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WYKAZ ZMIAN 

W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWEJ WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020 

 
 
W Szczegółowym opisie osi priorytetowej Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, 
przyjętym Uchwałą nr 50/539/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 września 2015 r. z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany: 

1. Rozdział I. Ogólny opis RPO WiM 2014-2020 oraz głównych warunków realizacji: 

a) pkt. 1. Status dokumentu – akapit o dotychczasowym brzmieniu: 
„RPO WiM 2014-2020 został zaakceptowany przez Komisję Europejską decyzją nr C(2015) 904 z dnia 12 lutego 2015 r.1 a następnie 24 marca 2015 r. przyjęty 

przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego2. Dokument został zmieniony w marcu 2018 r.3 , w grudniu 2018 r.4  oraz w marcu 2020 r.5. 

1Decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej nr C(2015) 904 z dnia 12.02.2015 r. przyjmująca niektóre elementy programu operacyjnego "Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na lata 2014-2020" do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla 
regionu warmińsko mazurskiego w Polsce. 
 
2Uchwała nr 16/150/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 
lata 2014-2020. 
 
3Decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej C(2018) 1460 z dnia 07.03.2018 r. zmieniającą Decyzję wykonawczą C(2015) 904 z dnia 12.02.2015 r. zatwierdzającą niektóre elementy programu operacyjnego 
„Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu warmińsko-mazurskiego w Polsce oraz zatwierdzająca niektóre elementy umowy partnerstwa z Polską. 
Uchwała nr 14/278/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia zmian do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na lata 2014-2020. 
 

4Uchwała Nr 60/1133/18/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zmian do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na lata 2014-2020. 
 
5Decyzja wykonawczą Komisji Europejskiej C(2020) 1099 z dnia 20.02.2020 r. zmieniającą Decyzję wykonawczą C(2015) 904 z dnia 12.02.2015 r. zatwierdzającą niektóre elementy programu operacyjnego 
„Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu Warmińsko-Mazurskiego w Polsce. 
Uchwała Nr 10/104/20/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia zmian do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na lata 2014-2020. o treści zatwierdzonej przez Komisję Europejską.” 
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otrzymuje brzmienie: 

„RPO WiM 2014-2020 został zaakceptowany przez Komisję Europejską decyzją nr C(2015) 904 z dnia 12lutego 2015 r.1 a następnie 24 marca 2015 r. przyjęty przez 

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego2. Dokument został zmieniony w marcu 2018 r.3 , w grudniu 2018 r.4 , w marcu 2020 r.5, w kwietniu 2020 r.6 oraz 

w lipcu 2020 r.7.” 

b) pkt. 4. Ogólne informacje dotyczące sposobu finansowania, metody obliczania wkładu Funduszy – wykres kołowy otrzymuje brzmienie: 

                                                 
1 Decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej nr C(2015) 904 z dnia 12.02.2015 r. przyjmująca niektóre elementy programu operacyjnego "Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020" do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu 
i zatrudnienia” dla regionu warmińsko mazurskiego w Polsce. 

2 Uchwała nr 16/150/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na lata 2014-2020. 

3 Decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej C(2018) 1460 z dnia 07.03.2018 r. zmieniającą Decyzję wykonawczą C(2015) 904 z dnia 12.02.2015 r. zatwierdzającą niektóre elementy programu 
operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu warmińsko-mazurskiego w Polsce oraz zatwierdzająca niektóre elementy umowy partnerstwa z 
Polską.  

   Uchwała Nr 14/278/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia zmian do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 

4 Uchwała Nr 60/1133/18/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zmian do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 

5 Decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej C(2020) 1099 z dnia 20.02.2020 r. zmieniającą Decyzję wykonawczą C(2015) 904 z dnia 12.02.2015 r. zatwierdzającą niektóre elementy programu 
operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu warmińsko-mazurskiego w Polsce.  

   Uchwała Nr 10/104/20/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia zmian do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na lata 2014-2020 o treści zatwierdzonej przez Komisję Europejską. 

6  Uchwała Nr 17/219/20/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na lata 2014-2020. 

7  Uchwała Nr 30/404/20/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na lata 2014-2020. 
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c) dotychczasowe przypisy nr 6-63 otrzymują numerację 8-65. 

2. Rozdział II. Opis poszczególnych działań/poddziałań osi priorytetowej 11 - Włączenie społeczne  RPO WiM 2014-2020: 

a) Pkt. 2 Cele szczegółowe osi priorytetowej i krótki opis otrzymuje brzmienie: 

Oś priorytetowa 11 – Włączenie społeczne ukierunkowana jest na integrację społeczną osób doświadczających ubóstwa i wykluczenia społecznego z różnych 
przyczyn m.in. bezrobocia, niepełnosprawