

niowej (tj. wyłączenie z licznika i mianownika we wskaźniku monitorują-
cym spełnienie kryterium) stosuje się do: 
a) osób nieletnich, wobec których zastosowano środki zapobiegania  

i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 
października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich; 

b) osób do 18. roku życia lub do zakończenia przez nie realizacji obo-
wiązku szkolnego i obowiązku nauki; 

c) osób, które w ramach projektu lub po zakończeniu jego realizacji pod-
jęły naukę w formach szkolnych. 

16. Jeśli uczestnik projektu wziął udział w aktywizacji społecznej i zawodowej 
oraz nie stosują się do niego wyłączenia wskazane w pkt 15, powinien być 
brany pod uwagę przy pomiarze zarówno efektywności społecznej, jak i 
zatrudnieniowej. 

17. Kryterium efektywności społecznej jest weryfikowane w terminie do 3 mie-
sięcy od zakończenia udziału w projekcie w rozumieniu pkt 14 lit. b. Kryte-
rium efektywności zatrudnieniowej jest weryfikowane w terminie do 3 
miesięcy od zakończenia udziału projekcie, o którym mowa w pkt 14 lit. a, 
oraz w odniesieniu do sytuacji opisanych w pkt 14 lit b i c. 

18. Usługi aktywnej integracji mogą mieć charakter wsparcia indywidualnego 
(adresowanego do osoby), rodzinnego (adresowanego do rodziny) oraz 
środowiskowego (adresowanego do określonego środowiska)363. 

363 Projekty nie mogą być skoncentrowane na wsparciu dzieci (osoby poniżej 18. roku życia), z wyłącze-

niem projektów przeznaczonych dla 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) przebywających 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 prze-
stępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nielet-
nich; 

d) przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach so-



 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr CCXLIX/4877/2018  Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 7 lutego 2018 r. 
Strona 125 z 197 

ków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-
2020. 

13. Kryteria 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 (adresowanego do osoby), rodzinnego (ad-
resowanego do rodziny) oraz środowiskowego (adresowane-
go do określonego środowiska). 

15. Wsparcie w postaci usług aktywnej integracji jest adresowa-
ne do: 
a) osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wyklucze-

niem społecznym, 
b) środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, w szczególności do społeczności lokalnych 
na obszarach zdegradowanych objętych rewitalizacją 

- biorąc pod uwagę elementy, o których mowa w podrozdzia-
le 4.1 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w ob-
szarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wyko-
rzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-
2020, dotyczące realizacji i profilowania interwencji (ukie-
runkowanie wsparcia EFS), oraz postanowienia podrozdziału 
4.3 ww. Wytycznych dotyczące preferowania grup docelo-
wych. 

16. Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla 
osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wyklu-
czeniem społecznym nie mogą stanowić pierwszego elemen-
tu wsparcia w ramach ścieżki reintegracji. Praca socjalna jest 
traktowana jako instrument aktywnej integracji o charakte-
rze społecznym. Projekty obejmujące wyłącznie pracę socjal-
ną nie są wybierane do dofinansowania. 

17. Proces wsparcia osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubó-

cjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty. 

19. Wsparcie w postaci usług aktywnej integracji jest adresowane do: 
c) osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 
d) środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w 

szczególności do społeczności lokalnych na obszarach zdegradowanych 
objętych rewitalizacją 

- biorąc pod uwagę elementy, o których mowa w podrozdziale 4.1 Wytycz-
nych 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, dotyczące realizacji i profilowania interwencji (ukierunkowanie 
wsparcia EFS), oraz postanowienia podrozdziału 4.3 ww. Wytycznych doty-
czące preferowania grup docelowych. 

20. Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla osób, rodzin 
i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym nie mo-
gą stanowić pierwszego elementu wsparcia w ramach ścieżki reintegracji. 
Praca socjalna jest traktowana jako usługa aktywnej integracji o charakte-
rze społecznym. Projekty obejmujące wyłącznie pracę socjalną nie są wy-
bierane do dofinansowania. 

21. Proces wsparcia osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wy-
kluczeniem społecznym odbywa się w oparciu o ścieżkę reintegracji, stwo-
rzoną indywidualnie dla każdej osoby, rodziny, środowiska zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem diagnozy sy-
tuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb. 

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

23. Uczestnik projektu, który przystępując do projektu pozostawał bez za-
trudnienia, a w trakcie projektu podjął pracę, ma możliwość kontynuo-
wania udziału w projekcie zgodnie z ustalona ścieżką reintegracji. 

24. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami odbywa 
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stwem lub wykluczeniem społecznym odbywa się w oparciu 
o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej 
osoby, rodziny, środowiska zagrożonych ubóstwem lub wy-
kluczeniem społecznym, 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 niezbęd-
ne dla zapewnienia indywidualizacji i kompleksowości wspar-
cia dla konkretnej osoby, rodziny czy środowiska i przyczynia 
się do realizacji celów aktywnej integracji, przy czym wspar-
cie jest skoncentrowane na osobie i jej potrzebach, a nie na 
rozwijaniu usług. 

19. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawno-
ściami odbywa się poprzez: 
a) wykorzystanie usług aktywnej integracji; możliwa jest re-

alizacja wsparcia w zakresie przygotowania do uczestnic-
twa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia za-
trudnienia 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 zatrudnienia i nabywanie nowych umiejęt-
ności społecznych i zawodowych, pozwalających uzy-
skać i utrzymać zatrudnienie, w szczególności w począt-
kowym okresie zatrudnienia; 

b) usługi reintegracji społecznej i zawodowej realizowane 
przez CIS i KIS; wykorzystanie usług aktywnej integracji w 
ramach WTZ333 i ZAZ334 zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Ist-
nieje możliwość realizacji usług asystenckich, a także in-
nych usług aktywnej integracji, w szczególności takich 
jak usługi trenera pracy lub inne usługi umożliwiające 
uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia i nabywanie nowych 
umiejętności społecznych i zawodowych, pozwalających 

się poprzez: 
a) wykorzystanie usług aktywnej integracji; możliwa jest realizacja 

wsparcia w zakresie przygotowania do uczestnictwa w warsztatach 
terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia realizowanego przez 
środowiskowe domy samopomocy, usług asystenckich, usług trene-
ra pracy lub innych usług umożliwiających uzyskanie i utrzymanie 
zatrudnienia i nabywanie nowych umiejętności społecznych i za-
wodowych, w szczególności w początkowym okresie zatrudnienia; 

b) usługi reintegracji społecznej i zawodowej realizowane przez CIS i 
KIS;  

c) wykorzystanie usług aktywnej integracji w ramach WTZ364 i ZAZ365 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilita-
cji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych. Istnieje możliwość realizacji usług asystenckich, usług trenera 
pracy lub innych usług umożliwiających uzyskanie i utrzymanie za-
trudnienia oraz nabywanie nowych umiejętności społecznych i za-
wodowych, w szczególności w początkowym okresie zatrudnienia. 

 
364 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 za-
trudnienie: w ZAZ, na otwartym lub chronionym rynku pracy lub w przedsiębiorczości społecznej; 
istnieje 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. 

365 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 
projektu; okres może być krótszy, wyłącznie w sytuacji, gdy osoba z niepełnosprawnością podej-
mie 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; istnieje moż-
liwość wsparcia dla osób zatrudnionych w ZAZ usługami asystenckimi oraz usługami trenera pracy, 
umożliwiającymi uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia, w szczególności w początkowym okresie za-
trudnienia. 

 
25. Turnusy rehabilitacyjne, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 
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uzyskać i utrzymać zatrudnienie w szczególności w po-
czątkowym okresie zatrudnienia. 

333 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 ak-

tywnej integracji obowiązkowo ukierunkowaną na przygotowanie uczestników 
WTZ do podjęcia zatrudnienia i ich zatrudnienie: w ZAZ, na otwartym lub chro-
nionym rynku pracy lub w przedsiębiorczości społecznej; IZ RPO tworzy możli-
wość wsparcia uczestników WTZ usługami asystenckimi oraz usługami trenera 
pracy, umożliwiającymi uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia, w szczególności 
w początkowym okresie zatrudnienia, umożliwia także realizację praktyk lub sta-
ży 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 zatrud-
nienia osób z niepełnosprawnościami w ZAZ po zakończeniu realizacji projektu 
jest co najmniej równy okresowi zatrudnienia w ramach projektu; 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 ryn-
ku 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. 

 
20. Turnusy rehabilitacyjne, o których mowa w ustawie z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie są traktowane jako 
instrument aktywnej integracji. Kwota przeznaczona na tur-
nus rehabilitacyjny aktywizowanej osoby z niepełnosprawno-
ścią może stanowić wkład własny do projektu.  

21. Istnieje możliwość realizacji działań wspierających praco-
dawców w tworzeniu miejsc pracy dla osób z niepełno-
sprawnościami, w szczególności poprzez wyposażenie lub 
doposażenie stanowiska pracy na potrzeby zatrudnienia oso-
by z niepełnosprawnością, dostosowanie stanowiska pracy 
do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Działania wspie-
rające tworzenie miejsc pracy dla osób z niepełnosprawno-
ściami mogą być realizowane wyłącznie jako element kom-

r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych nie są traktowane jako instrument aktywnej integracji. Kwota 
przeznaczona na turnus rehabilitacyjny aktywizowanej osoby z niepełno-
sprawnością może stanowić wkład własny do projektu.  

26. Istnieje możliwość realizacji działań tworzenie miejsc pracy dla osób z nie-
pełnosprawnościami, w szczególności poprzez wyposażenie lub doposaże-
nie stanowiska pracy na potrzeby zatrudnienia osoby z niepełnosprawno-
ścią, dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawno-
ściami. Działania wspierające tworzenie miejsc pracy dla osób z niepełno-
sprawnościami mogą być realizowane wyłącznie jako element komplekso-
wych projektów obejmujących również aktywizację społeczno-zawodową 
osób z niepełnosprawnościami. 

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

podmiotach ekonomii społecznej, 
b) do informowania właściwych terytorialnie OPS i PCPR lub PUP o reali-

zowanych projektach i formach wsparcia otrzymywanych przez uczest-
ników, w przypadku projektów, 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 spo-
łecznej oraz organizacji partnerskich regionalnych i lokalnych, o któ-
rych mowa w PO PŻ, o prowadzonej rekrutacji do projektów realizo-
wanych w ramach PI 9i i PI 9iv, a także do niepowielania wsparcia, któ-
re osoba lub rodzina zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecz-
nym uzyskuje w ramach działań towarzyszących w PO PŻ, 

d) na zasadach określonych przez IZ RPO, zapewnić wymianę informacji 
z podmiotami realizującymi projekty w CT 8 na temat działań podej-
mowanych na danym obszarze (gmina/ powiat), w tym m.in. do 
współpracy i wymiany informacji w zakresie wsparcia udzielanego  
uczestnikom lub potencjalnym uczestnikom projektów. Beneficjenci 
realizujący projekty w ramach CT 8 przekazują informacje beneficjen-
tom projektów CT 9 z gminy/ powiatu, w których realizują projekt, o 
możliwościach wsparcia, harmonogramie jego realizacji, grupie doce-
lowej oraz warunkach udziału w projekcie. Beneficjenci projektów CT 
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pleksowych projektów obejmujących również aktywizację 
społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnościami. 

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

cy w podmiotach ekonomii społecznej, 
b) do informowania właściwych terytorialnie OPS i PCPR o 

realizowanych projektach i formach wsparcia otrzymy-
wanych przez uczestników, w przypadku projektów, 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 regio-
nalnych i lokalnych, o których mowa w PO PŻ, o prowa-
dzonej rekrutacji do projektów realizowanych w ramach 
PI 9i i PI 9iv, a także do niepowielania wsparcia, które 
osoba lub rodzina zagrożona ubóstwem lub wyklucze-
niem społecznym uzyskuje w ramach działań towarzy-
szących w PO PŻ. 

23. 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. 

9 zobowiązani są do przekazywania pozyskanych informacji uczestni-
kom swoich projektów oraz udzielenia im ewentualnego wsparcia w 
procesie rekrutacji, 

e) zapewnić, że uczestnicy projektów z zakresu aktywnej integracji reali-
zowanych w ramach CT 9 mają możliwość skorzystania z instrumen-
tów aktywnej polityki rynku pracy właściwych dla projektów realizo-
wanych w ramach CT 8. 

28. W odniesieniu do projektów wskazanych w typie 1 lit. d oraz typie 1 lit. e 
dopuszczane jest wspieranie wychowanków w okresie do roku po opusz-
czeniu placówki, o której mowa w typie projektu. 

369/21 Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o 
wartości jednostkowej równej i wyższej niż 3500 PLN netto w 
ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ra-
mach cross-financingu nie może przekroczyć 10% wydatków 
projektu. 

Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jed-
nostkowej równej i wyższej niż 3500 PLN netto w ramach kosztów bezpośred-
nich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może przekroczyć 
10% wydatków projektu, o ile inny limit nie został wskazany  w załączniku Nr 
4 do SZOOP. 

Działanie 11.5 Usługi społeczne i zdrowotne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 
371/7 Cele szczegółowe Priorytetu Inwestycyjnego 9iv: 

1. Wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych uży-
teczności publicznej, w szczególności w formach zdeinstytu-
cjonalizowanych, dla osób wykluczonych lub zagrożonych 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie. 

2. Wzrost dostępności usług zdrowotnych dla osób wykluczo-

Cele szczegółowe Priorytetu Inwestycyjnego 9iv: 
1. Wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych uży-

teczności publicznej, w szczególności w formach zdeinstytucjo-
nalizowanych, dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubó-
stwem i wykluczeniem społecznym w regionie. 

2. Wzrost dostępności usług zdrowotnych dla osób wykluczonych 
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nych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym 
w regionie. 

 
Celem Działania jest wzrost dostępności usług społecznych i 
zdrowotnych. W ramach Działania przewiduje się wsparcie pro-
cesu deinstytucjonalizacji336 oraz rozwoju zintegrowanych usług 
społecznych i zdrowotnych dostosowanych do specyficznych 
potrzeb mieszkańców, w tym usług środowiskowych. Zakłada się 
realizację kompleksowych działań na rzecz rozwoju systemu 
wsparcia rodziny oraz deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej. 
Realizacja priorytetu przyczyni się do podniesienia jakości usług 
społecznych i zdrowotnych oraz ograniczenia jednej z istotnych 
barier jaką jest wykluczenie z dostępu do podstawowych usług 
publicznych warunkujących możliwości rozwojowe osobom wy-
kluczonym, bądź zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem spo-
łecznym, zwłaszcza osobom starszym, z niepełnosprawnościami i 
niesamodzielnym.  
 
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: 

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 

lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w re-
gionie. 

 
Celem Działania jest wzrost dostępności usług społecznych i zdrowotnych. W 
ramach Działania przewiduje się wsparcie procesu deinstytucjonalizacji367 oraz 
rozwoju zintegrowanych usług społecznych i zdrowotnych dostosowanych do 
specyficznych potrzeb mieszkańców, w tym usług środowiskowych. Zakłada się 
realizację kompleksowych działań na rzecz rozwoju systemu wsparcia rodziny 
oraz deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej. Realizacja priorytetu przyczyni się 
do podniesienia jakości usług społecznych i zdrowotnych oraz ograniczenia 
jednej z istotnych barier jaką jest wykluczenie z dostępu do podstawowych 
usług publicznych warunkujących możliwości rozwojowe osobom wykluczo-
nym, bądź zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zwłaszcza oso-
bom starszym, z niepełnosprawnościami i niesamodzielnym.  
 
367 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.  
Warunki, o których mowa w lit. a-d, musza być spełnione łącznie. 

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 
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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; 

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 miesz-
kaniu jest nie większa niż 12. 

 

opiekuńczych; do usług opiekuńczych należą także usługi krótkookresowego całodobowego  
i krótkookresowego dziennego pobytu, których celem jest zapewnienie opieki dla osób 
niesamodzielnych, w tym w zastępstwie za opiekunów faktycznych; 

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

iii) usługi w ośrodkach wsparcia, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej, o ile liczba miejsc całodobowego pobytu w tych ośrodkach jest nie większa niż 30; 

iv) usługi w domu pomocy społecznej o liczbie miejsc nie większej niż 30; 
v) usługi asystenckie, świadczone przez asystentów na rzecz osób z niepełnosprawnościami, 

umożliwiające stałe lub okresowe wsparcie tych osób 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 (w razie konieczności umieszczenia w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu ro-
dzinnego rodzeństwa, za zgodą dyrektora tej placówki oraz po uzyskaniu zezwolenia woje-
wody, dopuszczalne jest umieszczenie w tym samym czasie większej liczby dzieci (maksy-
malnie 10), 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. 
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372/8 

1. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług 
społecznych, istniejących po zakończeniu projektu. 

2. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług 
zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu. 

3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w 
kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, 
pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na wła-
sny rachunek) po opuszczeniu programu. 

4. Liczba osób, u których po opuszczeniu programu zostały 
zdiagnozowane i/lub ograniczone problemy zdrowotne. 
 

1. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, 
istniejących po zakończeniu projektu. 

2. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, 
istniejących po zakończeniu projektu. 

3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym po-
szukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdoby-
wających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność 
na własny rachunek) po opuszczeniu programu. 

4. Liczba osób, u których po opuszczeniu programu zostały zdiagnozowa-
ne i/lub ograniczone problemy zdrowotne. 

5. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 
które opuściły opiekę instytucjonalną na rzecz usług społecznych 
świadczonych w społeczności lokalnej w programie. 

6. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenc-
kich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu. 

7. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług w miesz-
kaniach wspomaganych i chronionych istniejących po zakończeniu 
projektu. 

8. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania 
rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu. 

372/9 

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych usługami społecznymi świadczo-
nymi w interesie ogólnym w programie. 

2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem spo-
łecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie. 

3. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 
programie. 

4. Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich. 
5. Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS. 
6. Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z 

punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym pra-
codawców. 
 

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ob-
jętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w 
programie. 

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

3. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie. 
4. Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich. 
5. Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS. 
6. Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia 

potrzeb zdrowotnych regionu, w tym pracodawców. 
7. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym obję-

tych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności 
lokalnej w programie. 

8. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym obję-
tych usługami w postaci mieszkań chronionych i wspomaganych w pro-
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gramie. 
9. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym obję-

tych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie. 
372/10 (…) 

4. Usługi z zakresu mieszkalnictwa chronionego338 oraz 
wspomaganego, w tym, treningowego i wspieranego340. 

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 ). 
340 Usługa mieszkania wspieranego, stanowiącego alternatywę dla pobytu w placówce 

zapewniającej całodobową opiekę. Usługa ma charakter pobytu stałego lub okresowego 
(w przypadku potrzeby opieki w zastępstwie za opiekunów faktycznych). Służy osobom 
niesamodzielnym, w szczególności osobom starszym i osobom z niepełnosprawnościami, 
w szczególności osobom niesamodzielnym i wymagającym wsparcia w formie usług 
opiekuńczych lub asystenckich. Usługa mieszkania wspieranego musi spełniać definicję 
usług świadczonych w lokalnej społeczności (określoną w Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 
wykorzystaniem środków  Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju  Regionalnego na lata 2014-2020). 
 

(…) 

(…) 
4. Usługi z zakresu mieszkalnictwa chronionego369 oraz wspomaganego, w 

tym, treningowego i wspieranego371. 
369 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 określają akty 
wykonawcze wydane na podstawie tej ustawy. 
371 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 i osobom z niepełnosprawnościami, w 
szczególności osobom niesamodzielnym i wymagającym wsparcia w formie usług opiekuńczych lub asystenc-
kich. Usługa mieszkania wspieranego musi spełniać definicję usług świadczonych w lokalnej społeczności 
(określoną w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków  Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju  Regionalnego na lata 2014-2020). 
 
(…) 
 
 

374/12 1. Osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym, w tym m.in. osoby starsze, osoby z niepełno-
sprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi), osoby 
niesamodzielne347, o ile mieszczą się w katalogu osób wska-
zanym w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w 
obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wy-
korzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-
2020348. 

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

niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością 
samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia 
codziennego. W zakresie wsparcia w obszarze zdrowia do oceny stopnia 
niesamodzielności stosowana jest Skala Barthel, która pozwala na ocenę chorego pod 
względem jego zapotrzebowania na opiekę innych osób. Bierze się w niej pod uwagę 
między innymi czynności życia codziennego takie jak: spożywanie posiłków, poruszanie 
się, wchodzenie  i schodzenie po schodach, siadanie, ubieranie i rozbieranie się, 

1. Osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecz-
nym, w tym m.in. osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami (w 
tym z zaburzeniami psychicznymi), osoby niesamodzielne378, o ile 
mieszczą się w katalogu osób wskazanym w Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecz-
nego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-
2020 379. 

378 Osoba niesamodzielna – osoba, która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki 

lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych 
czynności dnia codziennego. W zakresie wsparcia w obszarze zdrowia do oceny stopnia samodzielności 
fizycznej stosowana jest Skala Barthel, która pozwala na ocenę chorego pod względem jego zapotrzebowania 
na opiekę innych osób. Bierze się w niej pod uwagę między innymi czynności życia codziennego takie jak: 
spożywanie posiłków, poruszanie się, wchodzenie  i schodzenie po schodach, siadanie, ubieranie i 
rozbieranie się, utrzymanie higieny osobistej, korzystanie z toalety oraz kontrolowanie czynności 
fizjologicznych. Za osobę niesamodzielną uznaje się również dzieci, nad którymi opiekę sprawuje uczestnik 
projektu. 
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utrzymanie higieny osobistej, korzystanie z toalety oraz kontrolowanie czynności 
fizjologicznych. Za osobę niesamodzielną uznaje się również dzieci, nad którymi opiekę 
sprawuje uczestnik projektu. 
 
348 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 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 2017 poz. 1065 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. 

 
(…) 

379 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 (w tym również osoby przebywające w pieczy zastępczej na 

warunkach  określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 
systemie 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 2016 r. poz. 1654, z późn. zm.); 

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 2017 r. 
poz. 2198, 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 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
obszarze edukacji na lata 2014-2020; 

g) członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą 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 niesamodzielne; 
i) 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; 

j) osoby odbywające karę pozbawienia wolności, wyłącznie w przypadku osób objętych dozorem 
elektronicznym  

k) osoby korzystające z PO PŻ. 
 

(…) 

375/19 (…) 
2. Demarkacja usług - usługi społeczne to usługi realizowa-

ne przez podmioty prowadzące w swojej działalności sta-
tutowej usługi społeczne lub przez podmioty prowadzą-
ce w swojej działalności statutowej jednocześnie usługi 

(…) 
2. Demarkacja usług - usługi społeczne to usługi realizowane przez pod-

mioty prowadzące w swojej działalności statutowej usługi społeczne 
lub przez podmioty prowadzące w swojej działalności statutowej jed-
nocześnie usługi społeczne i zdrowotne. W przypadku realizacji w ra-
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społeczne i zdrowotne. W przypadku realizacji w ramach 
jednego projektu usług społecznych i zdrowotnych, Be-
neficjent gwarantuje możliwość monitorowania usług 
społecznych i zdrowotnych oddzielnie. W ramach pro-
jektów dotyczących usług społecznych, w szczególności 
usług opiekuńczych, istnieje możliwość finansowania 
usług zdrowotnych, o ile usługi te nie mogą zostać sfi-
nansowane ze środków publicznych, tj. wykraczają poza 
gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej albo wy-
kazane zostało, że gwarantowana usługa zdrowotna352 
nie może zostać sfinansowana danej osobie ze środków 
publicznych w okresie trwania projektu. Usługi zdrowot-
ne widniejące w katalogu świadczeń gwarantowanych 
jako podstawowe mogą być finansowane tylko pod wa-
runkiem, że jednocześnie finansowane są usługi ponad-
standardowe, a cały pakiet usług tworzy logiczną całość, 
niezbędną do zapewnienia kompleksowego wsparcia 
osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem spo-
łecznym i stanowiącą wartość dodaną do funkcjonują-
cego systemu opieki zdrowotnej. 

352 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 usługa 
zdrowotna to każde świadczenie opieki zdrowotnej zgodnie z definicją wskazaną w 
ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych. 

3. Interwencja w ramach poszczególnych typów usług spo-
łecznych spełnia minimalne wymagania świadczenia 
usług społecznych, określone w załączniku nr 1 do Wy-
tycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzy-
staniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 
Europejskiego 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 

mach jednego projektu zintegrowanych usług społecznych i zdrowot-
nych, Beneficjent gwarantuje odrębne monitorowanie usług społecz-
nych i zdrowotnych383. W przypadku realizacji zintegrowanych usług 
społecznych  
i zdrowotnych adresowanych do tej samej osoby, zastosowanie mają 
definicje osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym oraz osób niesamodzielnych określone w Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
na lata 2014-2020.  

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

Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 usługa zdrowotna to każde świadczenie opieki 
zdrowotnej, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych. 

 
3. W ramach projektów dotyczących usług społecznych, w szczególności 

usług opiekuńczych, istnieje możliwość finansowania usług zdrowot-
nych jako uzupełnienia usług społecznych, o ile usługi te nie mogą zo-
stać sfinansowane ze środków publicznych, tj. wykraczają poza gwaran-
towane świadczenia opieki zdrowotnej albo wykazane zostało, że gwa-
rantowana usługa zdrowotna nie może zostać sfinansowana danej 
osobie ze środków publicznych w okresie trwania projektu. Usługi 
zdrowotne widniejące w katalogu świadczeń gwarantowanych jako 
podstawowe mogą być finansowane tylko pod warunkiem, że jedno-
cześnie finansowane są usługi ponadstandardowe, a cały pakiet usług 
tworzy logiczną całość, niezbędną do zapewnienia kompleksowego 
wsparcia osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecz-
nym. 

4. Interwencja w ramach poszczególnych typów usług społecznych spełnia 
minimalne wymagania świadczenia usług społecznych, określone w za-
łączniku nr 1 do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w ob-
szarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 

5. Warunki realizacji usług opiekuńczych: 
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zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych w 
społeczności lokalnej oraz liczby osób objętych usługami 
świadczonymi w społeczności lokalnej przez danego benefi-
cjenta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok zło-
żenia wniosku o dofinansowanie projektu. Obowiązek zwięk-
szania liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych oraz licz-
by 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 opieku-
nów świadczących usługi  
w miejscu zamieszkania lub poprzez tworzenie miejsc 
świadczenia usług opiekuńczych 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 (nieformalnych). Miejsca świadczenia 
usług opiekuńczych  mogą być tworzone zarówno w nowych 
podmiotach, jak i w podmiotach już istniejących, z zastrzeże-
niem wynikającym z litery b. 

d) nie są tworzone nowe miejsca świadczenia usług opiekuń-
czych w ramach opieki instytucjonalnej ani nie są utrzymy-
wane dotychczas istniejące miejsca, 

e) (…) 
f) (…) 
g) (…) 

 
5. Warunki realizacji usług asystenckich: 

a) usługi asystenckie są świadczone dla osób z niepełnospraw-
nościami, 

b) wsparcie dla usług asystenckich prowadzi każdorazowo do 
zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług asystenckich w 
społeczności lokalnej oraz  liczby osób objętych usługami 

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 opiekuńczymi świadczonymi w społeczności 
lokalnej przez danego beneficjenta w stosunku do danych z roku poprzedza-
jącego rok złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. Obowiązek zwięk-
szania liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych oraz liczby osób obję-
tych usługami nie dotyczy wsparcia dla usług opiekuńczych świadczonych 
przez opiekunów faktycznych. Obowiązek zwiększania liczby osób objętych 
usługami nie oznacza zakazu jednoczesnego wsparcia osób dotychczas 
obejmowanych usługami przez beneficjenta, 

c) zwiększanie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych świadczonych 
niestacjonarnie / w miejscu zamieszkania odbywa się poprzez zwiększanie 
liczby opiekunów świadczących usługi. Zwiększanie liczby miejsc świadcze-
nia usług opiekuńczych w formach stacjonarnych odbywa się poprzez two-
rzenie miejsc:  

 stałego lub krótkookresowego pobytu dziennego; 

 stałego lub krótkookresowego pobytu całodobowego w placówkach, w 
których realizowane są usługi społeczne świadczone w społeczności lokal-
nej. 
Miejsca krótkookresowego pobytu służą przede wszystkim poprawie dostę-
pu do usług opiekuńczych w zastępstwie za opiekunów faktycznych (nie-
formalnych) w ramach opieki wytchnieniowej. Miejsca świadczenia usług 
opiekuńczych  mogą być tworzone zarówno w nowych podmiotach, jak i w 
podmiotach już istniejących, z zastrzeżeniem 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) (…) 
f) (…) 
g) (…) 
h) w ramach działań wspierających opiekunów faktycznych  w opiece nad 

osobami niesamodzielnymi możliwe jest: 

 tworzenie miejsc krótkookresowego pobytu w zastępstwie za 
opiekunów faktycznych w formie pobytu całodobowego lub 
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świadczonymi w społeczności lokalnej przez danego benefi-
cjenta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok zło-
żenia wniosku o dofinansowanie projektu. Możliwe jest 
wsparcie w postaci usług asystenckich dla osób przebywają-
cych w opiece instytucjonalnej w celu ich przejścia do usług 
świadczonych w społeczności lokalnej, 

c) wsparcie dla usług asystenckich odbywa się poprzez zwięk-
szanie liczby asystentów funkcjonujących w ramach nowych 
podmiotów lub podmiotów istniejących, z zastrzeżeniem wy-
nikającym z pkt 5 b), 

d) wsparcie świadczone w ramach usług asystenckich jest do-
stosowane do indywidualnych potrzeb osób wynikających z 
poszczególnych rodzajów niepełnosprawności oraz 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 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 odpo-
wiednie przeszkolenie, 

f) istnieje możliwość sfinansowania usługi asystenckiej w celu 
umożliwienia opiekunom faktycznym (nieformalnym)  funk-
cjonowania społecznego, zawodowego 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 asy-
stenckich lub opiekuńczych przez beneficjenta oraz 

dziennego, zgodnie z lit. c; 

 sfinansowanie usługi asystenckiej lub usługi opiekuńczej w celu 
umożliwienia opiekunom  faktycznym  funkcjonowania  społecz-
nego,  zawodowego  lub edukacyjnego. 

6. 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 lo-
kalnej przez danego beneficjenta w stosunku do danych z roku poprze-
dzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. Możliwe 
jest wsparcie w postaci usług asystenckich 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 
asystentów funkcjonujących w ramach nowych podmiotów lub pod-
miotów istniejących, z zastrzeżeniem wynikającym z pkt b). 

7. Warunki realizacji usług opiekuńczych i asystenckich: 
a) finansowanie ze środków EFS w ramach danego projektu miejsc świad-

czenia 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 niepełno-
sprawnościami i osób niesamodzielnych, których dochód nie przekra-
cza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie go-
spodarującą 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 opiekuń-

czych także przez inne osoby z niepełnosprawnościami i osoby nie-
samodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego 
kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub 



 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr CCXLIX/4877/2018  Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 7 lutego 2018 r. 
Strona 137 z 197 

 zastąpienia środkami projektu dotychczasowego finanso-
wania usług ze środków innych niż europejskie. 

c) wsparcie jest adresowane w pierwszej kolejności do osób z 
niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych, których do-
chód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodo-
wego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w ro-
dzinie), o którym mowa w ustawie z dnia  
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

d) istnieje możliwość skorzystania z usług asystenckich lub opie-
kuńczych także przez inne osoby niż wskazane w pkt 5 c). 
Kryteria rekrutacji uwzględniają w szczególności sytuację ma-
terialną osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów faktycz-
nych (nieformalnych), rodzaj usług i specyfikę grupy docelo-
wej. Decyzja o przyznaniu osobie niesamodzielnej lub jej 
opiekunom usług asystenckich lub opiekuńczych jest poprze-
dzona każdorazowo indywidualną oceną sytuacji materialnej i 
życiowej (rodzinnej i zawodowej) danej osoby niesamodziel-
nej oraz opiekunów faktycznych (nieformalnych)  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 od-
płatność za usługi asystenckie lub opiekuńcze, dla osób in-
nych niż wskazane w pkt 5c). Zasady odpłatności zostaną 
określone przez beneficjenta we wniosku o dofinansowanie 
projektu i zatwierdzone przez IZ RPO na etapie oceny pro-
jektu, 

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 działań 
zwiększających mobilność, autonomię, bezpieczeństwo osób 
z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych (np. likwi-
dowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, 
sfinansowanie tworzenia wypożyczalni sprzętu wspomagają-
cego (zwiększającego samodzielność osób) i sprzętu pielę-

na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej. Kryteria rekrutacji uwzględniają w 
szczególności sytuację materialną osób niesamodzielnych oraz ich 
opiekunów faktycznych (nieformalnych), rodzaj usług i specyfikę 
grupy docelowej. Decyzja o przyznaniu osobie niesamodzielnej lub 
jej opiekunom usług asystenckich lub opiekuńczych jest poprzedzo-
na każdorazowo indywidualną oceną sytuacji materialnej i życiowej 
(rodzinnej i zawodowej) danej osoby niesamodzielnej oraz opieku-
nów faktycznych (nieformalnych)  tej osoby. Kryteria rekrutacji tych 
osób do projektów zostaną określone przez beneficjenta we wnio-
sku o dofinansowanie projektu i zatwierdzone przez IZ RPO na eta-
pie oceny projektu,  

e) dopuszcza się wprowadzenie częściowej lub całkowitej odpłatno-
ści387  za usługi asystenckie lub opiekuńcze, dla osób innych niż 
osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne, 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. Zasady odpłatności zostaną 
określone przez beneficjenta we wniosku o dofinansowanie projek-
tu. Odpłatność nie dotyczy osób z niepełnosprawnościami i osób 
niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 150% właści-
wego 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, chyba że uchwała rady gminy 
stanowi inaczej. Zasady odpłatności uzależnione są w szczególno-
ści od sytuacji materialnej osób niesamodzielnych i ich opiekunów 
faktycznych, rodzaju usługi i specyfiki grupy docelowej. Stosowa-
nie odpłatności w projekcie musi być zaplanowane we wniosku o 
dofinansowanie projektu, przy czym odpłatności te stanowią 
wkład własny w projekcie, 

387 W przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zasady 

odpłatności są określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w 
sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. poz. 1598, z późn. zm.). 

 
f) w celu umożliwienia pozostania osób z niepełnosprawnościami  
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gnacyjnego (niezbędnego do opieki nad osobami niesamo-
dzielnymi), sfinansowanie wypożyczenia lub zakupu tego 
sprzętu zwiększającego samodzielność osób, usługi dowoże-
nia 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: 

- wsparcie odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczu zastępczej. W 
ramach projektów EFS nie są finansowane świadczenia wy-
płacane na podstawie tej ustawy. Świadczenia te mogą sta-
nowić wkład własny do projektu, 
- nie są tworzone nowe miejsca w ramach opieki instytucjo-
nalnej, tj. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powy-
żej 14 osób, 
- usługi wsparcia rodziny w postaci pomocy  w opiece i wy-
chowaniu dzieci w formie placówek wsparcia dziennego  po-
legają na tworzeniu nowych miejsc opieki i wychowania w 
ramach nowo tworzonych placówek wsparcia dziennego lub 
na wsparciu istniejących placówek. Wsparcie istniejących pla-
cówek wsparcia dziennego jest możliwe wyłącznie, pod wa-
runkiem: 
a) zwiększenia liczby miejsc w tych placówkach lub  
b) rozszerzenia oferty wsparcia. 
8. Zakłada się wykorzystanie potencjału organizacyjno – 

technicznego szkół w ramach działań wspierających two-
rzenie i rozwój środowiskowych form i placówek wspar-
cia dziennego dla dzieci i młodzieży, w tym np. świetlic 
środowiskowych, ognisk wychowawczych oferujących 
zajęcia/programy socjoterapeutyczne. 

 
 
 

i osób niesamodzielnych w społeczności lokalnej, możliwe jest fi-
nansowanie działań pozwalających tym osobom na w miarę moż-
liwości samodzielne funkcjonowanie, w tym działań zwiększają-
cych mobilność, autonomię, bezpieczeństwo osób z niepełno-
sprawnościami i osób niesamodzielnych (np. likwidowanie barier 
architektonicznych w miejscu zamieszkania, sfinansowanie tworze-
nia wypożyczalni sprzętu wspomagającego (zwiększającego samo-
dzielność osób) i sprzętu pielęgnacyjnego (niezbędnego do opieki 
nad osobami niesamodzielnymi), sfinansowanie wypożyczenia lub 
zakupu tego sprzętu, usługi dowożenia posiłków, przewóz do miej-
sca 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. 

8. W przypadku usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej: 
a) wsparcie odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczu zastępczej. W ramach projektów 
EFS nie są finansowane świadczenia wypłacane na podstawie tej usta-
wy. Świadczenia te mogą stanowić wkład własny do projektu, 

b) nie są tworzone nowe miejsca w ramach opieki instytucjonalnej, tj. w 
placówkach opiekuńczo-wychowawczych powyżej 14 osób, 

c) 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 pla-
cówek wsparcia dziennego lub na wsparciu istniejących placówek.  

9. Wsparcie istniejących placówek wsparcia dziennego jest możliwe wy-
łącznie, pod warunkiem: 

a) zwiększenia liczby miejsc w tych placówkach lub  
b) rozszerzenia oferty wsparcia. 
10. Zakłada się wykorzystanie potencjału organizacyjno – technicznego 

szkół w ramach działań wspierających tworzenie i rozwój środowisko-
wych form i placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, w tym 
np. świetlic środowiskowych, ognisk wychowawczych oferujących zaję-
cia/programy socjoterapeutyczne. 

11. W placówkach wsparcia dziennego w formie opiekuńczej oraz pla-
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9. Intensywność wsparcia będzie najwyższa na obszarach, 
na których występują ograniczenia w dostępie do usług 
społecznych użyteczności publicznej, w tym np. terenach 
wiejskich, obszarach rewitalizowanych. 

10. W ramach Działania zakłada się wdrażanie wybranych 
standardów świadczenia usług wypracowanych na po-
ziomie krajowym. 

11. Beneficjent zapewnia, że wynagrodzenie za pra-
cę/stawka za godzinę pracy osób bezpośrednio świad-
czących usługi społeczne w projekcie nie mogą być niższe 
od minimalnego wynagrodzenia za pracę/minimalnej 
stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zapis nie dotyczy 

cówkach prowadzonych w formie pracy podwórkowej obowiązkowo 
są realizowane zajęcia rozwijające co najmniej dwie z ośmiu kompe-
tencji kluczowych wskazanych w zaleceniu Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w 
procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE) (Dz. Urz. UE L 394 
z 30.12.2006, str. 10): 

i) porozumiewanie się w języku ojczystym; 
j) porozumiewanie się w językach obcych; 
k) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-

techniczne; 
l) kompetencje informatyczne; 
m) umiejętność uczenia się; 
n) kompetencje społeczne i obywatelskie; 
o) inicjatywność i przedsiębiorczość; 
p) świadomość i ekspresja kulturalna. 
12. Finansowanie ze środków EFS zatrudnienia osoby do pomocy przy 

sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich, przy-
znawanej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą na pod-
stawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i syste-
mie pieczy zastępczej, możliwe jest tylko w celu umożliwienia oso-
bom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą udziału w innych for-
mach wsparcia w ramach projektu. 

13. Intensywność wsparcia będzie najwyższa na obszarach, na których wy-
stępują ograniczenia w dostępie do usług społecznych użyteczności 
publicznej, w tym np. terenach wiejskich, obszarach rewitalizowanych. 

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

15. Beneficjent zapewnia, że wynagrodzenie za pracę/stawka za godzinę 
pracy osób bezpośrednio świadczących usługi społeczne w projekcie 
nie mogą być niższe od minimalnego wynagrodzenia za pra-
cę/minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zapis nie dotyczy osób świad-
czących usługi nieodpłatnie. 

16. Wsparcie dla mieszkań chronionych i mieszkań wspomaganych pole-
ga na tworzeniu miejsc w nowo tworzonych lub istniejących mieszka-



 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr CCXLIX/4877/2018  Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 7 lutego 2018 r. 
Strona 140 z 197 

osób świadczących usługi nieodpłatnie. 
12. Wsparcie istniejących mieszkań chronionych lub miesz-

kań wspomaganych jest możliwe wyłącznie pod warun-
kiem zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług w da-
nym mieszkaniu, bez pogorszenia jakości świadczonych 
usług. W mieszkaniach chronionych 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 samodzielności, praca socjalna, poradnictwo 
specjalistyczne, integracja osoby ze społecznością lokal-
ną. 

13. W przypadku mieszkań chronionych, Beneficjent zapew-
nia, że jest stosowany standard dotyczący tej formy po-
mocy wynikający z ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o po-
mocy społecznej i rozporządzenia Ministra Pracy i Poli-
tyki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie 
mieszkań chronionych. W przypadku mieszkań wspoma-
ganych Beneficjent zapewnia, że mieszkania te spełniają 
definicję usług społecznych świadczonych w społeczności 
lokalnej oraz standardy określone w załączniku nr 1 do 
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obsza-
rze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wyko-
rzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społeczne-
go i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 
lata 2014-2020. 

14. 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 wspomaganych utworzonych w ramach 

niach chronionych lub mieszkaniach wspomaganych, przeznaczonych 
dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem spo-
łecznym. Liczba miejsc w mieszkaniu wspomaganym nie może być 
większa niż 12. 

17. W przypadku mieszkań wspomaganych w formie mieszkań wspiera-
nych, możliwe jest tworzenie miejsc pobytu okresowego (opieka wy-
tchnieniowa) lub stałego. Usługi świadczone w mieszkaniach wspie-
ranych pobytu okresowego nie mogą mieć charakteru jedynie turnu-
sów rehabilitacyjnych. Wsparcie istniejących mieszkań chronionych 
lub mieszkań wspomaganych jest możliwe wyłącznie pod warunkiem 
zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług w danym mieszkaniu, bez 
pogorszenia jakości świadczonych usług. W mieszkaniach chronionych i 
mieszkaniach wspomaganych w ramach wsparcia zapewnia się: 

a) usługi wspierające pobyt osoby w mieszkaniu, w tym usługi opiekuń-
cze, usługi asystenckie; 

b) usługi wspierające aktywność osoby w mieszkaniu, w tym trening sa-
modzielności, praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne, integracja 
osoby ze społecznością lokalną. 

18. W przypadku mieszkań chronionych, Beneficjent zapewnia, że jest sto-
sowany standard dotyczący tej formy pomocy wynikający z ustawy z 
dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej i aktów wykonawczych 
wydanych na podstawie tej ustawy. W przypadku mieszkań wspoma-
ganych Beneficjent zapewnia, że mieszkania te spełniają definicję usług 
społecznych świadczonych w społeczności lokalnej oraz standardy 
określone w załączniku nr 1 do Wytycznych w zakresie realizacji przed-
sięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wy-
korzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 

19. 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 
wspomaganych utworzonych w ramach projektu, 
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projektu, 
c) utworzonych w projekcie miejsc w placówkach wsparcia 

dziennego, 
Trwałość oznacza instytucjonalną gotowość podmiotów do 
świadczenia usług. 
15. Beneficjent projektu realizujacego cel szczegółowy nr 1 

jest zobowiązany:  
a) do informowania właściwych terytorialnie OPS i PCPR o 

realizowanych projektach 
b) do poinformowania właściwych terytorialnie ośrodków 

pomocy społecznej oraz organizacji partnerskich regio-
nalnych i lokalnych, o których mowa w PO PŻ, o prowa-
dzonej rekrutacji do projektów realizowanych w ramach 
PI 9i i PI 9iv, a także do niepowielania wsparcia, które 
osoba lub rodzina zagrożona ubóstwem lub wyklucze-
niem społecznym uzyskuje w ramach działań towarzy-
szących w PO PŻ. 

16. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro 
projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział 
czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną dzia-
łalności podmiotu) na terenie Lubelskiego Obszaru Funk-
cjonalnego5 z możliwością udostępnienia pełnej doku-
mentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające 
uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z 
kadrą projektu.  

17. Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w 
zakresie w jakim jest wykluczone w art. 1 ust. 2 - 5 Roz-
porządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 

c) utworzonych w projekcie miejsc w placówkach wsparcia dziennego, 
Trwałość oznacza instytucjonalną gotowość podmiotów do świadczenia 
usług. 
20. Beneficjent projektu realizującego cel szczegółowy nr 1 jest zobowiąza-

ny:  
a) do informowania właściwych terytorialnie OPS i PCPR o realizowanych 

projektach 
b) do poinformowania właściwych terytorialnie ośrodków pomocy spo-

łecznej 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 uzy-
skuje w ramach działań towarzyszących w PO PŻ. 

21. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub 
posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną 
formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie Lubelskiego Ob-
szaru Funkcjonalnego6 z możliwością udostępnienia pełnej dokumenta-
cji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu moż-
liwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.  

22. 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. uznającym niektóre rodzaje pomo-
cy 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.  

W przypadku, gdy środki trwałe zakupione w ramach projektu lub wydatki 
objete cross-financingiem będą wykorzystywane częściowo lub w całości do 

                                                           
5 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 fizycznych zamieszkują one na obszarze LOF w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego). 
6 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 fizycznych zamieszkują one na obszarze LOF w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego). 
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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 sto-
sowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej do pomocy de minimis.  

W przypadku, gdy środki trwałe zakupione w ramach projek-
tu lub wydatki objete cross-financingiem będą wykorzysty-
wane częściowo lub w całości do działalności komercyjnej (w 
okresie realizacji projektu i/lub po jego zakończeniu), wów-
czas tego typu wsparcie powinno zostać zweryfikowane pod 
kątem wystąpienia pomocy publicznej.  
Wykorzystanie środków trwałych lub infrastruktury zaku-
pionej w ramach projektu do działalności komercyjnej w 
okresie realizacji projektu nakłada na podmiot udzielający 
pomocy obowiązek objęcia powyższych wydatków pomocą 
publiczną / pomocą de minimis proporcjonalnie do czasu, w 
jakim zakupiony sprzęt lub infrastruktura będą wykorzy-
stywane do celów komercyjnych w okresie realizacji projek-
tu. Z kolei, w przypadku gdy beneficjent planuje wykorzy-
stanie środków trwałych lub infrastruktury zakupionej w 
ramach projektu do działalności komercyjnej po zakończe-
niu realizacji projektu (w całości lub częściowo) wówczas 
wydatek ten powinnien zostać objęty w całości regułami 
pomocy publicznej / pomocy de minimis.  
Wykonywanie usług w ramach gwarantowanych przez pań-
stwo świadczeń zdrowotnych wyklucza co do zasady możli-
wość 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 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 

działalności komercyjnej (w okresie realizacji projektu i/lub po jego zakoń-
czeniu), wówczas tego typu wsparcie powinno zostać zweryfikowane pod 
kątem wystąpienia pomocy publicznej.  
Wykonywanie usług w ramach gwarantowanych przez państwo świadczeń 
zdrowotnych wyklucza co do zasady możliwość udzielania odpłatnych 
świadczeń na rzecz obywateli innych Państw Członkowskich. W tym przy-
padku nie dochodzi zatem do naruszenia lub też groźby naruszenia konku-
rencji w wymiarze unijnym, a tym samym wyłączona zostaje jedna z czte-
rech przesłanek wystąpienia pomocy publicznej, o których 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 po-
wyższe wsparcie będzie wyłączone spod reguł pomocy publicznej / pomocy 
de minimis. Analogiczne podejście można zastosować również w odniesie-
niu do innych źródeł finansujących świadczenia zdrowotne w ramach pu-
blicznego systemu ochrony zdrowia, w tym krajowych i samorządowych 
programów zdrowotnych. 
23. 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 wyko-
rzystaniem klauzul społecznych zgodnie 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 publicz-
nych i zasadą konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakre-
sie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

24. Beneficjent, na zasadach określonych przez IZ RPO, zapewnia wymia-
nę informacji pomiędzy podmiotami realizującymi projekty w CT 8 i 9 
na temat działań podejmowanych na danym obszarze (gmina/ po-
wiat), w tym m.in. do współpracy i wymiany informacji w zakresie 
wsparcia udzielanego  uczestnikom lub potencjalnym uczestnikom 
projektów. Beneficjenci realizujący projekty w ramach CT 8 przekazu-
ją informacje beneficjentom projektów CT 9 z gminy/ powiatu, w któ-
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świadczenia usług finansowanych z NFZ można zatem przy-
jąć, że powyższe wsparcie będzie wyłączone spod reguł po-
mocy publicznej / pomocy de minimis. Analogiczne podejście 
można zastosować również w odniesieniu do innych źródeł 
finansujących świadczenia zdrowotne w ramach publicznego 
systemu ochrony zdrowia, w tym krajowych i samorządo-
wych programów zdrowotnych. 
18. 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 wykorzysta-
niem klauzul społecznych zgodnie 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 nieobjętych ustawą z dnia 
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych i za-
sadą konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020. 

rych realizują projekt, o możliwościach wsparcia, harmonogramie je-
go realizacji, grupie docelowej oraz warunkach udziału w projekcie. 
Beneficjenci projektów CT 9 zobowiązani są do przekazywania pozy-
skanych informacji uczestnikom swoich projektów oraz udzielenia im 
ewentualnego wsparcia w procesie rekrutacji. W szczególności Bene-
ficjent realizujący projekt w Działaniu 11.2 RPO WL powinien infor-
mować beneficjentów realizujących projekty w Działaniu 9.4 oraz 9.7 
RPO WL o możliwości współpracy w zakresie korzystania z usług osób 
przeszkolonych w dziedzinie opieki nad osobami niesamodzielnymi 
lub z niepełnosprawnościami. 

382/21 Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o 
wartości jednostkowej równej i wyższej niż 3500 PLN netto w 
ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ra-
mach cross-financingu nie może przekroczyć 10% wydatków 
projektu. 

Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jed-
nostkowej równej i wyższej niż 3500 PLN netto w ramach kosztów bezpośred-
nich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może przekroczyć 
10% wydatków projektu, o ile inny limit nie został wskazany  w załączniku Nr 
4 do SZOOP. 

Działanie 11.6 Ekonomia społeczna w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 
386/21 Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o 

wartości jednostkowej równej i wyższej niż 3500 PLN netto w 
ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ra-
mach cross-financingu nie może przekroczyć 10% wydatków 
projektu. 

Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jed-
nostkowej równej i wyższej niż 3500 PLN netto w ramach kosztów bezpośred-
nich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może przekroczyć 
10% wydatków projektu, o ile inny limit nie został wskazany  w załączniku Nr 
4 do SZOOP 

II.12 Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje 

Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 
Działanie 12.1 Edukacja przedszkolna 
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389/7 Cel szczegółowy Priorytetu Inwestycyjnego 10i: 
Zwiększenie udziału dzieci w wieku przedszkolnym w wysokiej 
jakości edukacji przedszkolnej. 
 
Celem Działania jest wzrost poziomu upowszechniania usług w 
zakresie edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jej jakości. W 
ramach Działania zakłada się zwiększenie liczby miejsc wycho-
wania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lat, tj. dla dzieci 
które zostaną objęte prawem do korzystania z wychowania 
przedszkolnego w przedszkolu bądź innej formie wychowania 
przedszkolnego. Wsparcie w ramach Działania ma przygotować 
organy prowadzące ośrodki wychowania przedszkolnego360 do 
zapewnienia warunków realizacji tego prawa, a tym samym 
umożliwi wyrównanie szans edukacyjnych dzieci nieobjętych 
wychowaniem przedszkolnym. 
 
360 Ilekroć mowa w niniejszym dokumencie o ośrodkach wychowania przedszkolnego 

(OWP), należy przez to rozumieć: publiczny lub niepubliczny podmiot wymieniony w art. 
14 ust. 3 oraz w art. 2 pkt 5 ustawy o systemie oświaty, z uwzględnieniem art. 5 ustawy 
z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827, z późn. zm.) oraz art. 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2015 
r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 35),., w którym jest prowadzone wychowanie przedszkolne. 

Cel szczegółowy Priorytetu Inwestycyjnego 10i: 
Zwiększenie udziału dzieci w wieku przedszkolnym w wysokiej jakości edukacji 
przedszkolnej. 
 
Celem Działania jest wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie eduka-
cji przedszkolnej oraz podniesienie jej jakości. W ramach Działania zakłada się 
zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 
lat, tj. dla dzieci które zostaną objęte prawem do korzystania z wychowania 
przedszkolnego w przedszkolu bądź innej formie wychowania przedszkolnego. 
Wsparcie w ramach Działania ma przygotować organy prowadzące ośrodki 
wychowania przedszkolnego (OWP)393 do zapewnienia warunków realizacji 
tego prawa, a tym samym umożliwi wyrównanie szans edukacyjnych dzieci 
nieobjętych wychowaniem przedszkolnym. 
 
393 Ilekroć mowa w niniejszym dokumencie o ośrodkach wychowania przedszkolnego (OWP), należy przez to 

rozumieć publiczny lub niepubliczny podmiot, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe.  

 

390/10 1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla 
dzieci w wieku 3 – 4 lata. 

Rozszerzenie oferty o zajęcia realizowane w celu wyrównania 
stwierdzonych deficytów oraz dodatkowe zajęcia, które pozwolą 
na zwiększenie kompetencji społecznych. 

1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w 
wieku 3 – 4 lata395. 

Rozszerzenie oferty o zajęcia realizowane w celu wyrównania stwierdzonych 
deficytów oraz dodatkowe zajęcia, które pozwolą na zwiększenie kompetencji 
społecznych. 
395 W istniejących lub nowo utworzonych OWP (również specjalnych i integracyjnych). 

390/12 1. Dzieci w wieku przedszkolnym określonym w ustawie o sys-
temie oświaty. 

2. Rodzice (lub opiekunowie prawni) dzieci w wieku przedszkol-
nym określonym w ustawie o systemie oświaty. 

3. Nauczyciele i pracownicy pedagogiczni przedszkoli, oddzia-
łów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych 
funkcjonujących formach wychowania przedszkolnego. 

4. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawo-

1. Dzieci w wieku przedszkolnym określonym w ustawie Prawo oświato-
we . 

2. Rodzice (lub opiekunowie prawni) dzieci w wieku przedszkolnym określo-
nym w ustawie Prawo oświatowe . 

3. Nauczyciele zatrudnieni w OWP. 
4. Nowo utworzone i istniejące OWP, w tym specjalne i integracyjne. 
 
z terenu woj. lubelskiego. 
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wych i inne funkcjonujące formy wychowania przedszkol-
nego. 

 
z terenu woj. lubelskiego. 

391/19 (…) 
4. Liczba utworzonych w ramach udzielonego wsparcia no-

wych miejsc edukacji przedszkolnej będzie odpowiadała 
faktycznemu i prognozowanemu zapotrzebowaniu na 
usługi edukacji przedszkolnej w regionie z uwzględnie-
niem prognoz demograficznych. 

5. Po zakończeniu finansowania projektowego beneficjenci są 
zobowiązani do zachowania trwałości utworzonych w ra-
mach projektu finansowanego z RPO miejsc wychowania 
przedszkolnego przez okres co najmniej 2 lat od daty zakoń-
czenia realizacji projektu, określonej w umowie o dofinanso-
wanie projektu. Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna 
gotowość ośrodków wychowania przedszkolnego do świad-
czenia usług przedszkolnych w ramach utworzonych w pro-
jekcie miejsc wychowania przedszkolnego finansowana ze 
środków innych niż europejskie. Liczba zadeklarowanych w 
arkuszu organizacyjnym placówki miejsc wychowania przed-
szkolnego uwzględnia dokładną liczbę miejsc utworzonych w 
projekcie.  

6. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro pro-
jektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną 
prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności pod-
miotu) na terenie województwa lubelskiego z możliwością 
udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu 
oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobi-
stego kontaktu z kadrą projektu. 

7. Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w za-
kresie w jakim jest wykluczone w art. 1 ust. 2 - 5 Rozporzą-
dzenia 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 

(…) 
4. W celu upowszechnienia wychowania przedszkolnego wśród dzieci z 

niepełnosprawnościami, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 
zasady równości szans i niedyskryminacji, jest możliwe finansowanie 
mechanizmu racjonalnych usprawnień, w tym np. zatrudnienie asy-
stenta dziecka, dostosowanie posiłków z uwzględnieniem specyficz-
nych potrzeb żywieniowych, zakup pomocy dydaktycznych lub wypo-
sażenia adekwatnych do specjalnych potrzeb rozwojowych i eduka-
cyjnych wynikających z niepełnosprawności, w oparciu o indywidual-
nie przeprowadzoną diagnozę potrzeb dziecka.  Łączny koszt racjo-
nalnych usprawnień na jednego uczestnika w projekcie nie może 
przekroczyć 12 tys. zł.  

5. Warunki realizacji wsparcia w zakresie tworzenia nowych miejsc wycho-
wania przedszkolnego (typ projektu nr 1) – spełnione łącznie: 
a) Wsparcie umożliwia zakładanie nowych OWP albo wsparcie dla funk-

cjonujących OWP. 
b) Wsparcie skutkuje zwiększeniem liczby miejsc przedszkolnych podlega-

jących pod konkretny organ prowadzący na terenie danej gmi-
ny/miasta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpo-
częcia realizacji projektu. Powyższy warunek nie ma zastosowania w 
przypadku, gdy projekt obejmuje zakres wsparcia w zakresie realizacji 
dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziec-
ku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym po-
przez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności – 
działania te mogą być realizowane samodzielnie. 

c) Liczba utworzonych w ramach udzielonego wsparcia nowych miejsc  wy-
chowania przedszkolnego odpowiada faktycznemu i prognozowanemu 
w perspektywie 3-letniej zapotrzebowaniu na usługi edukacji przed-
szkolnej w gminie/na terenie miasta, w których są one tworzone. In-
terwencja nie jest możliwa w sytuacji, gdy zapotrzebowanie na usługi 
edukacji przedszkolnej w obszarze objętym działaniami projektowymi 
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art. 1 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 
18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Trak-
tatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de mini-
mis. 

8. Beneficjent zapewnia, że zasoby edukacyjne będące utwora-
mi w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie au-
torskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z 
późn. zm.) będą udostępnione na wolnej licencji zapewniają-
cej licencjobiorcy co najmniej prawo do dowolnego wykorzy-
stywania utworów do celów komercyjnych i niekomercyj-
nych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworów w całości 
lub we fragmentach oraz wprowadzania zmian i rozpo-
wszechniania utworów zależnych. O ile w projektach tworzo-
ne są nowe materiały edukacyjne, Beneficjent ma obowiązek 
otwartego, publicznego udostępniania materiałów edukacyj-
nych i szkoleniowych stworzonych w ramach projektów fi-
nansowanych z EFS, przekazania na mocy umowy o dofinan-
sowanie projektu, praw autorskich do produktów powstałych 
w ramach projektów współfinansowanych przez EFS do Insty-
tucji Zarządzającej i wprowadzenie obligatoryjnego wymogu 
udostępniania powstałych materiałów edukacyjnych i szkole-
niowych (np. podręczników, scenariuszy zajęć, materiałów 
multimedialnych, broszur) na zasadzie wolnej licencji. Benefi-
cjent deklaruje, jakie wolne licencje będą zastosowane oraz 
że odpowiednie oznaczenia znajdą się na portalach interne-
towych (własnych i/lub należących do podmiotów trzecich), 
za pośrednictwem których zasoby te będą udostępniane. 

9. Wymagania dotyczące zakresu wsparcia w projekcie: 
a) Typ projektu nr 2 (tj. rozszerzenie oferty o zajęcia reali-
zowane w celu wyrównania stwierdzonych deficytów oraz 
dodatkowe zajęcia, które pozwolą na zwiększenie kompe-
tencji społecznych) może być realizowany wyłącznie jako 
uzupełnienie działań realizowanych w konkretnym ośrodku 
wychowania przedszkolnego w ramach typu projektu nr 1 
(tj. tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego 

może być zaspokojone przy dotychczasowej liczbie miejsc wychowania 
przedszkolnego. 

d)  Nowe miejsca wychowania przedszkolnego są tworzone: 
o w istniejącej bazie oświatowej, w tym np.: w budynkach po byłych 

placówkach oświatowych, pomieszczeniach domów kultury, żłob-
kach, itd., albo  

o w budynkach innych niż wymienione w tirecie pierwszym powyżej, 
w tym np.: zlokalizowanych przy urzędach gminy, w pomieszcze-
niach remiz strażackich, w pomieszczeniach ośrodków zdrowia, albo  

o w funkcjonujących OWP, albo  
o w nowej bazie lokalowej, z uwzględnieniem warunków o których 

mowa w pkt 3 oraz 8. 
e) W ramach projektów ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc 

wychowania przedszkolnego możliwe są działania obejmujące następują-
ce kategorie wydatków:  

o dostosowanie lub adaptacja pomieszczeń (rozumiana zgodnie z Wy-
tycznymi 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 uniwersalnego projektowania400 lub - w przypadku braku 
możliwości jej zastosowania – z wykorzystaniem mechanizmu ra-
cjonalnych usprawnień401; 

400 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

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

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

o dostosowanie istniejącej bazy lokalowej przedszkoli do nowo two-
rzonych miejsc wychowania przedszkolnego;  

o zakup i montaż wyposażenia, w tym mebli, wyposażenia wypoczyn-
kowego, sprzętu TIK402, oprogramowania;  

402 Ang. ICT – Technologie Informacyjno – Komunikacyjne. 

o zakup pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu lub narzę-
dzi403 dostosowanych do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i 
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dla dzieci w wieku 3 – 4 lata). Wyjątek stanowi realizacja 
dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwia-
jącej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu 
przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikają-
cego z niepełnosprawności - działanie to może być realizo-
wane samodzielnie. 
b) Realizacji typu projektu nr 2 każdorazowo musi towa-
rzyszyć wzrost liczby dzieci uczestniczących w wychowaniu 
przedszkolnym w nowo utworzonym albo we wspartym 
ośrodku wychowania przedszkolnego. Powyższy warunek 
nie ma zastosowania w przypadku realizacji dodatkowych 
zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami, co oznacza, że re-
alizacja dodatkowych zajęć dla tej grupy dzieci nie musi być 
działaniem dodatkowym w stosunku do działań ukierunko-
wanych na tworzenie nowych miejsc przedszkolnych. 
c) Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, o 
którym mowa w typie projektu nr 1, wymaga spełnienia 
łącznie następujących warunków:  

• wsparcie umożliwia zakładanie nowych albo wsparcie 
funkcjonujących ośrodków wychowania przedszkolnego;  

• wsparcie skutkuje zwiększeniem liczby miejsc przedszkol-
nych podlegających pod konkretny organ prowadzący na 
terenie danej gminy/miasta w stosunku do danych z roku 
poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu. Po-
wyższy warunek nie ma zastosowania w przypadku reali-
zacji dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej 
umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w 
wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie defi-
cytu wynikającego z niepełnosprawności;  

• liczba utworzonych w ramach udzielonego wsparcia no-
wych miejsc wychowania przedszkolnego odpowiada fak-
tycznemu i prognozowanemu w perspektywie 3-letniej 
zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej w gmi-
nie/ na terenie miasta, w których są one tworzone. Inter-
wencja nie jest możliwa w sytuacji, gdy zapotrzebowanie 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i czynników 
środowiskowych wpływających na ich funkcjonowanie w OWP, 
wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych 
pomocy dydaktycznych, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z kon-
cepcją uniwersalnego projektowania lub - w przypadku braku moż-
liwości jej zastosowania – z wykorzystaniem mechanizmu racjonal-
nych usprawnień404;  

403 O ile narzędzia te nie są zapewniane w sposób bezpłatny przez instytucje publiczne (np. Instytut Badań 

Edukacyjnych, Ośrodek Rozwoju Edukacji). 
404 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

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

o budowa, wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną na-
wierzchnią i ogrodzeniem;  

o modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i po-
znawczy dzieci;  

o zapewnienie przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy działalności 
bieżącej  nowo utworzonego miejsca wychowania przedszkolnego, 
w tym: koszty wynagrodzenia nauczycieli i personelu zatrudnionego 
w ośrodku wychowania przedszkolnego, koszty żywienia dzieci;  

o inne wydatki, o ile są niezbędne do uczestnictwa konkretnego 
dziecka w wychowaniu przedszkolnym oraz prawidłowego funkcjo-
nowania ośrodka wychowania przedszkolnego. 

f) Korzystanie z finansowania bieżącej nowo utworzonych miejsc wy-
chowania przedszkolnego obliguje organ prowadzący OWP do złożenia 
zobowiązania do sfinansowania działalności bieżącej wyłącznie ze 
środków EFS bądź wyłącznie z krajowych środków publicznych, prze-
znaczonych na finansowanie wychowania przedszkolnego. Beneficjent 
jest zobowiązany do podjęcia decyzji, czy działalność bieżąca będzie w 
tym przypadku finansowana ze środków UE, czy z krajowych środków 
publicznych. W przypadku publicznych i niepublicznych OWP, prowa-
dzonych przez podmioty inne niż JST, informacje dotyczące liczby dzieci 
korzystających z nowo utworzonych w ramach projektu EFS miejsc wy-
chowania przedszkolnego nie będą uwzględniane przez organ prowa-
dzący w przekazywanych comiesięcznie organowi dotującemu spra-
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na usługi edukacji przedszkolnej w obszarze objętym dzia-
łaniami projektowymi może być zaspokojone przy dotych-
czasowej liczbie miejsc wychowania przedszkolnego;  

• nowe miejsca wychowania przedszkolnego są tworzone:  
o w istniejącej bazie oświatowej, w tym np.: w budyn-

kach po zlikwidowanych placówkach oświatowych, 
pomieszczeniach domów kultury, żłobkach, itd., albo  

o w budynkach innych niż wymienione w tirecie pierw-
szym powyżej, w tym np.: zlokalizowanych przy urzę-
dach gminy, w pomieszczeniach remiz strażackich, w 
pomieszczeniach ośrodków zdrowia, albo  

o w funkcjonujących ośrodkach wychowania przed-
szkolnego, albo  

o w nowej bazie lokalowej, z uwzględnieniem warun-
ków o których mowa w pkt 3 i 10;  

• w ramach projektów ukierunkowanych na tworzenie no-
wych miejsc wychowania przedszkolnego możliwe są dzia-
łania obejmujące następujące kategorie wydatków:  
o dostosowanie lub adaptacja pomieszczeń (rozumiana 

zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społeczne-
go oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020), w tym 
m. in. do wymogów budowalnych, sanitarno-
higienicznych, zgodnie z koncepcją uniwersalnego 
projektowania;  

o dostosowanie istniejącej bazy lokalowej przedszkoli 
do nowo tworzonych miejsc wychowania przedszkol-
nego;  

o zakup i montaż wyposażenia, w tym m. in. mebli, wy-
posażenia wypoczynkowego, sprzętu TIK366, oprogra-
mowania;  

366 Ang. ICT – Technologie Informacyjno – Komunikacyjne 
o zakup pomocy dydaktycznych, specjalistycznego 

sprzętu lub narzędzi367 dostosowanych do rozpozna-

wozdaniach w okresie 12 miesięcy finansowania działalności bieżącej 
nowo tworzonych miejsc w ramach projektu EFS. Jedynie w stosunku 
do nowo utworzonych miejsc w ramach projektu podmiot nie może 
występować o dotację z budżetu gminy w okresie realizacji projektu, 
gdyż wydatki na finansowanie działalności bieżącej są pokrywane ze 
środków projektowych, o których mowa w lit. e, tiret siódmy. Może to 
robić natomiast wobec dotychczasowej (pozostałej) liczby dzieci obję-
tych wychowaniem przedszkolnym i na tę grupę dzieci uzyskiwać nadal 
dotacje z budżetu gminy. Po zakończeniu finansowania projektowego 
możliwe jest uzyskanie dotacji także na dzieci korzystające wcześniej z 
miejsc przedszkolnych utworzonych z EFS. 

6. Beneficjent jest zobowiązany do zachowania trwałości utworzonych w ra-
mach projektu miejsc wychowania przedszkolnego przez okres co najmniej 
2 lat od daty zakończenia realizacji projektu, określonej w umowie o dofi-
nansowanie projektu. Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna goto-
wość OWP do świadczenia usług przedszkolnych w ramach utworzonych w 
projekcie miejsc wychowania przedszkolnego, finansowana ze środków in-
nych niż europejskie. Liczba zadeklarowanych w arkuszu organizacyjnym 
placówki miejsc wychowania przedszkolnego uwzględnia dokładną liczbę 
miejsc utworzonych w projekcie.  
 

7. Warunki realizacji wsparcia w zakresie rozszerzenia oferty o zajęcia reali-
zowane w celu wyrównania stwierdzonych deficytów oraz dodatkowe za-
jęcia, które pozwolą na zwiększenie kompetencji społecznych (typ projek-
tu nr 2) – spełnione łącznie: 
a) Zajęcia dodatkowe w publicznych OWP, o których mowa w lit. b ppkt 

iii (zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy), są realizowane poza 
czasem bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, w minimalnym 
wymiarze określonym w art. 13 ust. 1 pkt 2, art. 13 ust. 2 i 3 Prawa 
oświatowego i przepisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, 
z zastrzeżeniem lit. c i lit. d.  

b) Katalog dodatkowych zajęć obejmuje wyłącznie: 
i) zajęcia specjalistyczne, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 rozporzą-
dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 
zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 
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wania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz moż-
liwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwo-
ju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrze-
bami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem 
tych pomocy dydaktycznych, sprzętu i narzędzi, które 
są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowa-
nia368; 

367 O ile narzędzia te nie są zapewniane w sposób bezpłatny przez instytucje publiczne 

(np. Instytut Badań Edukacyjnych, Ośrodek Rozwoju Edukacji).  
368 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskrymina-

cji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans 
kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020,  koncepcja uniwer-
salnego projektowania to „projektowanie produktów, środowiska, programów i usług 
w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez 
potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. Uniwersalne projektowanie 
nie wyklucza możliwości zapewniania dodatkowych udogodnień dla szczególnych grup 
osób z niepełnosprawnościami, jeżeli jest to potrzebne”. 

o budowa, wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z 
bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem;  

o modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psycho-
ruchowy i poznawczy dzieci;  

o zapewnienie przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy 
działalności bieżącej  nowo utworzonego miejsca wy-
chowania przedszkolnego, w tym: koszty wynagro-
dzenia nauczycieli i personelu zatrudnionego w 
ośrodku wychowania przedszkolnego, koszty żywie-
nia dzieci;  

o inne wydatki, o ile są niezbędne do uczestnictwa kon-
kretnego dziecka w wychowaniu przedszkolnym oraz 
prawidłowego funkcjonowania ośrodka wychowania 
przedszkolnego369. 

369 W celu upowszechnienia wychowania przedszkolnego wśród dzieci z 

niepełnosprawnościami, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości 
szans i niedyskryminacji, jest możliwe finansowanie mechanizmu racjonalnych 
usprawnień, w tym np. zatrudnienie asystenta dziecka, dostosowania posiłków z 
uwzględnieniem specyficznych potrzeb żywieniowych wynikających z 
niepełnosprawności dziecka, zakup pomocy dydaktycznych adekwatnych do 
specjalnych potrzeb edukacyjnych wynikających z niepełnosprawności, w oparciu o 
indywidualnie przeprowadzoną diagnozę.  Łączny koszt racjonalnych usprawnień na 
jednego uczestnika w projekcie nie może przekroczyć 12 tys. PLN. 

publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach: korekcyjno-
kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-
społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym; 
ii) zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu 
Prawa oświatowego; 
iii) zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy, np. gimnastyka korek-
cyjna.  

c) W publicznych OWP zajęcia dodatkowe, których mowa w lit. b ppkt i 
oraz ii mogą być realizowane także w czasie bezpłatnego nauczania, 
wychowania i opieki. 

d) W publicznych OWP zajęcia dodatkowe, o których mowa w lit. b ppkt 
iii, mogą być realizowane w czasie bezpłatnego nauczania, wychowania 
i opieki, o ile wynikają z potrzeb wymagających rozszerzenia zakresu 
zajęć, o których mowa w lit. b ppkt i oraz ii. 

e) Dodatkowe zajęcia dotyczą kwestii kluczowych z perspektywy wyrów-
nywania deficytów w edukacji przedszkolnej w konkretnej gmi-
nie/mieście, z uwzględnieniem możliwości ich kontynuacji, np. przez 
nauczycieli wychowania przedszkolnego po zakończeniu realizacji pro-
jektu.  

f) Dodatkowe zajęcia są prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych 
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 
dzieci objętych wsparciem w tym OWP. 

g) Dodatkowe zajęcia mogą być realizowane w OWP, w których w analo-
gicznym zakresie obszarowym, co do treści i odbiorców (ogólnej liczby 
dzieci w OWP) nie były finansowane od co najmniej 12 miesięcy po-
przedzających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu (średnio-
miesięcznie). 

h) Dodatkowe zajęcia mogą być adresowane do wszystkich dzieci danego 
OWP, niezależnie od liczby nowo utworzonych lub dostosowanych 
miejsc wychowania przedszkolnego. Kwota wydatków na realizację za-
jęć dodatkowych stanowi nie więcej niż 30% kosztów bezpośrednich 
projektu. Limit nie ma zastosowania w przypadku dodatkowej oferty 
edukacyjnej dla dzieci z niepełnosprawnościami.  

i) Finansowanie realizacji dodatkowych zajęć w OWP, w których zostały 
utworzone nowe miejsca wychowania przedszkolnego lub dostosowa-
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10. Wymogi dotyczące inwestycji infrastrukturalnych: 
a) Inwestycje infrastrukturalne są finansowane w ramach 

cross-financingu na zasadach, o których mowa w Wytycz-
nych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europej-
skiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 
lata 2014-2020.  

b) Wydatki na inwestycje infrastrukturalne, o których mowa 
w lit. a, są ponoszone, gdy spełnione są łącznie następują-
ce warunki: 

• organ prowadzący nie dysponuje infrastrukturą, która 
byłaby możliwa do wykorzystania na potrzeby edukacji 
przedszkolnej bądź jej wykorzystanie jest nieracjonal-
ne; 

• potrzeba wydatkowania środków została potwierdzona 
analizą potrzeb i trendów demograficznych w ujęciu te-
rytorialnym (w perspektywie kolejnych 3 lat); 

• infrastruktura została zaprojektowana zgodnie z kon-
cepcją uniwersalnego projektowania, o której mowa w 
Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans 
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z nie-
pełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet 
i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-
2020. 

11. Standard realizacji wsparcia w ramach typu projektu nr 2  
musi uwzględniać łącznie następujące warunki: 

a) zajęcia dodatkowe w publicznych OWP, o których mowa 
w lit. b ppkt iii oraz iv są realizowane poza czasem bez-
płatnego nauczania, wychowania i opieki, określonym w 
art. 6 ust. 1 pkt 2, art. 6 ust. 2 i art. 14 ust. 5 ustawy o sys-
temie oświaty, z zastrzeżeniem lit. c i lit. d;  

b) katalog dodatkowych zajęć obejmuje wyłącznie: 
i) zajęcia specjalistyczne, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 
2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 
kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji 

ne do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, odbywa się przez okres 
nie dłuższy niż 12 miesięcy. 

j) Realizacja typu projektu nr 2 jest uzupełnieniem działań w ramach ty-
pu projektu nr 1, realizowanym w konkretnym OWP (za wyjątkiem rea-
lizacji dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej 
dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym 
poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności). 

 
8. Wymogi dotyczące inwestycji infrastrukturalnych: 

a) Inwestycje infrastrukturalne są finansowane w ramach cross-
financingu na zasadach, o których mowa w Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Fundu-
szu Spójności na lata 2014-2020.  

b) Wydatki na inwestycje infrastrukturalne, o których mowa w lit. a, są 
ponoszone, gdy spełnione są łącznie następujące warunki: 
o organ prowadzący nie dysponuje infrastrukturą, która byłaby moż-

liwa do wykorzystania na potrzeby edukacji przedszkolnej bądź jej 
wykorzystanie jest nieracjonalne; 

o potrzeba wydatkowania środków została potwierdzona analizą po-
trzeb i trendów demograficznych w ujęciu terytorialnym (w per-
spektywie kolejnych 3 lat); 

o infrastruktura została zaprojektowana zgodnie z koncepcją uniwer-
salnego projektowania lub – w przypadku braku możliwości jej za-
stosowania – wykorzystany zostanie mechanizm racjonalnych 
usprawnień, zgodnie z warunkami określonymi w Wytycznych w za-
kresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równo-
ści szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 
2014-2020. 

 
9. Zakres wsparcia na rzecz doskonalenia umiejętności, kompetencji lub 

kwalifikacji nauczycieli OWP: 
a) Wsparcie jest realizowane wyłącznie w formie szkoleń (rozu-

mianych jako kursy i szkolenia doskonalące, w tym z wykorzy-
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pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 
przedszkolach, szkołach i placówkach: korekcyjno-
kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz 
inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;  
ii) zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w 
rozumieniu ustawy o systemie oświaty;  
iii) zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimna-
styka korekcyjna;  
iv) zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-
emocjonalne; 

c) zajęcia dodatkowe, których mowa w lit. b ppkt i oraz ii mogą 
być realizowane także w czasie bezpłatnego nauczania, wy-
chowania i opieki;  
d) w publicznych OWP zajęcia dodatkowe, o których mowa w 
lit. b ppkt iii oraz iv, mogą być realizowane w czasie bezpłatne-
go nauczania, wychowania i opieki, o ile wynikają z potrzeb 
wymagających rozszerzenia zakresu zajęć, o których mowa w 
lit. b ppkt i oraz ii;  
e) dodatkowe zajęcia dotyczą kwestii kluczowych z perspekty-
wy wyrównywania deficytów w edukacji przedszkolnej w kon-
kretnej gminie/mieście, z uwzględnieniem możliwości ich kon-
tynuacji, np. przez nauczycieli wychowania przedszkolnego po 
zakończeniu realizacji projektu;  
f) dodatkowe zajęcia są prowadzone z uwzględnieniem indywi-
dualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych dzieci objętych wsparciem w tym OWP;  
g) dodatkowe zajęcia mogą być realizowane w OWP, w których 
w analogicznym zakresie obszarowym, co do treści i odbiorców 
(ogólnej liczby dzieci w OWP) nie były finansowane od co naj-
mniej 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dofinan-
sowanie projektu (średniomiesięcznie);  
h) dodatkowe zajęcia mogą być adresowane do wszystkich 
dzieci danego OWP, niezależnie od liczby nowo utworzonych 
lub dostosowanych miejsc wychowania przedszkolnego. Kwota 
wydatków na realizację zajęć dodatkowych stanowi nie więcej 

staniem pracy trenerów przeszkolonych w ramach POWER) 

dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i dotyczy dosko-
nalenia ich umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji do pra-
cy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z 
dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w za-
kresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia so-
bie w sytuacjach trudnych.  

b) Zakres wsparcia, o którym mowa w lit. a obejmuje w szczególności 
kształtowanie systemu wartości i postaw zawodowych, przygotowują-
cych do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Do-
tyczy to w szczególności rozpoznawania i zaspokajania indywidualnych 
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka w wieku przedszkolnym 
oraz rozpoznawania jego indywidualnych możliwości psychofizycznych 
oraz czynników środowiskowych, wpływających na jego funkcjonowa-
nie. Wsparcie to służy tworzeniu w OWP warunków do edukacji dzieci 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dzieci z różnymi ro-
dzajami niepełnosprawności. 

10. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub po-
siada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę 
organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa lubelskiego z 
możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz 
zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą 
projektu. 

11. 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. 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 funkcjono-
waniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. 

12. Beneficjent zapewnia, że zasoby edukacyjne będące utworami w rozumie-
niu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrew-
nych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.) będą udostępnione na wolnej li-
cencji zapewniającej licencjobiorcy co najmniej prawo do dowolnego wyko-
rzystywania utworów do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia 
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niż 30% kosztów bezpośrednich projektu. Limit nie ma zasto-
sowania w przypadku dodatkowej oferty edukacyjnej dla dzieci 
z niepełnosprawnościami.  
12. Finansowanie realizacji dodatkowych zajęć w OWP, w któ-

rych zostały utworzone nowe miejsca wychowania przed-
szkolnego lub dostosowane do potrzeb dzieci z niepełno-
sprawnościami, odbywa się przez okres nie dłuższy niż 12 
miesięcy.  

13. Korzystanie z finansowania działalności bieżącej nowo 
utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego obliguje 
organ prowadzący OWP do złożenia zobowiązania do sfi-
nansowania działalności bieżącej wyłącznie ze środków EFS 
bądź ze środków dotacji z budżetu gminy. W przypadku pu-
blicznych OWP prowadzonych przez podmioty inne niż JST 
oraz niepublicznych OWP, informacje dotyczące liczby dzieci 
korzystających z nowo utworzonych w ramach projektu EFS 
miejsc wychowania przedszkolnego nie będą uwzględniane 
przez organ prowadzący w przekazywanych comiesięcznie 
organowi dotującemu sprawozdaniach w okresie 12 miesię-
cy finansowania działalności bieżącej nowo tworzonych 
miejsc w ramach projektu EFS. Jedynie w stosunku do nowo 
utworzonych miejsc w ramach projektu podmiot nie może 
występować o dotację z budżetu gminy w okresie realizacji 
projektu, gdyż wydatki na finansowanie działalności bieżą-
cej są pokrywane ze środków projektowych. Może to robić 
natomiast wobec dotychczasowej (pozostałej) liczby dzieci 
objętych wychowaniem przedszkolnym i na tę grupę dzieci 
uzyskiwać nadal dotacje z budżetu gminy. Po zakończeniu 
finansowania projektowego możliwe jest uzyskanie dotacji 
także na dzieci korzystające wcześniej z miejsc przedszkol-
nych utworzonych z EFS. 

14. Standardy szkoleń dla nauczycieli wychowania przedszkol-
nego: 

Zakres wsparcia udzielanego na rzecz doskonalenia umiejętno-
ści, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli OWP do pracy z 

i rozpowszechniania kopii utworów w całości lub we fragmentach oraz 
wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych. O ile w pro-
jektach tworzone są nowe materiały edukacyjne, Beneficjent ma obowiązek 
otwartego, publicznego udostępniania materiałów edukacyjnych i szkole-
niowych stworzonych w ramach projektów finansowanych z EFS, przekaza-
nia na mocy umowy o dofinansowanie projektu, praw autorskich do pro-
duktów powstałych w ramach projektów współfinansowanych przez EFS do 
Instytucji Zarządzającej i wprowadzenie obligatoryjnego wymogu udostęp-
niania powstałych materiałów edukacyjnych i szkoleniowych (np. podręcz-
ników, scenariuszy zajęć, materiałów multimedialnych, broszur) na zasadzie 
wolnej licencji. Beneficjent deklaruje, jakie wolne licencje będą zastosowa-
ne oraz że odpowiednie oznaczenia znajdą się na portalach internetowych 
(własnych i/lub należących do podmiotów trzecich), za pośrednictwem któ-
rych zasoby te będą udostępniane. 
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dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z 
dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakre-
sie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w 
sytuacjach trudnych, odbywa się głównie poprzez szkolenia 
doskonalące, w tym z wykorzystaniem pracy trenerów prze-
szkolonych w ramach PO WER.  

397/21 30% alokacji na cały PI 10i (włączając cross – financing) 30% alokacji na cały PI 10i (włączając cross – financing) - co oznacza 30% war-
tości projektu (włączając cross – financing), o ile inny limit nie został wskaza-
ny w załączniku Nr 4 do SZOOP 

Działanie 12.2 Kształcenie ogólne 
401/11 Typ projektu nr 1: 

1. W zakresie działań mających na celu poprawę jakości kształ-
cenia ogólnego - szkoły i placówki oświatowe realizujące 
kształcenie ogólne379, specjalistyczne, w tym szkoły arty-
styczne I i II stopnia realizujące kształcenie w oparciu o dwie 
podstawy programowe,  

379 W tym szkoły zawodowe i placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie zawo-

dowe, w zakresie prowadzonego przez nie nauczania w oparciu o podstawę programo-
wą kształcenia ogólnego 
(…) 

Typ projektu nr 1: 
1. W zakresie działań mających na celu poprawę jakości kształcenia ogól-

nego - szkoły i placówki oświatowe realizujące kształcenie ogólne419, 
specjalistyczne, w tym szkoły artystyczne I i II stopnia realizujące 
kształcenie w oparciu o dwie podstawy programowe,  

419 Z wyłączeniem szkół zawodowych i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe. 
(…) 

401/12 Typ projektu nr 1: 
1. Nauczyciele i pracownicy pedagogiczni szkół i placówek 

oświatowych prowadzących kształcenie ogólne (z wyłącze-
niem szkół dla dorosłych). 

2. W zakresie działań mających na celu poprawę jakości kształ-
cenia ogólnego – nauczyciele i pracownicy pedagogiczni szkół 
i placówek oświatowych prowadzących kształcenie specjali-
styczne, w tym szkoły artystyczne I i II stopnia realizujące 
kształcenie w oparciu o dwie podstawy programowe380. 

380 Oraz szkoły zawodowe i placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie zawo-

dowe, w zakresie prowadzonego przez nie nauczania w oparciu o podstawę progra-
mową kształcenia ogólnego. 
3. Uczniowie, wychowankowie i słuchacze szkół i placówek 

prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla 
dorosłych). 

4. W zakresie działań mających na celu poprawę jakości kształ-

Typ projektu nr 1: 
1. Nauczyciele i pracownicy pedagogiczni szkół i placówek oświatowych 

prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla dorosłych). 
2. W zakresie działań mających na celu poprawę jakości kształcenia ogólnego 

– nauczyciele i pracownicy pedagogiczni szkół i placówek oświatowych 
prowadzących kształcenie specjalistyczne, w tym szkoły artystyczne I i II 
stopnia realizujące kształcenie w oparciu o dwie podstawy programowe420. 

420 Z wyłączeniem szkół zawodowych i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe 
3. Uczniowie, wychowankowie i słuchacze szkół i placówek prowadzących 

kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla dorosłych)421. 
421 Z wyłączeniem uczniów i słuchaczy szkół zawodowych i placówek systemu oświaty prowadzących 

kształcenie zawodowe 
4. W zakresie działań mających na celu poprawę jakości kształcenia ogólnego - 

uczniowie, wychowankowie i słuchacze szkół i placówek oświatowych pro-
wadzących kształcenie specjalistyczne, w tym szkoły artystyczne I i II stop-
nia, realizujące kształcenie w oparciu o dwie podstawy programowe422. 
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cenia ogólnego - uczniowie, wychowankowie i słuchacze 
szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie spe-
cjalistyczne, w tym szkoły artystyczne I i II stopnia, realizujące 
kształcenie w oparciu o dwie podstawy programowe381. 

381 Oraz uczniowie szkół zawodowych i placówek systemu oświaty prowadzących 

kształcenie zawodowe, w zakresie prowadzonego przez nie nauczania w oparciu o 
podstawę programową kształcenia ogólnego. 

 
5. Rodzice (opiekunowie prawni) uczniów, wychowanków i słu-

chaczy szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne (z 
wyłączeniem szkół dla dorosłych). 

 
Typ projektu nr 2: 
Uczniowie, wychowankowie i słuchacze szkół i placówek prowa-
dzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla dorosłych 
oraz dzieci w wieku przedszkolnym) oraz szkół i placówek obję-
tych wsparciem w ramach Działania 12.4 RPO WL (PI 10iv, z 
wyłączeniem szkół dla dorosłych), szczególnie uzdolnieni w za-
kresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków 
obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości,  
spełniający warunki udziału w programie stypendialnym zgodnie 
z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edu-
kacji na lata 2014-2020. 
 
Grupa docelowa obejmuje podmioty wskazane w odniesieniu do 
typu projektu nr 1 i 2 z terenu woj. lubelskiego. 

422 Z wyłączeniem uczniów i słuchaczy szkół zawodowych i placówek systemu oświaty prowadzących 

kształcenie zawodowe 
5. Rodzice (opiekunowie prawni) uczniów, wychowanków i słuchaczy szkół i 

placówek prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla doro-
słych). 

 
Typ projektu nr 2: 
Uczniowie, wychowankowie i słuchacze szkół i placówek prowadzących kształ-
cenie ogólne (z wyłączeniem: słuchaczy szkół dla dorosłych, uczniów i słucha-
czy szkół zawodowych i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie 
zawodowe oraz dzieci w wieku przedszkolnym), szczególnie uzdolnieni,  speł-
niający warunki udziału w programie stypendialnym zgodnie z Wytycznymi w 
zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 
 
Grupa docelowa obejmuje podmioty wskazane w odniesieniu do typu projektu 
nr 1 i 2 z terenu woj. Lubelskiego 424. 

424 Jeżeli wsparcie EFS kierowane było do szkół gimnazjalnych, to w okresie przejściowym (1.09.2017-

31.08.2019), ze wsparcia w ramach EFS mogą korzystać: 
a) szkoły gimnazjalne, które nie zostały przekształcone/włączone w strukturę innych szkół, ich uczniowie 
oraz nauczyciele; 
b) szkoły powstałe w wyniku przekształcenia gimnazjum, w których funkcjonują klasy gimnazjalne, 
uczniowie tych klas oraz nauczyciele; 
c) oddziały gimnazjalne (powstałe w wyniku włączenia gimnazjów do innych szkół), ich uczniowie oraz 
nauczyciele; 
d) uczniowie, którzy zamiast w gimnazjum będą kontynuowali edukację w ośmioletniej szkole 
podstawowej; 
e) nauczyciele w klasach VII-VIII szkół podstawowych, do których będą uczęszczali uczniowie, o których 
mowa w lit. d. 

 
402/19 (…) 

9. Warunki dotyczące realizacji programów pomocy sty-
pendialnej, o której mowa w typie projektu nr 2: 

a) kryterium szczególnie uzdolnionych uczniów lub słuchaczy 
powinno obejmować co najmniej oceny klasyfikacyjne uzy-
skane przez uczniów lub słuchaczy z przynajmniej jednego 
spośród przedmiotów: przyrodniczych, informatycznych, 
języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsię-

(…) 
9. Warunki dotyczące realizacji programów pomocy stypendialnej, o 

której mowa w typie projektu nr 2: 
a) kryterium szczególnie uzdolnionych uczniów lub słuchaczy powinno obej-

mować co najmniej oceny klasyfikacyjne uzyskane przez uczniów lub słu-
chaczy z przynajmniej jednego spośród nauczanych przedmiotów szkol-
nych, rozwijających kompetencje kluczowe. Osiągnięcia w olimpiadach, 
konkursach lub turniejach mogą stanowić dodatkowe kryterium premiują-
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biorczości. Osiągnięcia w olimpiadach, konkursach lub tur-
niejach mogą stanowić dodatkowe kryterium premiujące. 
Szczegółowe kryteria naboru, uwzględniające warunki okre-
ślone w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z 
udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
obszarze edukacji na lata 2014-2020 będą zawierać regula-
miny programów stypendialnych; 

 (…) 

ce. Szczegółowe kryteria naboru, uwzględniające warunki określone w 
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 
będą zawierać regulaminy programów stypendialnych; 

(…) 
 

411/21 30% alokacji na cały PI 10i (włączając cross – financing) 30% alokacji na cały PI 10i (włączając cross – financing) - co oznacza 30% war-
tości projektu (włączając cross – financing), o ile inny limit nie został wskaza-
ny w załączniku Nr 4 do SZOOP 

Działanie 12.3 Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych 
417/21 Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o 

wartości jednostkowej równej i wyższej niż 3500 PLN netto w 
ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ra-
mach cross-financingu nie może przekroczyć 10% wydatków 
projektu. 

Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jed-
nostkowej równej i wyższej niż 3500 PLN netto w ramach kosztów bezpośred-
nich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może przekroczyć 
10% wydatków projektu, o ile inny limit nie został wskazany  w załączniku Nr 
4 do SZOOP. 

Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe 
420/10 1. Projekty w zakresie: 

a) zwiększenia współpracy szkół i placówek kształcenia za-
wodowego z pracodawcami m. in. poprzez realizację 
działań ukierunkowanych na wspólne przygotowywanie 
programów nauczania, organizację wysokiej jakości zajęć 
praktycznych, praktyk zawodowych i staży zarówno dla 
uczniów, jak i dla nauczycieli kształcenia zawodowego 
oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, jak rów-
nież wspólne prowadzenie kwalifikacyjnych kursów 
zawodowych, 

b) współpracy szkół i placówek kształcenia zawodowego ze 
szkołami wyższymi w celu zwiększenia dostępu uczniów i 
nauczycieli do nowoczesnych technik i technologii oraz 
możliwość aktualizowania przez nauczycieli zawodu 
swojej wiedzy403, nabycia możliwości uczestniczenia w 
zajęciach prowadzonych w szkole wyższej, w tym w za-
jęciach laboratoryjnych, kołach i obozach naukowych, 

1. Projekty w zakresie: 
a) zwiększenia współpracy szkół i placówek kształcenia zawodowego z 

pracodawcami m. in. poprzez realizację działań ukierunkowanych na 
wspólne przygotowywanie programów nauczania, organizację wysokiej 
jakości zajęć praktycznych, praktyk zawodowych i staży zarówno dla 
uczniów, jak i dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instrukto-
rów praktycznej nauki zawodu,  

b) współpracy szkół i placówek kształcenia zawodowego ze szkołami wyż-
szymi w celu zwiększenia dostępu uczniów i nauczycieli do nowocze-
snych technik i technologii, nabycia możliwości uczestniczenia w zaję-
ciach prowadzonych w szkole wyższej, w tym w zajęciach laborato-
ryjnych, kołach i obozach naukowych,  

c) aktualizowania przez nauczycieli zawodu swojej wiedzy445,  
445 Zakres wsparcia udzielanego w ramach RPO w zakresie aktualizowania wiedzy przez nauczycieli 

kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu może objąć w szczególności: 
a) kursy lub szkolenia doskonalące (teoretyczne i praktyczne), w tym organizowane i prowadzone przez 
kadrę ośrodków doskonalenia nauczycieli lub trenerów przeszkolonych w ramach PO WER; 
b) praktyki lub staże w instytucjach z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu 
oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,  w tym przede wszystkim w przedsiębiorstwach lub u 
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403 Zakres wsparcia udzielanego w ramach RPO w zakresie aktualizowania wiedzy przez 

nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu może 
objąć w szczególności: 
a) kursy kwalifikacyjne lub szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanej z 
nauczanym zawodem, w tym organizowane i prowadzone przez kadrę ośrodków 
doskonalenia nauczycieli lub trenerów przeszkolonych w ramach PO WER; 
b) praktyki lub staże w instytucjach z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub 
placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,  w tym przede 
wszystkim w przedsiębiorstwach lub u pracodawców działających na obszarze, na którym 
znajduje się dana szkoła lub placówka systemu oświaty; 
c) studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela 
przedmiotów zawodowych albo obejmujące zakresem tematykę związaną z nauczanym 
zawodem (branżowe, specjalistyczne); 
d) budowanie lub moderowanie sieci współpracy i samokształcenia; 
e) realizację programów wspomagania, o których mowa w podrozdziale 3.2 pkt 8 
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020; 
f) programy walidacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w 
pracy dydaktycznej, ze szczególnym uwzględnieniem nadawania uprawnień egzaminatora 
w zawodzie instruktorom praktycznej nauki zawodu na terenie przedsiębiorstw; 
g) wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w 
tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w 
latach 2007-2013 w ramach PO KL. 

c) wdrażania nowych, innowacyjnych form nauczania za-
wodowego, 

d) dodatkowych zajęć specjalistycznych umożliwiających 
uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętno-
ści zawodowych, 

e) wsparcia uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych 
uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy, 

f) wyposażenia pracowni przedmiotów zawodowych404, 
404 Typ działań wymieniony w pkt 1 lit. f może być realizowany wyłącznie, jako działanie 

komplementarne z działaniami wymienionymi w pkt 1 lit. a-e. 

g) programów pomocy stypendialnej dla uczniów szczegól-
nie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych; 
 

2. organizacja i prowadzenie dla osób dorosłych: 
a) kwalifikacyjnych kursów zawodowych, 
b) kursów umiejętności zawodowych; 

 
3. możliwość potwierdzania kwalifikacji w zawodzie poprzez 

pracodawców działających na obszarze, na którym znajduje się dana szkoła lub placówka systemu oświaty; 
c) studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych 
albo obejmujące zakresem tematykę związaną z nauczanym zawodem (branżowe, specjalistyczne); 
d) wspieranie istniejących, budowanie nowych lub moderowanie sieci współpracy i samokształcenia; 
e) realizację programów wspomagania; 
f) programy walidacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy dydaktycznej, ze 
szczególnym uwzględnieniem nadawania uprawnień egzaminatora w zawodzie instruktorom praktycznej 
nauki zawodu na terenie przedsiębiorstw; 
g) wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie 
zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL. 

d) wdrażania nowych, innowacyjnych form nauczania zawodowego, 
e) dodatkowych zajęć specjalistycznych446, umożliwiających uczniom uzy-

skiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawo-
dowych, 

446 Realizowanych we współpracy z podmiotami we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-

gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe. 

 
f) wsparcia uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień 

zwiększających ich szanse na rynku pracy, 
g) wyposażenia pracowni przedmiotów zawodowych447, 

447 Typ działań wymieniony w pkt 1 lit. g może być realizowany wyłącznie, jako działanie komplementarne z 

działaniami wymienionymi w pkt 1 lit. a-f . 

h) programów pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnio-
nych w zakresie przedmiotów zawodowych. 
 

2. Organizacja i prowadzenie dla osób dorosłych: 
c) kwalifikacyjnych kursów zawodowych, 
d) kursów umiejętności zawodowych. 

 
3. Możliwość potwierdzania kwalifikacji w zawodzie poprzez odpowiednie 

egzaminy. 
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odpowiednie egzaminy. 
421/11 Typ projektu nr 1 lit. a-f: 

1. Podmioty, które mogą realizować kształcenie zawodowe: 
a) szkoły i placówki oświatowe realizujące kształcenie zawo-

dowe, 
b) publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawiczne-

go, kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i 
doskonalenia zawodowego, 

c) Ochotnicze Hufce Pracy w zakresie wspomagania systemu 
oświaty poprzez aktywizację zawodową młodzieży i po-
dejmowania działań zmierzających do podwyższania kwa-
lifikacji zawodowych lub przekwalifikowania w zakresie 
nieobjętym interwencją PO WER; 

oraz  
2. ich organy prowadzące  
lub  
3. inne podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych <nie dotyczy 

osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową 
na podstawie przepisów odrębnych>) we współpracy z ww. 

 
Typ projektu nr 1 lit. g: 
Instytucja Zarządzająca RPO WL – Departament Kultury, Edukacji 
i Sportu. 
 
Typ projektu nr 2-3: 
1. Podmioty, które mogą organizować i prowadzić kwalifikacyj-

ne kursy zawodowe, zgodnie z ustawą o systemie oświaty: 
a) publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe 

w zakresie zawodów, w których kształcą, 
b) niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół 

publicznych, prowadzące kształcenie zawodowe w 
zakresie zawodów, w których kształcą, 

c) publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia 
ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, 
ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowe-

Typ projektu nr 1 lit. a-g: 
1. Podmioty, które mogą realizować kształcenie zawodowe: 
a) szkoły i placówki oświatowe realizujące kształcenie zawodowe, 

b) publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, kształcenia 
praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, 

c) Ochotnicze Hufce Pracy w zakresie wspomagania systemu oświaty po-
przez aktywizację zawodową młodzieży i podejmowania działań zmie-
rzających do podwyższania kwalifikacji zawodowych lub przekwalifiko-
wania w zakresie nieobjętym interwencją PO WER; 

oraz  
2. ich organy prowadzące  
lub  
3. inne podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych <nie dotyczy osób prowa-

dzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów 
odrębnych>) we współpracy z ww. 

 
Typ projektu nr 1 lit. h: 
Instytucja Zarządzająca RPO WL – Departament Kultury, Edukacji i Sportu. 
 
Typ projektu nr 2-3: 

1. Podmioty, które mogą organizować i prowadzić kwalifikacyjne kursy 
zawodowe, zgodnie z ustawą  Prawo oświatowe: 
a) publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe w zakresie za-

wodów, w których kształcą, 
b) niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, 

prowadzące kształcenie zawodowe w zakresie zawodów, w których 
kształcą, 

c) publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego, 
placówkach kształcenia praktycznego, ośrodkach dokształcania i 
doskonalenia zawodowego, 

d) instytucje rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji za-
trudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzące działalność edu-
kacyjno-szkoleniową, 

e) podmioty prowadzące działalność oświatową, tj. osoby prawne i fi-
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go, 
d) instytucje rynku pracy, o których mowa w ustawie o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 
prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową, 

e) podmioty prowadzące działalność oświatową, tj. 
osoby prawne i fizyczne prowadzące działalność 
oświatową, nieobejmującą prowadzenia szkół, pla-
cówek lub zespołu, podejmowaną na zasadach okre-
ślonych w przepisach ustawy o swobodzie działalno-
ści gospodarczej; 

oraz  
2. (…) 
3. (…) 

zyczne prowadzące działalność oświatową, nieobejmującą prowa-
dzenia szkół, placówek lub zespołu, podejmowaną na zasadach 
określonych w przepisach ustawy o swobodzie działalności gospo-
darczej; 

oraz  
2. (…)  
3. (…) 

422/12 Typ projektu nr 1 lit. a-f: 
1. Uczniowie, wychowankowie i słuchacze szkół i placówek 

prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół 
dla dorosłych). 

2. Młodociani pracownicy. 
3. Nauczyciele zawodu. 
4. Instruktorzy praktycznej nauki zawodu. 
5. Pracodawcy. 
 
Typ projektu nr 1 lit. g: 
Uczniowie, wychowankowie i słuchacze szkół i placówek prowa-
dzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół dla doro-
słych) szczególnie uzdolnieni w zakresie przedmiotów zawodo-
wych, spełniający warunki udziału w programie stypendialnym 
zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z 
udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ob-
szarze edukacji na lata 2014-2020. 
 
(…) 

Typ projektu nr 1 lit. a-g: 
1. Uczniowie, wychowankowie i słuchacze publicznych i niepublicznych 

ponadgimnazjalnych lub ponadpodstawowych szkół i placówek pro-
wadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół dla doro-
słych)451. 

2. Młodociani pracownicy. 
3. Nauczyciele zawodu. 
4. Instruktorzy praktycznej nauki zawodu. 
5. Pracodawcy. 

451 Jeżeli wsparcie EFS kierowane jest do ponadgimnazjalnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe, 

to ze wsparcia mogą korzystać: 
a) w okresie 1.09.2017 – 31.01.2020 również klasy dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych 
prowadzone w branżowych szkołach I stopnia oraz ich uczniowie i nauczyciele; 
b) w okresie 1.09.2017-31.08.2023 również 4-letnie technika oraz klasy 4-letniego technikum prowadzone 
w 5-letnim technikum oraz ich uczniowie i nauczyciele. 

 
Typ projektu nr 1 lit. h: 
Uczniowie, wychowankowie i słuchacze publicznych i niepublicznych ponad-
gimnazjalnych lub ponadpodstawowych szkół i placówek prowadzących 
kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) szczególnie uzdol-
nieni w zakresie przedmiotów zawodowych, spełniający warunki udziału w 
programie stypendialnym zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przed-
sięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 
edukacji na lata 2014-2020. 
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(…) 

423/18 Tryb konkursowy – typ projektu nr 1 lit. a-f oraz typ projektu nr 
2-3 
Tryb pozakonkursowy – typ projektu nr 1 lit. g - Instytucja Zarzą-
dzająca RPO WL – Departament Kultury, Edukacji i Sportu. 
(…) 

Tryb konkursowy – typ projektu nr 1 lit. a-g oraz typ projektu nr 2-3 
Tryb pozakonkursowy – typ projektu nr 1 lit. h - Instytucja Zarządzająca 
RPO WL – Departament Kultury, Edukacji i Sportu. 
(…) 

423/19 (…) 
2. Dofinansowanie z EFS nie może zastępować obowiązko-

wego finansowania krajowego przewidzianego w krajo-
wych przepisach prawnych. Przedsięwzięcia finansowane 
ze środków EFS będą stanowiły uzupełnienie działań 
przez szkoły lub placówki systemu oświaty. Skala działań 
prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu 
przez szkoły lub placówki systemu oświaty (nakłady 
środków na ich realizację) nie ulegnie zmniejszeniu w 
stosunku do skali działań (nakładów) prowadzonych 
szkoły lub placówki systemu oświaty w okresie 12 mie-
sięcy poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowa-
nie projektu (średniomiesięcznie). Warunek nie dotyczy 
działań zrealizowanych w ramach PO KL albo programów 
rządowych. W przypadku staży zawodowych obejmują-
cych realizację kształcenia zawodowego praktycznego 
wsparcie kierowane jest do tych szkół lub placówek sys-
temu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, w 
których kształcenie zawodowe praktyczne nie jest reali-
zowane u pracodawców lub przedsiębiorców ze względu 
na brak możliwości sfinansowania kosztów takiego 
kształcenia. 

(…) 
8. Realizacja wsparcia jest dokonywana na podstawie in-

dywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół 
lub placówek systemu oświaty albo osób obejmowanych 
wsparciem. W przypadku szkół lub placówek systemu 
oświaty diagnoza powinna być przygotowana i przepro-

(…) 
2. Dofinansowanie z EFS nie może zastępować obowiązkowego finanso-

wania krajowego przewidzianego w krajowych przepisach prawnych. 
Przedsięwzięcia finansowane ze środków EFS będą stanowiły uzupeł-
nienie działań prowadzonych przez szkoły lub placówki systemu oświa-
ty. Skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu 
przez szkoły lub placówki systemu oświaty (nakłady środków na ich 
realizację) nie ulegnie zmniejszeniu w stosunku do skali działań (nakła-
dów) prowadzonych szkoły lub placówki systemu oświaty w okresie 12 
miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu 
(średniomiesięcznie). Warunek nie dotyczy działań zrealizowanych w 
ramach programów rządowych. W przypadku staży zawodowych 
obejmujących realizację kształcenia zawodowego praktycznego wspar-
cie kierowane jest do tych szkół lub placówek systemu oświaty prowa-
dzących kształcenie zawodowe, w których kształcenie zawodowe prak-
tyczne nie jest realizowane u pracodawców lub przedsiębiorców ze 
względu na brak możliwości sfinansowania kosztów takiego kształce-
nia. 

(…) 
8. Realizacja wsparcia jest dokonywana na podstawie indywidualnie zdia-

gnozowanego zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty 
albo osób obejmowanych wsparciem. W przypadku szkół lub placówek 
systemu oświaty diagnoza powinna być przygotowana i przeprowadzo-
na przez szkołę, placówkę systemu oświaty lub inny podmiot prowa-
dzący działalność o charakterze edukacyjnym lub badawczym oraz za-
twierdzona przez organ prowadzący bądź osobę upoważnioną do po-
dejmowania decyzji. Podmiot przeprowadzający diagnozę powinien 
mieć możliwość skorzystania ze wsparcia instytucji systemu wspoma-
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wadzona przez szkołę, placówkę systemu oświaty lub in-
ny podmiot prowadzący działalność o charakterze edu-
kacyjnym lub badawczym oraz zatwierdzona przez organ 
prowadzący bądź osobę upoważnioną do podejmowania 
decyzji. Podmiot przeprowadzający diagnozę powinien 
mieć możliwość skorzystania ze wsparcia instytucji sys-
temu wspomagania pracy szkół, tj. placówki doskonale-
nia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej, 
biblioteki pedagogicznej. Wnioski z diagnozy muszą sta-
nowić element wniosku o dofinansowanie projektu. 
Działania w projekcie są realizowane z uwzględnieniem 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 
oraz możliwości psychofizycznych uczniów i słuchaczy 
objętych wsparciem. Istnieje możliwość realizacji wspar-
cia  we współpracy z istniejącymi CKZiU albo z podmio-
tami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół, o ile 
wynika to z charakteru realizowanych działań.  

9. Warunki dotyczące realizacji praktyk zawodowych i staży 
zawodowych dla uczniów: 

a) praktyki zawodowe organizuje się dla uczniów zasadni-
czych szkół zawodowych w celu zastosowania i pogłębie-
nia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczy-
wistych warunkach pracy. Praktyki zawodowe realizowane 
w zasadniczej szkole zawodowej nie są formą praktycznej 
nauki zawodu, o której mowa w rozporządzeniu Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie 
praktycznej nauki zawodu. Praktyki zawodowe realizowa-
ne są zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji 
na lata 2014-2020; 

b) staże zawodowe organizowane w ramach kształcenia za-
wodowego praktycznego dotyczą uczniów techników i 
szkół policealnych (z wyłączeniem szkół dla dorosłych), w 
których kształcenie zawodowe praktyczne nie jest reali-

gania pracy szkół, tj. placówki doskonalenia nauczycieli, poradni psy-
chologiczno-pedagogicznej, biblioteki pedagogicznej. Wnioski z diagno-
zy muszą stanowić element wniosku o dofinansowanie projektu.  

9. Działania w projekcie są realizowane z uwzględnieniem indywidualnych 
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 
uczniów objętych wsparciem. Istnieje możliwość realizacji wsparcia  we 
współpracy z istniejącymi CKZiU lub CKP albo z podmiotami z otoczenia 
społeczno-gospodarczego szkół453, o ile wynika to z charakteru realizowa-
nych działań.  

453 Ilekroć w niniejszym Działaniu jest mowa o otoczeniu społeczno-gospodarczym szkół lub placówek 

systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, należy przez to rozumieć pracodawców, 
organizacje pracodawców, przedsiębiorców, organizacje przedsiębiorców, instytucje rynku pracy, szkoły 
wyższe, organizacje pozarządowe, partnerów społecznych oraz innych interesariuszy zidentyfikowanych w 
diagnozie, o której mowa w pkt 8. 

 
10. Warunki dotyczące realizacji praktyk zawodowych i staży zawodowych dla 

uczniów454: 
454 Praktyki zawodowe są organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców dla uczniów zasadniczych 

szkół zawodowych, szkół branżowych I stopnia. Staże zawodowe obejmują realizację kształcenia 
zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami lub wykraczają poza 
zakres kształcenia zawodowego praktycznego. 

a) Praktyki zawodowe organizuje się dla uczniów zasadniczych szkół za-
wodowych, branżowych szkół I stopnia, w celu zastosowania i pogłę-
bienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych 
warunkach pracy. Praktyki zawodowe finansowane ze środków EFS 
nie są formą praktycznej nauki zawodu, o której mowa w rozporzą-
dzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w 
sprawie praktycznej nauki zawodu. Praktyki zawodowe realizowane 
są zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie realiza-
cji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

b) Staże zawodowe organizowane w ramach kształcenia zawodowego 
praktycznego dotyczą uczniów i słuchaczy szkół prowadzących kształ-
cenie zawodowe (innych niż wskazane w lit. a), w których kształcenie 
zawodowe praktyczne nie jest realizowane u pracodawców lub 
przedsiębiorców ze względu na brak możliwości sfinansowania kosz-
tów takiego kształcenia. 
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zowane u pracodawców lub przedsiębiorców ze względu 
na brak możliwości sfinansowania kosztów takiego kształ-
cenia; 

c) staże zawodowe wykraczające poza zakres kształcenia za-
wodowego praktycznego organizuje się dla uczniów tech-
ników i szkół policealnych (z wyłączeniem szkół dla doro-
słych) w celu zwiększenia wymiaru praktyk zawodowych 
objętych podstawą programową nauczania danego zawo-
du; 

d) staże zawodowe organizowane są również dla uczniów lub 
słuchaczy innych szkół lub placówek systemu oświaty 
prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół 
dla dorosłych); 

e) okres realizacji praktyki zawodowej lub stażu zawodowe-
go wynosi minimum 150 godzin i nie więcej niż 970 godzin 
w odniesieniu do udziału jednego ucznia lub słuchacza w 
ww. formach wsparcia; 

f) za udział w praktyce zawodowej lub stażu zawodowym 
uczniowie otrzymują stypendium. Pełna kwota stypen-
dium jest wypłacane za każde kolejne przepracowane 150 
godzin. W przypadku realizacji praktyki zawodowej lub 
stażu zawodowego w innym wymiarze, wysokość stypen-
dium wliczana jest proporcjonalnie. Wysokość stypendium 
określa IZ RPO, niemniej nie może ona przekroczyć połowy 
średniego wynagrodzenia (brutto) za pracę w wojewódz-
twie lubelskim, wyliczaną na podstawie aktualnych da-
nych GUS.  

g) w przypadku staży zawodowych realizowanych w ramach 
kształcenia zawodowego praktycznego, o których mowa w 
lit. b, wysokość stypendium nie może być niższa niż to wy-
nika z przepisów w sprawie przygotowania zawodowego 
młodocianych i ich wynagradzania, regulujących zasady 
wynagradzania młodocianych w kolejnych latach nauki; 

h) na czas trwania praktyki zawodowej lub stażu zawodowe-
go jest zawierana pisemna umowa pomiędzy stronami za-

c) Staże zawodowe wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego 
praktycznego organizuje się dla uczniów i słuchaczy szkół prowadzą-
cych kształcenie zawodowe (innych niż wskazane w lit. a) w celu 
zwiększenia wymiaru praktyk zawodowych objętych podstawą pro-
gramową nauczania danego zawodu. 

d) Okres realizacji praktyki zawodowej lub stażu zawodowego wynosi 
minimum 150 godzin i nie więcej niż 80% godzin przeznaczonych w 
ramowych planach nauczania dla danego typu szkoły na kształcenie 
zawodowe, a w przypadku kształcenia realizowanego w oparciu o 
modułowy program nauczania – nie więcej niż 100% godzin, w odnie-
sieniu do udziału jednego ucznia lub słuchacza w ww. formie wspar-
cia. 

e) Za udział w praktyce zawodowej lub stażu zawodowym uczniowie 
otrzymują stypendium. Pełna kwota stypendium jest wypłacana za 
każde kolejne przepracowane 150 godzin. W przypadku realizacji 
praktyki zawodowej lub stażu zawodowego w innym wymiarze, wy-
sokość stypendium wyliczana jest proporcjonalnie. Wysokość stypen-
dium określa IZ RPO w regulaminie konkursu, niemniej nie może ona 
przekroczyć połowy średniego wynagrodzenia (brutto) za pracę w 
województwie lubelskim, wyliczaną na podstawie aktualnych danych 
GUS. W przypadku staży zawodowych realizowanych w ramach 
kształcenia zawodowego praktycznego, o których mowa w lit. b, wy-
sokość stypendium nie może być niższa niż to wynika z przepisów w 
sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagra-
dzania, regulujących zasady wynagradzania młodocianych w kolej-
nych latach nauki. 

f) Na czas trwania praktyki zawodowej lub stażu zawodowego jest za-
wierana pisemna umowa pomiędzy stronami zaangażowanymi w rea-
lizację praktyki zawodowej lub stażu zawodowego. Umowa powinna 
określać co najmniej wskazanie liczby godzin praktyki zawodowej lub 
stażu zawodowego, okres realizacji i miejsce odbywania praktyki za-
wodowej lub stażu zawodowego, wynagrodzenie praktykanta lub 
stażysty, a także zobowiązanie do wyznaczenia opiekuna praktykanta 
lub stażysty po stronie podmiotu przyjmującego na praktykę zawo-
dową lub staż zawodowy. 
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angażowanymi w realizację praktyki zawodowej lub stażu 
zawodowego. Umowa powinna określać co najmniej: 

 wskazanie liczby godzin praktyki zawodowej lub stażu 
zawodowego,  

 okres realizacji i miejsce odbywania praktyki zawo-
dowej lub stażu zawodowego,  

 wynagrodzenie praktykanta lub stażysty,  

 zobowiązanie do wyznaczenia opiekuna praktykanta 
lub stażysty po stronie podmiotu przyjmującego na 
praktykę zawodową lub staż zawodowy; 

i) praktyka zawodowa lub staż zawodowy są realizowane na 
podstawie programu opracowanego przez nauczyciela 
oraz dyrektora szkoły lub placówki systemu oświaty we 
współpracy z podmiotem przyjmującym uczniów na prak-
tykę zawodowa lub staż zawodowy. Program powinien: 

 być opracowany i przygotowany w formie pisemnej 
oraz 

 wskazywać: 

• konkretne cele edukacyjne (kompetencje i umie-
jętności), które osiągnie praktykant lub stażysta,  

• treści edukacyjne,  

• zakres obowiązków praktykanta lub stażysty,  

• harmonogram realizacji praktyki zawodowej lub 
stażu zawodowego, 

• szczegółowe zasady dotyczące wyposażenia sta-
nowiska pracy praktykanta lub stażysty podczas 
odbywania praktyki zawodowej lub stażu zawo-
dowego oraz procedur wdrażania praktykanta lub 
stażysty do pracy i monitorowania stopnia realiza-
cji treści i celów edukacyjnych.  

Przy ustalaniu programu praktyki zawodowej lub stażu 
zawodowego powinny być uwzględnione predyspozycje 
psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz 
dotychczasowe kwalifikacje zawodowe praktykanta lub 
stażysty; 

g) Praktyka zawodowa lub staż zawodowy są realizowane na podstawie 
programu opracowanego przez nauczyciela oraz dyrektora szkoły lub 
placówki systemu oświaty we współpracy z podmiotem przyjmują-
cym uczniów na praktykę zawodową lub staż zawodowy. Program 
powinien być opracowany i przygotowany w formie pisemnej oraz 
powinien wskazywać konkretne cele edukacyjne (kompetencje i 
umiejętności), które osiągnie praktykant lub stażysta, treści eduka-
cyjne, zakres obowiązków praktykanta lub stażysty a także harmono-
gram realizacji praktyki zawodowej lub stażu zawodowego. Przy usta-
laniu programu praktyki zawodowej lub stażu zawodowego powinny 
być uwzględnione predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom 
wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe prakty-
kanta lub stażysty. Program praktyki zawodowej lub stażu zawodo-
wego zawiera szczegółowe zasady dotyczące wyposażenia stanowiska 
pracy praktykanta lub stażysty podczas odbywania praktyki zawodo-
wej lub stażu zawodowego oraz procedur wdrażania praktykanta lub 
stażysty do pracy i monitorowania stopnia realizacji treści i celów 
edukacyjnych.  

h) Podmiot przyjmujący na praktykę zawodową lub staż zawodowy: 
o zapewnia odpowiednie stanowisko pracy praktykanta lub stażysty, 

wyposażone w niezbędne sprzęty, narzędzia i zaplecze, udostępnia 
warsztaty, pomieszczenia, zaplecze techniczne, zapewnia urządze-
nia i materiały zgodnie z programem praktyki zawodowej lub stażu 
zawodowego i potrzebami praktykanta lub stażysty wynikającymi 
ze specyfiki zadań wykonywanych przez praktykanta lub stażystę, 
wymogów technicznych miejsca pracy, a także z niepełnosprawno-
ści lub stanu zdrowia; 

o szkoli praktykanta lub stażystę na zasadach przewidzianych dla pra-
cowników w zakresie BHP, przepisów przeciwpożarowych oraz za-
poznaje go z obowiązującym regulaminem pracy na stanowisku, 
którego dotyczy praktyka zawodowa lub staż zawodowy; 

o sprawuje nadzór nad odbywaniem praktyki zawodowej lub stażu 
zawodowego w postaci wyznaczenia opiekuna praktyki lub stażu; 

o monitoruje postępy i nabywanie nowych umiejętności przez prak-
tykanta lub stażystę, a także stopień realizacji treści i celów eduka-
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j) podmiot przyjmujący na praktykę zawodową lub staż za-
wodowy: 

 zapewnia odpowiednie stanowisko pracy praktykanta 
lub stażysty, wyposażone w niezbędne sprzęty, na-
rzędzia i zaplecze, udostępnia warsztaty, pomieszcze-
nia, zaplecze techniczne, zapewnia urządzenia i mate-
riały zgodnie z programem praktyki zawodowej lub 
stażu zawodowego i potrzebami praktykanta lub sta-
żysty wynikającymi ze specyfiki zadań wykonywanych 
przez praktykanta lub stażystę, wymogów technicz-
nych miejsca pracy, a także z niepełnosprawności lub 
stanu zdrowia; 

 szkoli praktykanta lub stażystę na zasadach przewi-
dzianych dla pracowników w zakresie BHP, przepisów 
przeciwpożarowych oraz zapoznaje go z obowiązują-
cym regulaminem pracy na stanowisku, którego doty-
czy praktyka zawodowa lub staż zawodowy; 

 sprawuje nadzór nad odbywaniem praktyki zawodo-
wej lub stażu zawodowego w postaci wyznaczenia 
opiekuna praktyki lub stażu; 

 monitoruje postępy i nabywanie nowych umiejętno-
ści przez praktykanta lub stażystę, a także stopień 
realizacji treści i celów edukacyjnych oraz regularnie 
udziela praktykantowi lub stażyście informacji zwrot-
nej; 

 wydaje praktykantowi lub stażyście - niezwłocznie po 
zakończeniu praktyki zawodowej lub stażu zawodo-
wego - dokument potwierdzający odbycie praktyki 
zawodowej lub stażu zawodowego. Dokument po-
twierdzający odbycie praktyki zawodowej lub stażu 
zawodowego zawiera co najmniej następujące infor-
macje:  

• datę rozpoczęcia i zakończenia praktyki zawodo-
wej lub stażu zawodowego,  

• cel i program praktyki zawodowej lub stażu zawo-

cyjnych oraz regularnie udziela praktykantowi lub stażyście infor-
macji zwrotnej; 

o wydaje praktykantowi lub stażyście - niezwłocznie po zakończeniu 
praktyki zawodowej lub stażu zawodowego - dokument potwier-
dzający odbycie praktyki zawodowej lub stażu zawodowego. Do-
kument potwierdzający odbycie praktyki zawodowej lub stażu za-
wodowego zawiera co najmniej następujące informacje: datę roz-
poczęcia i zakończenia praktyki zawodowej lub stażu zawodowego, 
cel i program praktyki zawodowej lub stażu zawodowego, opis za-
dań wykonywanych przez praktykanta lub stażystę, opis kompeten-
cji uzyskanych przez praktykanta lub stażystę w wyniku praktyki 
zawodowej lub stażu zawodowego oraz ocenę praktykanta lub sta-
żysty dokonaną przez opiekuna praktyki lub stażu. 

i) Katalog wydatków przewidzianych w ramach projektu: 
o uwzględnia materiały, o których mowa w lit. h tiret pierwszy; 
o może uwzględniać inne koszty związane z odbywaniem praktyki za-

wodowej lub stażu zawodowego (np. koszty dojazdu, koszty zakupu 
odzieży roboczej, koszty eksploatacji materiałów i narzędzi, szkolenia 
BHP praktykanta lub stażysty itp.); 

- w wysokości nieprzekraczającej 5 000 zł brutto na 1 osobę odbywającą 
praktykę zawodową lub staż zawodowy. Powyższa kwota może zostać 
zwiększona jedynie w sytuacji konieczności ponoszenia dodatkowych 
kosztów związanych z udziałem uczniów w praktyce zawodowej lub sta-
żu zawodowym, wynikających ze zwiększonego wymiaru czasu trwania 
ww. form wsparcia. Katalog wydatków nie może obejmować innego 
wyposażenia stanowiska pracy praktykanta lub stażysty, niż materiały, o 
których mowa w lit. h tiret pierwszy. 

j) Na etapie przygotowań do realizacji programu praktyki zawodowej lub 
stażu zawodowego są wyznaczani opiekunowie praktykantów lub sta-
żystów. Każdy przyjęty praktykant lub stażysta ma przydzielonego 
opiekuna. Na jednego opiekuna praktyki lub stażu nie może przypadać 
jednocześnie więcej niż 6 praktykantów lub stażystów. Opiekun prak-
tykanta lub stażysty jest wyznaczany po stronie podmiotu przyjmują-
cego ucznia na praktykę zawodową lub staż zawodowy. Do zadań 
opiekuna praktykanta lub stażysty należy w szczególności: 
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dowego,  

• opis zadań wykonywanych przez praktykanta lub 
stażystę,  

• opis kompetencji uzyskanych przez praktykanta 
lub stażystę w wyniku praktyki zawodowej lub sta-
żu zawodowego oraz  

• ocenę praktykanta lub stażysty dokonaną przez 
opiekuna praktyki lub stażu; 

k) katalog wydatków przewidzianych w ramach projektu mo-
że uwzględniać koszty związane z odbywaniem praktyki 
zawodowej lub stażu zawodowego (np. koszty dojazdu, 
koszty zakupu odzieży roboczej, wyposażenie stanowiska 
pracy, koszty eksploatacji materiałów i narzędzi, szkolenia 
BHP praktykanta lub stażysty itp.) w wysokości nieprze-
kraczającej 5 000 zł brutto na 1 osobę odbywającą prakty-
kę zawodową lub staż zawodowy. Powyższa kwota może 
zostać zwiększona jedynie w sytuacji konieczności pono-
szenia dodatkowych kosztów związanych z udziałem 
uczniów w praktyce zawodowej lub stażu zawodowym, 
wynikających ze zwiększonego wymiaru czasu trwania 
ww. form wsparcia; 

l) na etapie przygotowań do realizacji programu praktyki 
zawodowej lub stażu zawodowego są wyznaczani opieku-
nowie praktykantów lub stażystów. Każdy przyjęty prak-
tykant lub stażysta ma przydzielonego opiekuna. Na jed-
nego opiekuna praktyki lub stażu nie może przypadać jed-
nocześnie więcej niż 6 praktykantów lub stażystów. Opie-
kun praktykanta lub stażysty jest wyznaczany po stronie 
podmiotu przyjmującego ucznia na praktykę zawodową 
lub staż zawodowy; 

m) do zadań opiekuna praktykanta lub stażysty należy w 
szczególności: 

 określenie celu i programu praktyki lub stażu (we 
współpracy z nauczycielem); 

 udzielenie praktykantom lub stażystom informacji 

o określenie celu i programu praktyki lub stażu (we współpracy z 
nauczycielem); 

o udzielenie praktykantom lub stażystom informacji zwrotnej w 
trakcie realizacji oraz po zakończeniu praktyki zawodowej lub sta-
żu zawodowego; 

o nadzór nad prawidłową realizacją i harmonogramem praktyki za-
wodowej lub stażu zawodowego. 

k) Koszty wynagrodzenia opiekuna praktykanta lub stażysty u pracodawcy 
powinny uwzględniać jedną z opcji: 
o refundację podmiotowi przyjmującemu na staż wynagrodzenia 

opiekuna praktykanta lub stażysty w zakresie odpowiadającym 
częściowemu lub całkowitemu zwolnieniu go od świadczenia pra-
cy na rzecz realizacji zadań związanych z opieką nad grupą prakty-
kantów lub stażystów, przez okres 150 godzin praktyki zawodowej 
lub stażu zawodowego, w wysokości obliczonej jak za urlop wypo-
czynkowy, ale nie więcej niż 5000 zł brutto. Wysokość wynagro-
dzenia nalicza się proporcjonalnie do liczby godzin praktyki zawo-
dowej lub stażu zawodowego zrealizowanych przez uczniów; 

o refundację podmiotowi przyjmującemu na staż dodatku do wyna-
grodzenia opiekuna praktykanta lub stażysty, w sytuacji, gdy nie 
został zwolniony od świadczenia pracy, w wysokości nieprzekra-
czającej 10% jego zasadniczego wynagrodzenia wraz ze wszystkimi 
składnikami wynagrodzenia wynikającego ze zwiększonego zakre-
su zadań (opieka nad grupą praktykantów lub stażystów, ale nie 
więcej niż 500 zł brutto, za realizację 150 godzin praktyki zawo-
dowej lub stażu zawodowego. Wysokość wynagrodzenia nalicza 
się proporcjonalnie do liczby godzin praktyki zawodowej lub stażu 
zawodowego zrealizowanych przez uczniów); 

o refundację podmiotowi przyjmującemu na staż wynagrodzenia 
opiekuna praktykanta lub stażysty, który będzie pełnił funkcję in-
struktora praktycznej nauki zawodu i dla którego praca z uczniami 
będzie stanowić podstawowe zajęcie – do wysokości wynagro-
dzenia określonego w § 9 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycz-
nej nauki zawodu. 
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zwrotnej w trakcie realizacji oraz po zakończeniu 
praktyki zawodowej lub stażu zawodowego; 

 nadzór nad prawidłową realizacją i harmonogramem 
praktyki zawodowej lub stażu zawodowego; 

n) koszty wynagrodzenia opiekuna praktykanta lub stażysty u 
pracodawcy powinny uwzględniać jedną z opcji: 

  refundację pracodawcy wynagrodzenia opiekuna 
praktykanta lub stażysty w zakresie odpowiadającym 
częściowemu lub całkowitemu zwolnieniu go od 
świadczenia pracy na rzecz realizacji zadań związa-
nych z opieką nad grupą praktykantów lub stażystów, 
przez okres 150 godzin praktyki zawodowej lub stażu 
zawodowego, w wysokości obliczonej jak za urlop 
wypoczynkowy, ale nie więcej niż 5000 zł brutto. Wy-
sokość wynagrodzenia nalicza się proporcjonalnie do 
liczby godzin praktyki zawodowej lub stażu zawodo-
wego zrealizowanych przez uczniów;  

 refundację pracodawcy dodatku do wynagrodzenia 
opiekuna praktykanta lub stażysty, w sytuacji, gdy nie 
został zwolniony od świadczenia pracy, w wysokości 
nieprzekraczającej 10% jego zasadniczego wynagro-
dzenia wraz ze wszystkimi składnikami wynagrodze-
nia wynikającego ze zwiększonego zakresu zadań 
(opieka nad grupą praktykantów lub stażystów, ale 
nie więcej niż 500 zł brutto, za realizację 150 godzin 
praktyki zawodowej lub stażu zawodowego. Wyso-
kość wynagrodzenia nalicza się proporcjonalnie do 
liczby godzin praktyki zawodowej lub stażu zawodo-
wego zrealizowanych przez uczniów); 

 refundację pracodawcy wynagrodzenia opiekuna 
praktykanta lub stażysty, który będzie pełnił funkcję 
instruktora praktycznej nauki zawodu i dla którego 
praca z uczniami będzie stanowić podstawowe zajęcie 
– do wysokości wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 
2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 

l) Wynagrodzenie przysługujące opiekunowi praktykanta lub stażysty 
jest wypłacane z tytułu wypełnienia obowiązków, o których mowa w 
lit. j, nie zależy natomiast od liczby uczniów, wobec których te obo-
wiązki świadczy. IZ RPO w uzasadnionych przypadkach może podjąć 
decyzję o innej kwocie wynagrodzenia opiekunów praktykantów lub 
stażystów. 

11. IZ RPO WL monitoruje jakość staży i praktyk zgodnie z warunkami 
określonymi w pkt 10. 

12. Współpraca w dostosowywaniu oferty edukacyjnej w szkołach do potrzeb 
regionalnego i lokalnego rynku pracy oraz opracowanie lub modyfikacja 
programów nauczania będą prowadzone z uwzględnieniem prognoz doty-
czących zapotrzebowania rynku pracy na określone zawody i wykształce-
nie w określonych branżach, z wykorzystaniem ogólnopolskich i regional-
nych badań i analiz oraz uzupełniająco informacji ilościowych i jakościo-
wych dostępnych za pośrednictwem powołanego z inicjatywy Komisji Eu-
ropejskiej portalu EU Skills Panorama (wymóg ten dotyczy wyłącznie 
współpracy w dostosowywaniu oferty edukacyjnej w szkołach do potrzeb 
regionalnego i lokalnego rynku pracy oraz opracowania lub modyfikacji 
programów nauczania, możliwych do realizacji w ramach typu projektu nr 
1 lit. a). 

 
13. Warunki dotyczące wsparcia dla nauczycieli zawodu i instruktorów prak-

tycznej nauki zawodu: 
a) zakres doskonalenia nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia za-

wodowego jest zgodny z potrzebami szkoły lub placówki systemu 
oświaty prowadzącej kształcenie zawodowe w zakresie doskonale-
nia nauczycieli, z zapotrzebowaniem ww. podmiotów na nabycie 
przez nauczycieli określonych kwalifikacji lub kompetencji oraz z 
zapotrzebowaniem rynku pracy; 

b) realizacja różnych form doskonalenia nauczycieli, w tym nauczycieli 
kształcenia zawodowego lub instruktorów praktycznej nauki zawo-
du w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem, powin-
na być prowadzona we współpracy z instytucjami otoczenia spo-
łeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowa-
dzących kształcenie zawodowe, w tym w szczególności z przedsię-
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dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki 
zawodu; 

o) wynagrodzenie przysługujące opiekunowi praktykanta lub 
stażysty jest wypłacane z tytułu wypełnienia obowiązków, 
o których mowa w lit. m, nie zależy natomiast od liczby 
uczniów, wobec których te obowiązki świadczy. IZ RPO w 
uzasadnionych przypadkach może podjąć decyzję o innej 
kwocie wynagrodzenia opiekunów praktykantów lub sta-
żystów.  

10.  IZ RPO zobowiązuje się do monitorowania jakości staży i 
praktyk zgodnie z warunkami określonymi w pkt 9.  

11. Warunki dotyczące wsparcia dla nauczycieli zawodu i instruk-
torów praktycznej nauki zawodu: 

a) zakres doskonalenia nauczycieli, w tym nauczy-
cieli kształcenia zawodowego jest zgodny z po-
trzebami szkoły lub placówki systemu oświaty 
prowadzącej kształcenie zawodowe w zakresie 
doskonalenia nauczycieli, z zapotrzebowania 
ww. podmiotów na nabycie przez nauczycieli 
określonych kwalifikacji, umiejętności lub kom-
petencji oraz z zapotrzebowania rynku pracy; 

b) realizacja różnych form doskonalenia zawodo-
wego nauczycieli kształcenia zawodowego, w 
tym nauczycieli zawodu lub instruktorów prak-
tycznej nauki zawodu powinna być prowadzona 
we współpracy z instytucjami otoczenia społecz-
no-gospodarczego szkół lub placówek systemu 
oświaty prowadzących kształcenie zawodowe409, 
w tym w szczególności z przedsiębiorcami lub 
pracodawcami działającymi na obszarze, na któ-
rym znajduje się dana szkoła lub placówka sys-
temu oświaty; 

409 Ilekroć jest mowa o otoczeniu społeczno-gospodarczym szkół lub placówek systemu 

oświaty prowadzących kształcenie zawodowe należy przez to rozumieć pracodawców, 
organizacje pracodawców, przedsiębiorców, organizacje przedsiębiorców, instytucje 
rynku pracy, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, partnerów społecznych oraz 

biorcami lub pracodawcami działającymi na obszarze, na którym 
znajduje się dana szkoła lub placówka systemu oświaty; 

c) realizacja wsparcia powinna być prowadzona z wykorzystaniem do-
świadczenia działających na poziomie wojewódzkim lub lokalnym 
placówek doskonalenia nauczycieli; 

d) praktyki lub staże nauczycieli kształcenia zawodowego organizowa-
ne w instytucjach z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub 
placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe 
powinny trwać minimum 40 godzin; 

e) studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu 
nauczyciela, realizowane w ramach RPO WL powinny spełniać wy-
mogi określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształ-
cenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela; 

f) programy wspomagania są realizowane z uwzględnieniem łącznie 
następujących warunków: 

 program wspomagania powinien służyć pomocą szkole lub placówce 
systemu oświaty w wykonywaniu przez nią zadań na rzecz kształto-
wania i rozwijania u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych 
oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy; 

 zakres wspomagania wynika z analizy indywidualnej sytuacji szkoły 
lub placówki systemu oświaty i odpowiada na specyficzne potrzeby 
tych podmiotów; 

 realizacja programów wspomagania obejmuje następujące etapy: 
i) przeprowadzenie diagnozy obszarów problemowych związanych z 

realizacją przez szkołę lub placówkę systemu oświaty zadań z za-
kresu kształtowania i rozwijania u uczniów lub słuchaczy kompe-
tencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych 
na rynku pracy; 

ii) prowadzenie procesu wspomagania w oparciu o ofertę doskonale-
nia nauczycieli przygotowaną zgodnie z potrzebami szkoły lub pla-
cówki systemu oświaty, z możliwością wykorzystania ofert dosko-
nalenia funkcjonujących na rynku, m. in. udostępnianych przez 
centralne i wojewódzkie placówki doskonalenia nauczycieli; 

iii) monitorowanie i ocena procesu wspomagania z wykorzystaniem 
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innych interesariuszy zidentyfikowanych w diagnozie.  

 
c) realizacja wsparcia powinna być prowadzona z 

wykorzystaniem doświadczenia działających na 
poziomie wojewódzkim i lokalnym placówek do-
skonalenia nauczycieli; 

d) praktyki lub staże nauczycieli kształcenia zawo-
dowego organizowane w instytucjach z otocze-
nia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek 
systemu oświaty prowadzących kształcenie za-
wodowe powinny trwać minimum 40 godzin; 

e) studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne lub 
szkolenia powinny umożliwić uzyskanie przygo-
towania pedagogicznego lub kwalifikacji do 
zajmowania stanowiska nauczyciela teoretycz-
nych przedmiotów zawodowych lub praktycz-
nej nauki zawodu zgodnie z przepisami w spra-
wie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli; 

f) studia podyplomowe realizowane w ramach pro-
jektów powinny spełniać wymogi określone w 
rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie 
standardów kształcenia przygotowującego do 
wykonywania zawodu nauczyciela; 

g) programy wspomagania są realizowane z 
uwzględnieniem łącznie następujących warun-
ków: 

 program wspomagania powinien służyć pomocą szkole 
lub placówce systemu oświaty w wykonywaniu przez 
nią zadań na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów 
lub słuchaczy kompetencji kluczowych niezbędnych na 
rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności 
(kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespoło-
wej); 

 zakres wspomagania wynika z analizy indywidualnej sy-

m. in. ewaluacji wewnętrznej szkoły lub placówki systemu oświa-
ty. 

14. Warunki realizacji programów pomocy stypendialnej, o których mowa w 
typie projektu nr 1 lit.  h: 

a) kryterium szczególnie uzdolnionych uczniów powinno obej-
mować co najmniej oceny klasyfikacyjne uzyskane przez 
uczniów z przynajmniej jednego spośród przedmiotów zawo-
dowych bądź przedmiotów ogólnych nauczanych w szkole 
zawodowej. Osiągnięcia w olimpiadach, konkursach lub turnie-
jach mogą stanowić dodatkowe kryterium premiujące. Szcze-
gółowe kryteria naboru, uwzględniające warunki określone w 
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edu-
kacji na lata 2014-2020 będą zawierać regulaminy programów 
stypendialnych; 

b) wysokość pomocy stypendialnej ustala IZ RPO, jednak kwota 
stypendium wyliczona na bazie miesięcznej nie może przekro-
czyć 1000 zł brutto na jednego ucznia; 

c) minimalny okres na jaki jest przyznawana pomoc stypendialna 
wynosi 10 miesięcy i może być skrócony jedynie w przypadku 
naruszenia przez ucznia regulaminu programu stypendialnego; 

d) w trakcie otrzymywania pomocy stypendialnej uczeń podlega 
opiece dydaktycznej nauczyciela, pedagoga szkolnego albo do-
radcy zawodowego zatrudnionego w szkole lub placówce sys-
temu oświaty ucznia. Celem opieki dydaktycznej jest pomoc w 
dalszym osiąganiu jak najlepszych rezultatów, wsparcie ucznia 
w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne i monitoro-
wanie jego osiągnięć edukacyjnych. 

15.  Warunki dotyczące wyposażenia pracowni przedmiotów zawodowych (typ 
projektu nr 1 lit.g): 

a) wyposażenie odpowiada potrzebom konkretnej jednostki 
oświatowej i jest zgodne z podstawą programową kształcenia 
w zawodach dla danego zawodu. Przykładowy katalog wypo-
sażenia pracowni lub warsztatów szkolnych został opracowa-
ny przez MEN i jest udostępniany za pośrednictwem strony 
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tuacji szkoły lub placówki systemu oświaty i odpowiada 
na specyficzne potrzeby tych podmiotów; 

 realizacja programów wspomagania obejmuje nastę-
pujące etapy: 
i) przeprowadzenie diagnozy obszarów problemowych 

związanych z realizacją przez szkołę lub placówkę 
systemu oświaty zadań z zakresu kształtowania i 
rozwijania u uczniów lub słuchaczy kompetencji 
kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz wła-
ściwych postaw/umiejętności (kreatywności, in-
nowacyjności oraz pracy zespołowej); 

ii) prowadzenie procesu wspomagania w oparciu o 
ofertę doskonalenia nauczycieli przygotowaną 
zgodnie z potrzebami szkoły lub placówki systemu 
oświaty, z możliwością wykorzystania ofert dosko-
nalenia funkcjonujących na rynku, m. in. udostęp-
nianych przez centralne i wojewódzkie placówki do-
skonalenia nauczycieli; 

iii) monitorowanie i ocena procesu wspomagania z wy-
korzystaniem m. in. ewaluacji wewnętrznej szkoły 
lub placówki systemu oświaty. 

12. Współpraca w dostosowywaniu oferty edukacyjnej w szko-
łach do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy oraz 
opracowanie lub modyfikacja programów nauczania będą 
prowadzone z uwzględnieniem prognoz dotyczących zapo-
trzebowania rynku pracy na określone zawody i wykształce-
nie w określonych branżach, z wykorzystaniem ogólnopol-
skich i regionalnych badań i analiz oraz uzupełniająco in-
formacji ilościowych i jakościowych dostępnych za pośred-
nictwem powołanego z inicjatywy Komisji Europejskiej por-
talu EU Skills Panorama. 

13. Warunki realizacji programów pomocy stypendialnej, o któ-
rych mowa w typie projektu nr 1 lit. g: 

a) kryterium szczególnie uzdolnionych uczniów powinno 
obejmować co najmniej oceny klasyfikacyjne uzyskane 

internetowej administrowanej przez MEN457, 
457http://efs.men.gov.pl/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-z-udzialem-srodkow-

europejskiegofunduszu-spolecznego-w-obszarze-edukacji-na-lata-2014-2020/ 

b) IZ RPO dopuszcza możliwość sfinansowania w ramach projek-
tów kosztów związanych z dostosowaniem lub adaptacją po-
mieszczeń (rozumianą zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwa-
lifikowalności wydatków – w ramach cross-financingu) na po-
trzeby pracowni lub warsztatów szkolnych, wynikających m. 
in. z konieczności montażu zakupionego wyposażenia oraz 
zagwarantowania bezpiecznego ich użytkowania; 

c) wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych jest dokony-
wane na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrze-
bowania szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących 
kształcenie zawodowe w tym zakresie, a także posiadanego 
przez nie wyposażenia, w tym zwłaszcza powinna obejmować 
wnioski z przeprowadzonego spisu inwentarza oraz oceny sta-
nu technicznego posiadanego wyposażenia. Diagnoza powinna 
uwzględniać rekomendacje instytucji z otoczenia społeczno-
gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzą-
cych kształcenie zawodowe;  

d) beneficjent jest zobowiązany do realizacji w pierwszej kolej-
ności działań na rzecz kształcenia w miejscu pracy bądź reali-
zacji programów stażowych, umożliwiających nabywanie 
kompetencji zawodowych w rzeczywistym środowisku pracy. 
Działania związane z wyposażeniem przyszkolnych pracowni 
zawodowych/ warsztatów stażowych jest dopuszczalne w 
przypadku, gdy nie będzie możliwe zorganizowanie kształce-
nia w miejscu pracy lub programów stażowych; 

e) inwestycje infrastrukturalne są finansowane w ramach cross-
financingu na zasadach, o których mowa w Wytycznych w za-
kresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;  

f) wydatki na inwestycje infrastrukturalne, o których mowa w lit.  
e, są  kwalifikowalne, gdy spełnione są łącznie następujące wa-
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przez uczniów lub słuchaczy (z wyłączeniem osób doro-
słych) z przynajmniej jednego spośród przedmiotów zawo-
dowych. Osiągnięcia w olimpiadach, konkursach lub turnie-
jach mogą stanowić dodatkowe kryterium premiujące. 
Szczegółowe kryteria naboru, uwzględniające warunki okre-
ślone w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z 
udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
obszarze edukacji na lata 2014-2020 będą zawierać regula-
miny programów stypendialnych; 

b) wysokość pomocy stypendialnej ustala IZ RPO, jednak kwo-
ta stypendium wyliczona na bazie miesięcznej nie może 
przekroczyć 1000 zł brutto na jednego ucznia lub słuchacza; 

c) minimalny okres na jaki jest przyznawana pomoc stypen-
dialna wynosi 10 miesięcy i może być skrócony jedynie w 
przypadku naruszenia przez ucznia lub słuchacza (z 
wyłączeniem osób dorosłych) regulaminu programu sty-
pendialnego; 

d) w trakcie otrzymywania pomocy stypendialnej uczeń lub 
słuchacz (z wyłączeniem osób dorosłych) podlega opiece 
dydaktycznej nauczyciela, pedagoga szkolnego albo doradcy 
zawodowego zatrudnionego w szkole lub placówce systemu 
oświaty ucznia lub słuchacza. Celem opieki dydaktycznej 
jest pomoc w dalszym osiąganiu jak najlepszych rezultatów, 
wsparcie ucznia lub słuchacza w wykorzystaniu stypendium 
na cele edukacyjne i monitorowanie jego osiągnięć eduka-
cyjnych. 

14.  Warunki dotyczące wyposażenia pracowni przedmiotów 
zawodowych (typ projektu nr 1 lit.f): 

410 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 pracowni 

runki: 

 nie jest możliwe wykorzystanie istniejącej infrastruktury; 

 potrzeba wydatkowania środków została potwierdzona analizą po-
trzeb; 

 infrastruktura została zaprojektowana zgodnie z koncepcją uniwer-
salnego projektowania lub – w przypadku braku możliwości jej za-
stosowania – z wykorzystaniem mechanizmu racjonalnych uspraw-
nień, zgodnie z warunkami określonymi w Wytycznych w zakresie 
realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępno-
ści dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans ko-
biet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 
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dokonywany jest zgodnie z podstawą programową dla danego zawodu. IZ RPO może 
dopuścić możliwość sfinansowania w ramach projektów kosztów związanych z 
dostosowaniem lub adaptacją pomieszczeń (rozumianą zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020) na 
potrzeby pracowni lub warsztatów szkolnych, wynikających m. in. z konieczności montażu 
zakupionego wyposażenia oraz zagwarantowania bezpiecznego ich użytkowania. 

 
a) wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych jest doko-

nywane na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego za-
potrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty prowa-
dzących kształcenie zawodowe w tym zakresie, a także po-
siadanego przez nie wyposażenia, w tym zwłaszcza powinna 
obejmować wnioski z przeprowadzonego spisu inwentarza 
oraz oceny stanu technicznego posiadanego wyposażenia. 
Diagnoza powinna uwzględniać rekomendacje instytucji z 
otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek sys-
temu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe; 

b) inwestycje infrastrukturalne są finansowane w ramach 
cross-financingu na zasadach, o których mowa w Wytycz-
nych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020;  

c) wydatki na inwestycje infrastrukturalne, o których mowa w 
lit. b, są  kwalifikowalne, gdy spełnione są łącznie następu-
jące warunki: 

 nie jest możliwe wykorzystanie istniejącej infrastruktu-
ry; 

 potrzeba wydatkowania środków została potwierdzona 
analizą potrzeb; 

 infrastruktura została zaprojektowana zgodnie z kon-
cepcją uniwersalnego projektowania, o której mowa w 
Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans 
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z nie-
pełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet 
i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-
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2020. 
431/21 

20% alokacji na cały PI 10iv (włączając cross – financing) 
20% alokacji na cały PI 10iv (włączając cross – financing) - co oznacza 20% war-
tości projektu (włączając cross – financing), o ile inny limit nie został wskaza-
ny w załączniku Nr 4 do SZOOP 

Działanie 12.5 Edukacja przedszkolna w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 
434/7 Cel szczegółowy Priorytetu Inwestycyjnego 10i: 

Zwiększenie udziału dzieci w wieku przedszkolnym w wysokiej 
jakości edukacji przedszkolnej. 
 
Celem Działania jest wzrost poziomu upowszechniania usług w 
zakresie edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jej jakości. W 
ramach Działania zakłada się zwiększenie liczby miejsc wycho-
wania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lat, tj. dla dzieci, 
które zostaną objęte prawem do korzystania z wychowania 
przedszkolnego w przedszkolu bądź innej formie wychowania 
przedszkolnego. Wsparcie w ramach Działania ma przygotować 
organy prowadzące ośrodki wychowania przedszkolnego413 do 
zapewnienia warunków realizacji tego prawa, a tym samym 
umożliwi wyrównanie szans edukacyjnych dzieci nieobjętych 
wychowaniem przedszkolnym 
413 Ilekroć mowa w niniejszym dokumencie o ośrodkach wychowania przedszkolnego 

(OWP), należy przez to rozumieć: publiczny lub niepubliczny podmiot wymieniony w art. 
14 ust. 3 oraz w art. 2 pkt 5 ustawy o systemie oświaty, z uwzględnieniem art. 5 ustawy 
z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827, z późn. zm.) oraz art. 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2015 
r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 35),., w którym jest prowadzone wychowanie przedszkolne. 

 

Cel szczegółowy Priorytetu Inwestycyjnego 10i: 
Zwiększenie udziału dzieci w wieku przedszkolnym w wysokiej jakości edukacji 
przedszkolnej. 
 
Celem Działania jest wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie eduka-
cji przedszkolnej oraz podniesienie jej jakości. W ramach Działania zakłada się 
zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 
lat, tj. dla dzieci które zostaną objęte prawem do korzystania z wychowania 
przedszkolnego w przedszkolu bądź innej formie wychowania przedszkolnego. 
Wsparcie w ramach Działania ma przygotować organy prowadzące ośrodki 
wychowania przedszkolnego (OWP)460 do zapewnienia warunków realizacji 
tego prawa, a tym samym umożliwi wyrównanie szans edukacyjnych dzieci 
nieobjętych wychowaniem przedszkolnym. 
460 Ilekroć mowa w niniejszym dokumencie o ośrodkach wychowania przedszkolnego (OWP), należy przez 

to rozumieć publiczny lub niepubliczny podmiot, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy Prawo 
oświatowe.  

 

434/10 1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla 
dzieci w wieku 3 – 4 lata. 

Rozszerzenie oferty o zajęcia realizowane w celu wyrównania 
stwierdzonych deficytów oraz dodatkowe zajęcia, które pozwolą 
na zwiększenie kompetencji społecznych. 

1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego7 dla dzieci w 
wieku 3 – 4 lata463. 

Rozszerzenie oferty o zajęcia realizowane w celu wyrównania stwierdzonych 
deficytów oraz dodatkowe zajęcia, które pozwolą na zwiększenie kompetencji 
społecznych. 
463 W istniejących lub nowo utworzonych OWP (również specjalnych i integracyjnych). 

435/12 5. Dzieci w wieku przedszkolnym określonym w ustawie o sys- 5. Dzieci w wieku przedszkolnym określonym w ustawie Prawo oświato-

                                                           
7W tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. 
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temie oświaty. 
6. Rodzice (lub opiekunowie prawni) dzieci w wieku przedszkol-

nym określonym w ustawie o systemie oświaty. 
7. Nauczyciele i pracownicy pedagogiczni przedszkoli, oddzia-

łów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych 
funkcjonujących formach wychowania przedszkolnego. 

8. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawo-
wych i inne funkcjonujące formy wychowania przedszkol-
nego. 

 
z terenu Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

we . 
6. Rodzice (lub opiekunowie prawni) dzieci w wieku przedszkolnym określo-

nym w ustawie Prawo oświatowe . 
7. Nauczyciele zatrudnieni w OWP. 
8. Nowo utworzone i istniejące OWP, w tym specjalne i integracyjne. 
 
z terenu Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

436/19 (…) 
4. Liczba utworzonych w ramach udzielonego wsparcia 

nowych miejsc edukacji przedszkolnej będzie odpowia-
dała faktycznemu i prognozowanemu zapotrzebowaniu 
na usługi edukacji przedszkolnej w regionie z uwzględ-
nieniem prognoz demograficznych. 

5. Po zakończeniu finansowania projektowego beneficjenci są 
zobowiązani do zachowania trwałości utworzonych w ra-
mach projektu finansowanego z RPO miejsc wychowania 
przedszkolnego przez okres co najmniej 2 lat od daty zakoń-
czenia realizacji projektu, określonej w umowie o dofinan-
sowanie projektu. Trwałość jest rozumiana jako instytucjo-
nalna gotowość ośrodków wychowania przedszkolnego do 
świadczenia usług przedszkolnych w ramach utworzonych w 
projekcie miejsc wychowania przedszkolnego finansowana 
ze środków innych niż europejskie. Liczba zadeklarowanych 
w arkuszu organizacyjnym placówki miejsc wychowania 
przedszkolnego uwzględnia dokładną liczbę miejsc utwo-
rzonych w projekcie.  

6. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro pro-
jektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną 
prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności pod-
miotu) na terenie Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego z 
możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego 

(…) 
4. W celu upowszechnienia wychowania przedszkolnego wśród dzieci z 

niepełnosprawnościami, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 
zasady równości szans i niedyskryminacji, jest możliwe finansowanie 
mechanizmu racjonalnych usprawnień, w tym np. zatrudnienie asy-
stenta dziecka, dostosowanie posiłków z uwzględnieniem specyficz-
nych potrzeb żywieniowych, zakup pomocy dydaktycznych lub wypo-
sażenia adekwatnych do specjalnych potrzeb rozwojowych i eduka-
cyjnych wynikających z niepełnosprawności, w oparciu o indywidual-
nie przeprowadzoną diagnozę potrzeb dziecka.  Łączny koszt racjo-
nalnych usprawnień na jednego uczestnika w projekcie nie może 
przekroczyć 12 tys. zł.  

5. Warunki realizacji wsparcia w zakresie tworzenia nowych miejsc wy-
chowania przedszkolnego (typ projektu nr 1): 

a) Wsparcie umożliwia zakładanie nowych OWP albo wsparcie dla funk-
cjonujących OWP. 

b) Wsparcie skutkuje zwiększeniem liczby miejsc przedszkolnych podlega-
jących pod konkretny organ prowadzący na terenie danej gmi-
ny/miasta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpo-
częcia realizacji projektu. Powyższy warunek nie ma zastosowania w 
przypadku, gdy projekt obejmuje zakres wsparcia w zakresie realizacji 
dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziec-
ku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym po-
przez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności – 
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projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość 
osobistego kontaktu z kadrą projektu. 

7. Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w za-
kresie w jakim jest wykluczone w art. 1 ust. 2 - 5 Rozporzą-
dzenia 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 Trak-
tatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de mini-
mis. 

8. Beneficjent zapewnia, że zasoby edukacyjne będące utwora-
mi w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie au-
torskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z 
późn. zm.) będą udostępnione na wolnej licencji zapewniają-
cej licencjobiorcy co najmniej prawo do dowolnego wykorzy-
stywania utworów do celów komercyjnych i niekomercyj-
nych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworów w całości 
lub we fragmentach oraz wprowadzania zmian i rozpo-
wszechniania utworów zależnych. O ile w projektach tworzo-
ne są nowe materiały edukacyjne, Beneficjent ma obowiązek 
otwartego, publicznego udostępniania materiałów edukacyj-
nych i szkoleniowych stworzonych w ramach projektów fi-
nansowanych z EFS, przekazania na mocy umowy o dofinan-
sowanie projektu, praw autorskich do produktów powstałych 
w ramach projektów współfinansowanych przez EFS do Insty-
tucji Zarządzającej i wprowadzenie obligatoryjnego wymogu 
udostępniania powstałych materiałów edukacyjnych i szkole-
niowych (np. podręczników, scenariuszy zajęć, materiałów 
multimedialnych, broszur) na zasadzie wolnej licencji. Benefi-
cjent deklaruje, jakie wolne licencje będą zastosowane oraz 
że odpowiednie oznaczenia znajdą się na portalach interne-
towych (własnych i/lub należących do podmiotów trzecich), 
za pośrednictwem których zasoby te będą udostępniane. 

9. Wymagania dotyczące zakresu wsparcia w projekcie: 

działania te mogą być realizowane samodzielnie. 
c) Liczba utworzonych w ramach udzielonego wsparcia nowych miejsc  

wychowania przedszkolnego odpowiada faktycznemu i prognozowa-
nemu w perspektywie 3-letniej zapotrzebowaniu na usługi edukacji 
przedszkolnej w gminie/na terenie miasta, w których są one tworzone. 
Interwencja nie jest możliwa w sytuacji, gdy zapotrzebowanie na usługi 
edukacji przedszkolnej w obszarze objętym działaniami projektowymi 
może być zaspokojone przy dotychczasowej liczbie miejsc wychowania 
przedszkolnego. 

d)  Nowe miejsca wychowania przedszkolnego są tworzone: 
o w istniejącej bazie oświatowej, w tym np.: w budynkach po byłych 

placówkach oświatowych, pomieszczeniach domów kultury, żłob-
kach, itd., albo  

o w budynkach innych niż wymienione w tirecie pierwszym powyżej, 
w tym np.: zlokalizowanych przy urzędach gminy, w pomieszcze-
niach remiz strażackich, w pomieszczeniach ośrodków zdrowia, albo  

o w funkcjonujących OWP, albo  
o w nowej bazie lokalowej, z uwzględnieniem warunków o których 

mowa w pkt 3 oraz 8. 
e) W ramach projektów ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc 

wychowania przedszkolnego możliwe są działania obejmujące następują-
ce kategorie wydatków:  

o dostosowanie lub adaptacja pomieszczeń (rozumiana zgodnie z Wy-
tycznymi 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 uniwersalnego projektowania468 lub - w przypadku braku 
możliwości jej zastosowania – z wykorzystaniem mechanizmu ra-
cjonalnych usprawnień469; 

468 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

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

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 
funduszy unijnych na lata 2014-2020. 
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a) Typ projektu nr 2 (tj. rozszerzenie oferty o zajęcia reali-
zowane w celu wyrównania stwierdzonych deficytów oraz 
dodatkowe zajęcia, które pozwolą na zwiększenie kompe-
tencji społecznych) może być realizowany wyłącznie jako 
uzupełnienie działań realizowanych w konkretnym ośrodku 
wychowania przedszkolnego w ramach typu projektu nr 1 
(tj. tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego 
dla dzieci w wieku 3 – 4 lata). Wyjątek stanowi realizacja 
dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwia-
jącej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu 
przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikają-
cego z niepełnosprawności - działanie to może być realizo-
wane samodzielnie. 
b) Realizacji typu projektu nr 2 każdorazowo musi towa-
rzyszyć wzrost liczby dzieci uczestniczących w wychowaniu 
przedszkolnym w nowo utworzonym albo we wspartym 
ośrodku wychowania przedszkolnego. Powyższy warunek 
nie ma zastosowania w przypadku realizacji dodatkowych 
zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami, co oznacza, że re-
alizacja dodatkowych zajęć dla tej grupy dzieci nie musi być 
działaniem dodatkowym w stosunku do działań ukierunko-
wanych na tworzenie nowych miejsc przedszkolnych. 
c) Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, o 
którym mowa w typie projektu nr 1, wymaga spełnienia 
łącznie następujących warunków:  

• wsparcie umożliwia zakładanie nowych albo wsparcie 
funkcjonujących ośrodków wychowania przedszkolnego;  

• wsparcie skutkuje zwiększeniem liczby miejsc przedszkol-
nych podlegających pod konkretny organ prowadzący na 
terenie danej gminy/miasta w stosunku do danych z roku 
poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu. Po-
wyższy warunek nie ma zastosowania w przypadku reali-
zacji dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej 
umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w 
wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie defi-

 
o dostosowanie istniejącej bazy lokalowej przedszkoli do nowo two-

rzonych miejsc wychowania przedszkolnego;  
o zakup i montaż wyposażenia, w tym mebli, wyposażenia wypoczyn-

kowego, sprzętu TIK470, oprogramowania;  
470 Ang. ICT – Technologie Informacyjno – Komunikacyjne. 

 
o zakup pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu lub narzę-

dzi471 dostosowanych do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i 
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i czynników 
środowiskowych wpływających na ich funkcjonowanie w OWP, 
wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych 
pomocy dydaktycznych, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z kon-
cepcją uniwersalnego projektowania lub - w przypadku braku moż-
liwości jej zastosowania – z wykorzystaniem mechanizmu racjonal-
nych usprawnień472;  

471 O ile narzędzia te nie są zapewniane w sposób bezpłatny przez instytucje publiczne (np. Instytut Badań 

Edukacyjnych, Ośrodek Rozwoju Edukacji). 
472 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

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

 
o budowa, wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną na-

wierzchnią i ogrodzeniem;  
o modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i po-

znawczy dzieci;  
o zapewnienie przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy działalności 

bieżącej  nowo utworzonego miejsca wychowania przedszkolnego, 
w tym: koszty wynagrodzenia nauczycieli i personelu zatrudnionego 
w ośrodku wychowania przedszkolnego, koszty żywienia dzieci;  

o inne wydatki, o ile są niezbędne do uczestnictwa konkretnego 
dziecka w wychowaniu przedszkolnym oraz prawidłowego funkcjo-
nowania ośrodka wychowania przedszkolnego. 

f) Korzystanie z finansowania bieżącej nowo utworzonych miejsc wy-
chowania przedszkolnego obliguje organ prowadzący OWP do złożenia 
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cytu wynikającego z niepełnosprawności;  

• liczba utworzonych w ramach udzielonego wsparcia no-
wych miejsc wychowania przedszkolnego odpowiada fak-
tycznemu i prognozowanemu w perspektywie 3-letniej 
zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej w gmi-
nie/ na terenie miasta, w których są one tworzone. Inter-
wencja nie jest możliwa w sytuacji, gdy zapotrzebowanie 
na usługi edukacji przedszkolnej w obszarze objętym dzia-
łaniami projektowymi może być zaspokojone przy dotych-
czasowej liczbie miejsc wychowania przedszkolnego;  

• nowe miejsca wychowania przedszkolnego są tworzone:  
o w istniejącej bazie oświatowej, w tym np.: w budyn-

kach po zlikwidowanych placówkach oświatowych, 
pomieszczeniach domów kultury, żłobkach, itd., albo  

o w budynkach innych niż wymienione w tirecie pierw-
szym powyżej, w tym np.: zlokalizowanych przy urzę-
dach gminy, w pomieszczeniach remiz strażackich, w 
pomieszczeniach ośrodków zdrowia, albo  

o w funkcjonujących ośrodkach wychowania przed-
szkolnego, albo  

o w nowej bazie lokalowej, z uwzględnieniem warun-
ków o których mowa w pkt 3 i 10;  

• w ramach projektów ukierunkowanych na tworzenie no-
wych miejsc wychowania przedszkolnego możliwe są dzia-
łania obejmujące m.in. następujące kategorie wydatków:  
o dostosowanie lub adaptacja pomieszczeń (rozumiana 

zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społeczne-
go oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020), w tym 
m. in. do wymogów budowalnych, sanitarno-
higienicznych, zgodnie z koncepcją uniwersalnego 
projektowania;  

o dostosowanie istniejącej bazy lokalowej przedszkoli 
do nowo tworzonych miejsc wychowania przedszkol-

zobowiązania do sfinansowania działalności bieżącej wyłącznie ze 
środków EFS bądź wyłącznie z krajowych środków publicznych, prze-
znaczonych na finansowanie wychowania przedszkolnego. Beneficjent 
jest zobowiązany do podjęcia decyzji, czy działalność bieżąca będzie w 
tym przypadku finansowana ze środków UE, czy z krajowych środków 
publicznych. W przypadku publicznych i niepublicznych OWP, prowa-
dzonych przez podmioty inne niż JST, informacje dotyczące liczby dzieci 
korzystających z nowo utworzonych w ramach projektu EFS miejsc wy-
chowania przedszkolnego nie będą uwzględniane przez organ prowa-
dzący w przekazywanych comiesięcznie organowi dotującemu spra-
wozdaniach w okresie 12 miesięcy finansowania działalności bieżącej 
nowo tworzonych miejsc w ramach projektu EFS. Jedynie w stosunku 
do nowo utworzonych miejsc w ramach projektu podmiot nie może 
występować o dotację z budżetu gminy w okresie realizacji projektu, 
gdyż wydatki na finansowanie działalności bieżącej są pokrywane ze 
środków projektowych, o których mowa w lit. e, tiret siódmy. Może to 
robić natomiast wobec dotychczasowej (pozostałej) liczby dzieci obję-
tych wychowaniem przedszkolnym i na tę grupę dzieci uzyskiwać nadal 
dotacje z budżetu gminy. Po zakończeniu finansowania projektowego 
możliwe jest uzyskanie dotacji także na dzieci korzystające wcześniej z 
miejsc przedszkolnych utworzonych z EFS. 

6. Beneficjent jest zobowiązany do zachowania trwałości utworzonych 
w ramach projektu miejsc wychowania przedszkolnego przez okres co 
najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu, określonej w 
umowie o dofinansowanie projektu. Trwałość jest rozumiana jako in-
stytucjonalna gotowość OWP do świadczenia usług przedszkolnych w 
ramach utworzonych w projekcie miejsc wychowania przedszkolne-
go, finansowana ze środków innych niż europejskie. Liczba zadekla-
rowanych w arkuszu organizacyjnym placówki miejsc wychowania 
przedszkolnego uwzględnia dokładną liczbę miejsc utworzonych w 
projekcie.  

 
7. Warunki realizacji wsparcia w zakresie rozszerzenia oferty o zajęcia 

realizowane w celu wyrównania stwierdzonych deficytów oraz do-
datkowe zajęcia, które pozwolą na zwiększenie kompetencji społecz-
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nego;  
o zakup i montaż wyposażenia, w tym m. in. mebli, wy-

posażenia wypoczynkowego, sprzętu TIK420, oprogra-
mowania;  

420 Ang. ICT – Technologie Informacyjno – Komunikacyjne. 

 
o zakup pomocy dydaktycznych, specjalistycznego 

sprzętu lub narzędzi421 dostosowanych do rozpozna-
wania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz moż-
liwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwo-
ju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrze-
bami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem 
tych pomocy dydaktycznych, sprzętu i narzędzi, które 
są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowa-
nia422;  

421 O ile narzędzia te nie są zapewniane w sposób bezpłatny przez instytucje publiczne 

(np. Instytut Badań Edukacyjnych, Ośrodek Rozwoju Edukacji). 
422 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady 
równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, 
koncepcja uniwersalnego projektowania to „projektowanie produktów, środowiska, 
programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w 
możliwienajwiększym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego 
projektowania.Uniwersalne projektowanie nie wyklucza możliwości zapewniania 
dodatkowychudogodnień dla szczególnych grup osób z niepełnosprawnościami, jeżeli 
jest topotrzebne”. 

 
o budowa, wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z 

bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem;  
o modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psycho-

ruchowy i poznawczy dzieci;  
o zapewnienie przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy 

działalności bieżącej  nowo utworzonego miejsca wy-
chowania przedszkolnego, z zastrzeżeniem pkt 10, w 
tym: koszty wynagrodzenia nauczycieli i personelu za-
trudnionego w ośrodku wychowania przedszkolnego, 
koszty żywienia dzieci; 

o inne wydatki, o ile są niezbędne do uczestnictwa kon-

nych (typ projektu nr 2): 
a) Zajęcia dodatkowe w publicznych OWP, o których mowa w lit. b ppkt 

iii (zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy), są realizowane poza 
czasem bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, w minimalnym 
wymiarze określonym w art. 13 ust. 1 pkt 2, art. 13 ust. 2 i 3 Prawa 
oświatowego i przepisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, 
z zastrzeżeniem lit. c i lit. d.  

b) Katalog dodatkowych zajęć obejmuje wyłącznie: 
i) zajęcia specjalistyczne, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 rozporzą-
dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 
zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 
publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach: korekcyjno-
kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-
społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym; 
ii) zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu 
Prawa oświatowego; 
iii) zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy, np. gimnastyka korek-
cyjna.  

c) W publicznych OWP zajęcia dodatkowe, których mowa w lit. b ppkt i 
oraz ii mogą być realizowane także w czasie bezpłatnego nauczania, 
wychowania i opieki. 

d) W publicznych OWP zajęcia dodatkowe, o których mowa w lit. b ppkt 
iii, mogą być realizowane w czasie bezpłatnego nauczania, wychowania 
i opieki, o ile wynikają z potrzeb wymagających rozszerzenia zakresu 
zajęć, o których mowa w lit. b ppkt i oraz ii. 

e) Dodatkowe zajęcia dotyczą kwestii kluczowych z perspektywy wyrów-
nywania deficytów w edukacji przedszkolnej w konkretnej gmi-
nie/mieście, z uwzględnieniem możliwości ich kontynuacji, np. przez 
nauczycieli wychowania przedszkolnego po zakończeniu realizacji pro-
jektu.  

f) Dodatkowe zajęcia są prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych 
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 
dzieci objętych wsparciem w tym OWP. 

g) Dodatkowe zajęcia mogą być realizowane w OWP, w których w analo-
gicznym zakresie obszarowym, co do treści i odbiorców (ogólnej liczby 



 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr CCXLIX/4877/2018  Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 7 lutego 2018 r. 
Strona 177 z 197 

kretnego dziecka w wychowaniu przedszkolnym oraz 
prawidłowego funkcjonowania ośrodka wychowania 
przedszkolnego423. 

423 W celu upowszechnienia wychowania przedszkolnego wśród dzieci z 

niepełnosprawnościami, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości 
szans i niedyskryminacji, jest możliwe finansowanie mechanizmu racjonalnych 
usprawnień, w tym np. zatrudnienie asystenta dziecka, dostosowania posiłków z 
uwzględnieniem specyficznych potrzeb żywieniowych wynikających z 
niepełnosprawności dziecka, zakup pomocy dydaktycznych adekwatnych do 
specjalnych potrzeb edukacyjnych wynikających z niepełnosprawności, w oparciu o 
indywidualnie przeprowadzoną diagnozę.  Łączny koszt racjonalnych usprawnień na 
jednego uczestnika w projekcie nie może przekroczyć 12 tys. PLN. 

 
10. Wymogi dotyczące inwestycji infrastrukturalnych: 

a) Inwestycje infrastrukturalne są finansowane w ramach 
cross-financingu na zasadach, o których mowa w Wytycz-
nych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europej-
skiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 
lata 2014-2020.  

b) Wydatki na inwestycje infrastrukturalne, o których mowa 
w lit. a, są ponoszone, gdy spełnione są łącznie następują-
ce warunki: 

• organ prowadzący nie dysponuje infrastrukturą, która 
byłaby możliwa do wykorzystania na potrzeby edukacji 
przedszkolnej bądź jej wykorzystanie jest nieracjonal-
ne; 

• potrzeba wydatkowania środków została potwierdzona 
analizą potrzeb i trendów demograficznych w ujęciu te-
rytorialnym (w perspektywie kolejnych 3 lat); 

• infrastruktura została zaprojektowana zgodnie z kon-
cepcją uniwersalnego projektowania, o której mowa w 
Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans 
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z nie-
pełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet 
i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-
2020. 

dzieci w OWP) nie były finansowane od co najmniej 12 miesięcy po-
przedzających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu (średnio-
miesięcznie). 

h) Dodatkowe zajęcia mogą być adresowane do wszystkich dzieci danego 
OWP, niezależnie od liczby nowo utworzonych lub dostosowanych 
miejsc wychowania przedszkolnego. Kwota wydatków na realizację za-
jęć dodatkowych stanowi nie więcej niż 30% kosztów bezpośrednich 
projektu. Limit nie ma zastosowania w przypadku dodatkowej oferty 
edukacyjnej dla dzieci z niepełnosprawnościami.  

i) Finansowanie realizacji dodatkowych zajęć w OWP, w których zostały 
utworzone nowe miejsca wychowania przedszkolnego lub dostosowa-
ne do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, odbywa się przez okres 
nie dłuższy niż 12 miesięcy. 

j) Realizacja typu projektu nr 2 jest uzupełnieniem działań w ramach ty-
pu projektu nr 1, realizowanym w konkretnym OWP (za wyjątkiem rea-
lizacji dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej 
dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym 
poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności). 

 
8. Wymogi dotyczące inwestycji infrastrukturalnych: 

a) Inwestycje infrastrukturalne są finansowane w ramach cross-
financingu na zasadach, o których mowa w Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Fundu-
szu Spójności na lata 2014-2020.  

b) Wydatki na inwestycje infrastrukturalne, o których mowa w lit. a, są 
ponoszone, gdy spełnione są łącznie następujące warunki: 
o organ prowadzący nie dysponuje infrastrukturą, która byłaby moż-

liwa do wykorzystania na potrzeby edukacji przedszkolnej bądź jej 
wykorzystanie jest nieracjonalne; 

o potrzeba wydatkowania środków została potwierdzona analizą po-
trzeb i trendów demograficznych w ujęciu terytorialnym (w per-
spektywie kolejnych 3 lat); 

o infrastruktura została zaprojektowana zgodnie z koncepcją uniwer-
salnego projektowania lub – w przypadku braku możliwości jej za-
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11. Standard realizacji wsparcia w ramach typu projektu nr 2 
musi uwzględniać łącznie następujące warunki: 

a) zajęcia dodatkowe w publicznych OWP, o których 
mowa w lit. b ppkt iii oraz iv są realizowane poza 
czasem bezpłatnego nauczania, wychowania i opie-
ki, określonym w art. 6 ust. 1 pkt 2, art. 6 ust. 2 i art. 
14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty, z zastrzeże-
niem lit. c i lit. d;  

b) katalog dodatkowych zajęć obejmuje wyłącznie: 
i. zajęcia specjalistyczne, o których mowa w § 7 

ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Na-
rodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie za-
sad udzielania i organizacji pomocy psycholo-
giczno-pedagogicznej w publicznych przedszko-
lach, szkołach i placówkach: korekcyjno-
kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeu-
tyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeu-
tycznym;  

ii. zajęcia w ramach wczesnego wspomagania roz-
woju w rozumieniu ustawy o systemie oświaty;  

iii. zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. 
gimnastyka korekcyjna;  

iv. zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-
emocjonalne; 

 
c) zajęcia dodatkowe, których mowa w lit. b ppkt i 

oraz ii mogą być realizowane także w czasie bez-
płatnego nauczania, wychowania i opieki;  

d) w publicznych OWP zajęcia dodatkowe, o których 
mowa w lit. b ppkt iii oraz iv, mogą być realizowane 
w czasie bezpłatnego nauczania, wychowania i 
opieki, o ile wynikają z potrzeb wymagających roz-
szerzenia zakresu zajęć, o których mowa w lit. b 
ppkt i oraz ii;  

e) dodatkowe zajęcia dotyczą kwestii kluczowych z 

stosowania – wykorzystany zostanie mechanizm racjonalnych 
usprawnień, zgodnie z warunkami określonymi w Wytycznych w za-
kresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równo-
ści szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 
2014-2020. 

 
9. Zakres wsparcia na rzecz doskonalenia umiejętności, kompetencji lub 

kwalifikacji nauczycieli OWP: 
a) Wsparcie jest realizowane wyłącznie w formie szkoleń473 dla nauczycie-

li wychowania przedszkolnego i dotyczy doskonalenia ich umiejętności, 
kompetencji lub kwalifikacji do pracy z dziećmi w wieku przedszkol-
nym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edu-
kacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym 
radzenia sobie w sytuacjach trudnych.  

473 Rozumianych jako kursy i szkolenia doskonalące, w tym z wykorzystaniem pracy trenerów 

przeszkolonych w ramach POWER. 

 
b) Zakres wsparcia, o którym mowa w lit. a obejmuje w szczególności 

kształtowanie systemu wartości i postaw zawodowych, przygotowują-
cych do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Do-
tyczy to w szczególności rozpoznawania i zaspokajania indywidualnych 
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka w wieku przedszkolnym 
oraz rozpoznawania jego indywidualnych możliwości psychofizycznych 
oraz czynników środowiskowych, wpływających na jego funkcjonowa-
nie. Wsparcie to służy tworzeniu w OWP warunków do edukacji dzieci 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dzieci z różnymi ro-
dzajami niepełnosprawności. 

10. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub po-
siada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę 
organizacyjną działalności podmiotu) na terenie Lubelskiego Obszaru Funk-
cjonalnego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego 
projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego 
kontaktu z kadrą projektu. 

11. Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w zakresie w jakim 
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perspektywy wyrównywania deficytów w edukacji 
przedszkolnej w konkretnej gminie/mieście, z 
uwzględnieniem możliwości ich kontynuacji, np. 
przez nauczycieli wychowania przedszkolnego po 
zakończeniu realizacji projektu;  

f) dodatkowe zajęcia są prowadzone z uwzględnie-
niem indywidualnych potrzeb rozwojowych i eduka-
cyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci ob-
jętych wsparciem w tym OWP;  

g) dodatkowe zajęcia mogą być realizowane w OWP, w 
których w analogicznym zakresie obszarowym, co 
do treści i odbiorców (ogólnej liczby dzieci w OWP) 
nie były finansowane od co najmniej 12 miesięcy 
poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowa-
nie projektu (średniomiesięcznie);  

h) dodatkowe zajęcia mogą być adresowane do 
wszystkich dzieci danego OWP, niezależnie od liczby 
nowo utworzonych lub dostosowanych miejsc wy-
chowania przedszkolnego. Kwota wydatków na rea-
lizację zajęć dodatkowych stanowi nie więcej niż 
30% kosztów bezpośrednich projektu. Limit nie ma 
zastosowania w przypadku dodatkowej oferty edu-
kacyjnej dla dzieci z niepełnosprawnościami. 

12. Finansowanie realizacji dodatkowych zajęć w OWP, w któ-
rych zostały utworzone nowe miejsca wychowania przed-
szkolnego lub dostosowane do potrzeb dzieci z niepełno-
sprawnościami, odbywa się przez okres nie dłuższy niż 12 
miesięcy. 

13. Korzystanie z finansowania działalności bieżącej nowo 
utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego obliguje 
organ prowadzący OWP do złożenia zobowiązania do sfi-
nansowania działalności bieżącej wyłącznie ze środków EFS 
bądź ze środków dotacji z budżetu gminy. W przypadku pu-
blicznych OWP prowadzonych przez podmioty inne niż JST 
oraz niepublicznych OWP, informacje dotyczące liczby dzie-

jest wykluczone 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 funkcjono-
waniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. 

12. Beneficjent zapewnia, że zasoby edukacyjne będące utworami w rozumie-
niu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrew-
nych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.) będą udostępnione na wolnej li-
cencji zapewniającej licencjobiorcy co najmniej prawo do dowolnego wyko-
rzystywania utworów do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia 
i rozpowszechniania kopii utworów w całości lub we fragmentach oraz 
wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych. O ile w pro-
jektach tworzone są nowe materiały edukacyjne, Beneficjent ma obowiązek 
otwartego, publicznego udostępniania materiałów edukacyjnych i szkole-
niowych stworzonych w ramach projektów finansowanych z EFS, przekaza-
nia na mocy umowy o dofinansowanie projektu, praw autorskich do pro-
duktów powstałych w ramach projektów współfinansowanych przez EFS do 
Instytucji Zarządzającej i wprowadzenie obligatoryjnego wymogu udostęp-
niania powstałych materiałów edukacyjnych i szkoleniowych (np. podręcz-
ników, scenariuszy zajęć, materiałów multimedialnych, broszur) na zasadzie 
wolnej licencji. Beneficjent deklaruje, jakie wolne licencje będą zastosowa-
ne oraz że odpowiednie oznaczenia znajdą się na portalach internetowych 
(własnych i/lub należących do podmiotów trzecich), za pośrednictwem któ-
rych zasoby te będą udostępniane. 
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ci korzystających z nowo utworzonych w ramach projektu 
EFS miejsc wychowania przedszkolnego nie będą uwzględ-
niane przez organ prowadzący w przekazywanych comie-
sięcznie organowi dotującemu sprawozdaniach w okresie 
12 miesięcy finansowania działalności bieżącej nowo two-
rzonych miejsc w ramach projektu EFS. Jedynie w stosunku 
do nowo utworzonych miejsc w ramach projektu podmiot 
nie może występować o dotację z budżetu gminy w okresie 
realizacji projektu, gdyż wydatki na finansowanie działalno-
ści bieżącej są pokrywane ze środków projektowych. Może 
to robić natomiast wobec dotychczasowej (pozostałej) licz-
by dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym i na tę 
grupę dzieci uzyskiwać nadal dotacje z budżetu gminy. Po 
zakończeniu finansowania projektowego możliwe jest uzy-
skanie dotacji także na dzieci korzystające wcześniej z 
miejsc przedszkolnych utworzonych z EFS. 

14. Standardy szkoleń dla nauczycieli wychowania przedszkol-
nego: 

Zakres wsparcia udzielanego na rzecz doskonalenia umiejętno-
ści, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli OWP do pracy z 
dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z 
dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakre-
sie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w 
sytuacjach trudnych, odbywa się głównie poprzez szkolenia 
doskonalące, w tym z wykorzystaniem pracy trenerów prze-
szkolonych w ramach PO WER.  

441/21 30% alokacji na cały PI 10i (włączając cross – financing) 30% alokacji na cały PI 10i (włączając cross – financing) - co oznacza 30% war-
tości projektu (włączając cross – financing), o ile inny limit nie został wskaza-
ny w załączniku Nr 4 do SZOOP 

Działanie 12.6 Kształcenie ogólne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 
455/21 30% alokacji na cały PI 10i (włączając cross – financing) 30% alokacji na cały PI 10i (włączając cross – financing) - co oznacza 30% war-

tości projektu (włączając cross – financing), o ile inny limit nie został wskaza-
ny w załączniku Nr 4 do SZOOP 

Działanie 12.7 Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 
461/21 Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jed-
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wartości jednostkowej równej i wyższej niż 3500 PLN netto w 
ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ra-
mach cross-financingu nie może przekroczyć 10% wydatków 
projektu. 

nostkowej równej i wyższej niż 3500 PLN netto w ramach kosztów bezpośred-
nich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może przekroczyć 
10% wydatków projektu, o ile inny limit nie został wskazany  w załączniku Nr 
4 do SZOOP. 

III. Indykatywny plan finansowy (wydatki kwalifikowalne w EUR) 

Str. Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 

Str. 527 
Przed zmianą: 
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=o/a*100%   

Oś priorytetowa 3     
291 639 

451 
0 

291 639 
451 

0 
51 465 

786 
10 293 158 

2 547 
707 

1 
560 
582 

6 184 
869 

0 
41 172 

628 
343 105 

237 
0,00% 

274 141 
084 

17 498 367 6,00% 0 

3.1 Tereny inwestycyj-
ne 

3.a   
49 484 

594 
0 

49 484 
594 

0 8 732 576 8 732 576 
2 547 

707 
0 

6 184 
869 

0 0 
58 217 

170 
0,00%       0 

3.2 Instrumenty 
kapitałowe 

3.a   
11 500 

000 
0 

11 500 
000 

0 2 029 412 0 0 0 0 0 
2 029 

412 
13 529 

412 
0,00%       0 

3.3 Przedsiębiorstwa 
odpryskow 

3.a   5 000 000 0 
5 000 

000 
0 882 353 0 0 0 0 0 882 353 5 882 353 0,00%       0 

3.4 Dostosowanie 
oferty IOB do potrzeb 
rynku 

3.a   
13 500 

000 
0 

13 500 
000 

0 2 382 353 0 0 0 0 0 
2 382 

353 
15 882 

353 
0,00%       0 

3.5 Bon na doradztwo 3.a   6 072 608 0 
6 072 

608 
0 1 071 636 0 0 0 0 0 

1 071 
636 

7 144 244 0,00%       0 

3.6 Marketing gospo-
darczy 

3.b   
20 000 

000 
0 

20 000 
000 

0 3 529 412 1 560 582 0 
1 

560 
582 

0 0 
1 968 

830 
23 529 

412 
0,00%       0 

3.7 Wzrost konkuren-
cyjności MŚP 

3.c   
186 082 

249 
0 

186 082 
249 

0 
32 838 

044 
0 0 0 0 0 

32 838 
044 

218 920 
293 

0,00%       0 

3.8 Tereny inwestycyj-
ne w ramach Zinte-
growanych Inwestycji 
Terytorialnych Lubel-
skiego Obszaru 
Funkcjonalnego 

3.a   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%       0 
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=o/a*100%   

Oś priorytetowa 3     
291 639 

451 
0 

291 639 
451 

0 
51 465 

786 
10 293 158 

2 547 
707 

1 
560 
582 

6 184 
869 

0 
41 172 

628 
343 105 

237 
0,00% 

274 141 
084 

17 498 367 6,00% 0 

3.1 Tereny inwestycyj-
ne 

3.a   
49 484 

594 
0 

49 484 
594 

0 8 732 576 8 732 576 
2 547 

707 
0 

6 184 
869 

0 0 
58 217 

170 
0,00%       0 

3.2 Instrumenty 
kapitałowe 

3.a   
11 500 

000 
0 

11 500 
000 

0 2 029 412 0 0 0 0 0 
2 029 

412 
13 529 

412 
0,00%       0 

3.3 Przedsiębiorstwa 
odpryskow 

3.a   5 000 000 0 
5 000 

000 
0 882 353 0 0 0 0 0 882 353 5 882 353 0,00%       0 

3.4 Dostosowanie 
oferty IOB do potrzeb 
rynku 

3.a   
13 500 

000 
0 

13 500 
000 

0 2 382 353 0 0 0 0 0 
2 382 

353 
15 882 

353 
0,00%       0 

3.5 Bon na doradztwo 3.a   6 072 608 0 
6 072 

608 
0 1 071 636 0 0 0 0 0 

1 071 
636 

7 144 244 0,00%       0 

3.6 Marketing gospo-
darczy 

3.b   
15 

605 025 
 

0 
15 

605 025 
 

0 
2 753  

828 
 

1 560 582 0 
1 

560 
582 

0 0 
1 193  

246 
 

18 
358 853 

 
0,00%       0 

3.7 Wzrost konkuren-
cyjności MŚP 

3.c   
186 082 

249 
0 

186 082 
249 

0 
32 838 

044 
0 0 0 0 0 

32 838 
044 

218 920 
293 

0,00%       0 

3.8 Tereny inwestycyj-
ne w ramach Zinte-
growanych Inwestycji 
Terytorialnych Lubel-
skiego Obszaru 
Funkcjonalnego 

3.a   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%       0 

3.9 Udział w targach i 
misjach 

3.b  4 394 975 0 
4 394 

975 
0 775 584 0 0 0 0 0 775 584 5 170 559 0,00%    0 

 
 

V. Wykaz najważniejszych dokumentów służących realizacji PO  
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Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 

547 1.2Ustawy krajowe 
a) Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju (Dz. U. z 2017 r. poz. 1376), 
b) Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.), 

c) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), 

d) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), 

e) Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  (Dz. U. z 
2016 r. poz. 1047), 

f) Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  
(Dz. U. z 2017 r.  poz. 1221 z późn. zm.), 

g) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1405),  

h) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych  (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), 

i) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 z 
późn. zm.), 

j) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  
(Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.), 

k) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.), 

l) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), 

m) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. 
zm.), 

n) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764), 

o) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 
2016 r.  poz. 1943 z późn. zm.), 

p) Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.), 

1.2Ustawy krajowe 
bb) Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1376), 
cc) Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. 
U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.), 

dd) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 
2077), 

ee) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 
r. poz. 1579 z późn. zm.), 

ff) Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  (Dz. U. z 2017 r. poz. 2342 
z późn. zm.), 

gg) Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2017 r.  
poz. 1221 z późn. zm.), 

hh) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405),  

ii) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 
2016 r. poz. 922), 

jj) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących 
pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 z późn. zm.), 

kk) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2096 z późn. zm.), 

ll) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 
201 z późn. zm.), 

mm) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), 

nn) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.), 

oo) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 
2016 r. poz. 1764 z późn. zm.), 

pp) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 
2198 z późn. zm.), 

qq) Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 
2017 r. poz. 2168 z późn. zm.), 

rr) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), 

ss) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 
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q) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z 
późn. zm.), 

r) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 
2016 r. poz. 930 z późn. zm.), 

s) Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 
2016 r. poz. 2046 z późn. zm.), 

t) Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 
psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882), 

u) Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1828), 

v) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 
2017 r. poz. 1189 z późn. zm.), 

w) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.), 

x) Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku 
do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157), 

y) Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 
2012 r. poz. 769),  

z) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 
r. poz. 1666 z późn. zm.), 

aa) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 
2017 r. poz. 459 z późn. zm.). 

 
 
 
1.3Rozporządzenia krajowe 

a) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 
2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro 
stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 
publicznych (Dz. U. poz. 2254), 

b) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2010 r. w 
sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości 
otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz.U. z 2017 
r. poz. 1078), 

1769 z późn. zm.), 
tt) Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.), 
uu) Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 

2017 r. poz. 882 z późn. zm.), 
vv) Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1828), 
ww) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 

z późn. zm.), 
xx) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.), 
yy) Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 

2016 r. poz. 157 z późn. zm.), 
zz) Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r. poz. 769),  

aaa) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z 
późn. zm.), 

bbb) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 459 z późn. zm.) 

ccc) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.  U. z  2017  r.  poz.  
59,z późn. zm.). 

 
 
 
1.3Rozporządzenia krajowe 

hh) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie 
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę 
przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2477), 

ii) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie 
rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków 
przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich (Dz.U. z 2017 r. poz. 1078), 

jj) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie 
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów 
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych 
wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2247), 

kk) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie 
warunków organizowaniakształcenia, wychowania i opieki dla dziecii 
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c) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w 
sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych 
wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w 
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla 
systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2016 r., poz. 113 z 
późn. zm.), 

d) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 
2015 r. w sprawie warunków organizowaniakształcenia, 
wychowania i opieki dla dziecii młodzieży niepełnosprawnych, 
niedostosowanych społecznie i zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz. 1113), 

e) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 
grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i 
rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania 
wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z 
udziałem środków europejskich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1161), 

f) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w 
sprawie płatności w ramach programów finansowanych z 
udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji 
dotyczących tych płatności (Dz. U. z 2016 r., poz. 75), 

g) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 
2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od 
nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których 
można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego 
wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1264), 

h) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 
kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532), 

i) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 
stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w 
formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 622), 

j) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 
2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, 
poz. 1626 z późn. zm.), 

k) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 
sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w 

młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz. 1113 z późn. zm.), 

ll) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w 
sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich (Dz. U. poz. 2367), 

mm) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w 
sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. 
z 2016 r., poz. 75 z późn. zm.), 

nn) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w 
sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 
1575), 

oo) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w 
sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532 z późn. 
zm.), 

pp) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w 
sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r., 
poz. 622), 

qq) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w 
sprawie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych (Dz. U. poz. 1632), 

rr) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w 
sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626 z późn. zm.), 

ss) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w 
sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 
ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977  
z późn. zm.), 

tt) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie 
podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 184 z późn. zm.), 

uu) 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), 

vv) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju  z dnia 2 lipca 2015 r. w 
sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach 
programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu 
Społecznego na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1073), 

ww) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 
r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania 
zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 131), 



 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr CCXLIX/4877/2018  Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 7 lutego 2018 r. 
Strona 186 z 197 

poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977  
z późn. zm.), 

l) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 
2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w 
zawodach (Dz. U. poz. 184 z późn. zm.), 

m) 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), 

n) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju  z dnia 2 
lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz 
pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych 
finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 
2014-2020 (Dz. U. poz. 1073), 

o) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia 
przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 
poz. 131), 

p) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 
lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, 
jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek 
lub klub dziecięcy (Dz. U. poz. 925),  

q) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 
marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla 
opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz 
dziennego opiekuna (Dz. U. Nr 69, poz. 368), 

r) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 
marca 2012 r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. poz. 
305 ), 

s) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 czerwca 2016 r. w 
sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę 
badawczą w ramach regionalnych programów operacyjnych 
na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 899), 

t) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 
lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania 
podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace 
rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych 
programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 
1075), 

xx) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w 
sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w 
którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. poz. 925 z późn. 
zm.),  

yy) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w 
sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie 
dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. Nr 69, poz. 368), 

zz) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. w 
sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. poz. 305 ), 

aaa) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie 
udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę badawczą w ramach 
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 899), 

bbb) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 
r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania 
przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w 
ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 
1075), 

ccc) 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 (Dz. U. poz. 1416), 

ddd) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 
2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu 
tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności 
mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach 
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1377), 

eee)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w 
sprawie udzielania pomocy  mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim 
przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach  w  ramach  
regionalnych  programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1417), 

fff) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w 
sprawie udzielania pomocy  na wspieranie innowacyjności oraz innowacje 
procesowe i organizacyjne  w  ramach  regionalnych  programów 
operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 2010), 

ggg) 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 (Dz. U. poz. 1364), 

hhh) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 
2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną 
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u) 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 (Dz. U. poz. 1416), 

v) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 
września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy 
inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie 
wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych 
i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów 
operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1377), 

w) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 
września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy  
mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na 
usługi doradcze oraz udział w targach  w  ramach  
regionalnych  programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. 
U. poz. 1417), 

x) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 
listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy  na wspieranie 
innowacyjności oraz innowacje procesowe i organizacyjne  w  
ramach  regionalnych  programów operacyjnych na lata 2014-
2020 (Dz. U. poz. 2010), 

y) 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 (Dz. 
U. poz. 1364), 

z) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 
sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na 
infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów 
operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1208), 

aa) 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 (Dz. U. poz. 1420), 

bb) 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 (Dz. U. poz. 

w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. 
poz. 1208), 

iii) 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 (Dz. U. poz. 1420), 

jjj) 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 (Dz. U. 
poz. 2011), 

kkk) 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 (Dz. U. poz. 1363), 

lll) 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 programów 
operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 2022), 

mmm) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 
2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na efektywny 
energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy  w ramach regionalnych 
programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 2021), 

nnn) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 
października 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy inwestycyjnej na 
infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną w ramach 
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1756), 

ooo) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w 
sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków 
poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. poz. 
200 z późn. zm.). 
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2011), 
cc) 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 (Dz. 
U. poz. 1363), 

dd) 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 programów operacyjnych 
na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 2022), 

ee) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 
listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej 
na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy  
w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 
2014–2020 (Dz. U. poz. 2021), 

ff) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 
października 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy 
inwestycyjnej na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną 
infrastrukturę rekreacyjną w ramach regionalnych programów 
operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1756), 

gg) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w 
sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych 
oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z 
udzielaniem zamówień (Dz. U. poz. 200). 

 

VI. Spis skrótów  

Str. Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 

551 MR-Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju MIiR-Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 

551 RUR Rejestr Usług Rozwojowych BUR-Baza Usług Rozwojowych 

VII. Załączniki 

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

Str./Pkt  Treść po zmianie: 

Dodano nowe Działanie 3.9: 
 

Oś Priorytetowa 3  
Konkurencyjność 

3 
Wzmacnianie 

3a  
Promowanie przedsiębiorczości, w 

Działanie 3.1 
Tereny inwestycyjne 

Nie dotyczy 
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przedsiębiorstw konkurencyjności MŚP szczególności poprzez ułatwianie 
gospodarczego wykorzystywania nowych 
pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu 
nowych firm, w tym również poprzez 
inkubatory przedsiębiorczości 

Działanie 3.2 
Instrumenty kapitałowe 

Nie dotyczy 

Działanie 3.3 
Przedsiębiorstwa odpryskowe 

Nie dotyczy 

Działanie 3.4 
Dostosowanie oferty IOB do potrzeb 

rynku 

Nie dotyczy 

Działanie 3.5 
Bon na doradztwo 

Nie dotyczy 

Działanie 3.8  

Tereny inwestycyjne w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych Lubelskiego Obszaru 
Funkcjonalnego 

Nie dotyczy 

3b  
Opracowanie i wdrożenie nowych modeli 
biznesowych dla MŚP, w szczególności w 
celu umiędzynarodowienia 

Działanie 3.6 
Marketing gospodarczy 

Nie dotyczy 

Działanie 3.9 
Udział w targach i misjach 

Nie dotyczy 

3c  
Wspieranie tworzenia i poszerzania 
zaawansowanych zdolności w zakresie 
rozwoju produktów i usług  

Działanie 3.7 
Wzrost konkurencyjności MŚP 

Nie dotyczy 

 

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

Wprowadzono zmiany w zakresie wskaźników rezultatu i produktu w Działaniach 3.6, 3.9 (nowe), 11.2, 11.5. 

Załącznik 5 – Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz informacją o projekcie i podmiocie, 
który będzie wnioskodawcą 

Pkt. 16 
Przed zmianą: 

16 
8.1 

Rozbudowa 

drogi 

wojewódzkiej 

Nr 829 Łucka – 

Województwo 
Lubelskie - 

Zarząd Dróg 
Wojewódzkich 

w Lublinie 

2 
listopada 
2016 r. 

Województwo 
Lubelskie - 

Zarząd Dróg 
Wojewódzkich 

w Lublinie 

141 999 310,15 
138 432 

655,23 N 
117 667 756,94 

Całkowita długość 
przebudowanych 

lub 
zmodernizowanych 

dróg (CI14) 

17,880 km 
I 

kwartał 
2017 r 

I 
kwartał 
2015 r. 

IV 
kwartał 
2017 r. 
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Łęczna - 

Biskupice na 

odcinku od km 

22+073 do km 

40+245 z  

wyłączeniem 

odcinka od km 

23+886 do km 

24+178 (most 

na rz. Wieprz)  

o dł. 17,880  

km 

Długość 
wybudowanych 

dróg wojewódzkich  
17,880 km 

Liczba 
wybudowanych/ 

zmodernizowanych 
urządzeń ochrony 

środowiska 

40 szt. 

Liczba 
wybudowanych/ 

zmodernizowanych 
urządzeń 

bezpieczeństwa 
ruchu drogowego 

153 szt. 

Długość 
wybudowanych 

dróg dla rowerów 
15,70 km 

17 
8.1 

Rozbudowa 

drogi 

wojewódzkiej 

Nr 829 Łucka – 

Łęczna - 

Biskupice na 

odcinku od km 

14+985 do km 

21+962  o dł. 

6,977  k 

Województwo 
Lubelskie - 

Zarząd Dróg 
Wojewódzkich 

w Lublinie 

21 
lutego 
2017 r. 

Województwo 
Lubelskie - 

Zarząd Dróg 
Wojewódzkich 

w Lublinie 

40 000 000,00 
40 000 

000,00 N 
15 506 810,198 

Całkowita długość 
przebudowanych 

lub 
zmodernizowanych 

dróg (CI14) 

6,977 km 

I 
kwartał 
2019 r. 

I 
kwartał 
2017 r. 

IV 
kwartał 
2020 r. 

Długość 
wybudowanych 

dróg wojewódzkich  
6,977 km 

                                                           
8 Wartość dofinansowania projektu może ulec zwiększeniu, ale nie może przekraczać kwoty w euro alokowanej na Działanie 8.1 określonej w SZOOP 
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18 
8.1 

Rozbudowa 

drogi 

wojewódzkiej 

Nr 835 Lublin 

– Wysokie – 

Biłgoraj – 

Sieniawa – 

Przeworsk – 

Kańczuga – 

Dynów – 

Grabownica 

Starzeńska na 

odcinku od km 

87+740 do km 

115+875 

(Biłgoraj – 

granica 

województwa) 

o długości 

28,135 km 

Województwo 
Lubelskie - 

Zarząd Dróg 
Wojewódzkich 

w Lublinie 

21 
lutego 
2017 r. 

Województwo 
Lubelskie - 

Zarząd Dróg 
Wojewódzkich 

w Lublinie 

190 000 000,00 
190 000 

000,00 N 
73 657 348,3915 

Całkowita długość 
przebudowanych 

lub 
zmodernizowanych 

dróg (CI14) 

28,135 km 

I 
kwartał 
2019 r. 

I 
kwartał 
2017 r. 

IV 
kwartał 
2020 r. 

Długość 
wybudowanych 

dróg wojewódzkich  
28,135 km 

 

21 
8.1 

Rozbudowa 

drogi 

wojewódzkiej 

Nr 833 Chodel 

– Kraśnik od 

km 00+000 do 

km 26+679 o 

długości 

26,679 km 

Województwo 
Lubelskie - 

Zarząd Dróg 
Wojewódzkich 

w Lublinie 

21 
lutego 
2017 

r. 

Województwo 
Lubelskie - 

Zarząd Dróg 
Wojewódzkich 

w Lublinie 

160 000 000,00 159 970 000,00 
N 

62 015 610,6415 

Całkowita długość 
przebudowanych 

lub 
zmodernizowanych 

dróg (CI14) 

26,679 km 

I 
kwartał 
2020 r. 

III 
kwartał 
2016 r. 

IV 
kwartał 
2021 r. 

Długość 
wybudowanych 

dróg wojewódzkich  
26,679 km 

 

30 6.2 Odbudowa 4 Województwo 21 Województwo 106 380 105 882 N 89 999 900,00 
Pojemność obiektów Ostateczne 2018 r.   
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zbiorników 

retencyjnych: 

Mosty, 

Dratów, Opole 

i Żelizna o 

pow. 1190 ha i 

objętości 

22,70 mln m3 

Lubelskie -  
Wojewódzki 

Zarząd 
Melioracji i 
Urządzeń 

Wodnych w 
Lublinie 

lutego 
2017 r. 

Lubelskie -  
Wojewódzki 

Zarząd 
Melioracji i 
Urządzeń 

Wodnych w 
Lublinie 

443,95 235,94 małej retencji oszacowanie 
nastąpi na 

etapie 
opracowania 

studium 
wykonalności 

Liczba 
przebudowanych 

urządzeń do celów 
ochrony 

przeciwpowodziowej 

3 szt. 

Liczba 
wyremontowanych 
urządzeń do celów 

ochrony 
przeciwpowodziowej 

1 szt. 

Objętość 
retencjonowanej 

wody 

Ostateczne 
oszacowanie 

nastąpi na 
etapie 

opracowania 
studium 

wykonalności 

Liczba ludności 
odnoszących korzyści 
ze środków ochrony 
przeciwpowodziowej 

(CI20). 

Ostateczne 
oszacowanie 

nastąpi na 
etapie 

opracowania 
studium 

wykonalności 

 
 

31 
3.1 

Chełmskie 

Centrum 

aktywności 

Miasto Chełm 

21 
lutego 
2017 

r. 

Miasto Chełm 
31 408 080,00 25 572 419,03 

N 
21 736 556,18 

Powierzchnia 
przygotowanych 

terenów 
inwestycyjnych 

10,91 ha 
2017 

r. 
2017 

r. 
2020 

r. 
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Gospodarczej 

(Strategiczne 

Inwestycje 

Terytorialne 

Miasta 

Chełm) 

Liczba inwestycji 
zlokalizowanych na 

przygotowanych 
terenach 

inwestycyjnych 

1 szt. 

Poziom 
wykorzystania 

wspartych terenów 
inwestycyjnych 

100 % 

 
 
Po zmianie: 

16 
8.1 

Rozbudowa 

drogi 

wojewódzkiej 

Nr 829 Łucka – 

Łęczna - 

Biskupice na 

odcinku od km 

22+073 do km 

40+245 z  

wyłączeniem 

odcinka od km 

23+886 do km 

24+178 (most 

na rz. Wieprz)  

o dł. 17,880  

km 

Województwo 
Lubelskie - 

Zarząd Dróg 
Wojewódzkich 

w Lublinie 

2 
listopada 
2016 r. 

Województwo 
Lubelskie - 

Zarząd Dróg 
Wojewódzkich 

w Lublinie 

 98 076 299,36  
94 

958 506,13 N 
80 714 730,21 

Całkowita długość 
przebudowanych 

lub 
zmodernizowanych 

dróg (CI14) 

17,880 km 

I 
kwartał 
2017 r 

I 
kwartał 
2015 r. 

IV 
kwartał 
2017 r. 

Długość 
wybudowanych 

dróg wojewódzkich  
17,880 km 

Liczba 
wybudowanych/ 

zmodernizowanych 
urządzeń ochrony 

środowiska 

40 szt. 

Liczba 
wybudowanych/ 

zmodernizowanych 
urządzeń 

bezpieczeństwa 
ruchu drogowego 

153 szt. 

Długość 
wybudowanych 

dróg dla rowerów 
15,70 km 
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17 
8.1 

Rozbudowa 

drogi 

wojewódzkiej 

Nr 829 Łucka – 

Łęczna - 

Biskupice na 

odcinku od km 

14+860 do km 

21+962  o dł. 

7,102 km 

Województwo 
Lubelskie - 

Zarząd Dróg 
Wojewódzkich 

w Lublinie 

21 
lutego 
2017 r. 

Województwo 
Lubelskie - 

Zarząd Dróg 
Wojewódzkich 

w Lublinie 

38 616 628,72 
38 

616 628,72 N 
15 506 810,199 

Całkowita długość 
przebudowanych 

lub 
zmodernizowanych 

dróg (CI14) 

7,102 km 

31.01. 
2019 r. 

I 
kwartał 
2017 r. 

IV 
kwartał 
2020 r. 

Długość 
przebudowanych 

dróg wojewódzkich  
7,102 km 

18 
8.1 

Rozbudowa 

drogi 

wojewódzkiej 

Nr 835 Lublin 

– Wysokie – 

Biłgoraj – 

Sieniawa – 

Przeworsk – 

Kańczuga – 

Dynów – 

Grabownica 

Starzeńska na 

odcinku od km 

90+490 do km 

115+875 

(Biłgoraj – 

granica 

województwa) 

o długości 

25,385 km 

Województwo 
Lubelskie - 

Zarząd Dróg 
Wojewódzkich 

w Lublinie 

21 
lutego 
2017 r. 

Województwo 
Lubelskie - 

Zarząd Dróg 
Wojewódzkich 

w Lublinie 

189 979 151,75 
189 

979 151,75 N 
73 657 348,3915 

Całkowita długość 
przebudowanych 

lub 
zmodernizowanych 

dróg (CI14) 

25,385 km 

15.01 
2019 r. 

I 
kwartał 
2017 r. 

IV 
kwartał 
2020 r. 

Długość 
przebudowanych 

dróg wojewódzkich  
25,385 km 

                                                           
9 Wartość dofinansowania projektu może ulec zwiększeniu, ale nie może przekraczać kwoty w euro alokowanej na Działanie 8.1 określonej w SZOOP 
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21 
8.1 

Rozbudowa 

drogi 

wojewódzkiej 

Nr 833 

Chodel – 

Kraśnik od km 

00+000 do 

km 26+679 o 

długości 

26,679 km 

Województwo 
Lubelskie - 

Zarząd Dróg 
Wojewódzkich 

w Lublinie 

21 
lutego 
2017 

r. 

Województwo 
Lubelskie - 

Zarząd Dróg 
Wojewódzkich 

w Lublinie 

160 000 000,00 159 970 000,00 
N 

11 694 985,5215 

Całkowita długość 
przebudowanych 

lub 
zmodernizowanych 

dróg (CI14) 

26,679 km 

I 
kwartał 
2020 r. 

III 
kwartał 
2016 r. 

IV 
kwartał 
2021 r. 

Długość 
wybudowanych 

dróg wojewódzkich  
26,679 km 

 

30 Projekt wykreślony 

 
 

31 
3.1 

Chełmskie 

Centrum 

aktywności 

Gospodarczej 

(Strategiczne 

Inwestycje 

Terytorialne 

Miasta Chełm) 

Miasto Chełm 
21 

lutego 
2017 r. 

Miasto Chełm 

 22 204 

179,00 

 21 

309 480,00 N 

 15 

387 337,50 

Powierzchnia 
przygotowanych 

terenów 
inwestycyjnych 

4,28 ha 

2018 r. 2017 r. 2019 r. 

Liczba inwestycji 
zlokalizowanych na 

przygotowanych 
terenach 

inwestycyjnych 

1 szt. 

Poziom 
wykorzystania 

wspartych terenów 
inwestycyjnych 

100 % 

Powierzchnia 
terenów 

inwestycyjnych 
udostępnionych 

4,28 ha 
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inwestorom 

 
Dodano: 
 

54 8.1 

Wzmocnienie 
połączeń 

komunikacyjnyc
h w układzie 

pierścieniowym. 
Rozbudowa 

drogi 
wojewódzkiej nr 
836 Bychawa – 

Kębłów na 
odcinku od km 
8+590 do km 

17+205 o 
długości ok. 

8,615 km oraz 
przebudowa na 
odcinku od km 
21+100 do km 

25+978 o 
długości ok. 

4,878 km 

Województwo 
Lubelskie - 

Zarząd Dróg 
Wojewódzkich 

w Lublinie 

……………….. 

Województwo 
Lubelskie - 

Zarząd Dróg 
Wojewódzkich 

w Lublinie 

49 710 736,22 49 127 203,85 
N 

41 758 123,27 

Całkowita długość przebudowanych 
lub zmodernizowanych dróg (CI 14) 

13,480 

II 
kwartał 
2018 r. 

I 
kwartał 
2017 r. 

IV 
kwartał 
2019 r. 

Długość przebudowanych dróg 
wojewódzkich 

13,480 

Liczba 
wybudowanych/zmodernizowanych 

urządzeń ochrony środowiska 
12 szt. 

Liczba 
wybudowanych/zmodernizowanych 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego 

20 szt. 

 
 
 

Załącznik  6 – Zakres interwencji realizowany w poszczególnych Działaniach RPO WL 2014-2020 

Str. 2 – dodano: 
3.9 Udział w targach i misjach 66 Zaawansowane usługi wsparcia dla MŚP i grup MŚP (w tym usługi w zakresie 

zarządzania, marketingu i projektowania) 

 

Ponadto, wprowadzono zmiany redakcyjne, porządkowe oraz sprostowano błędy pisarskie.  
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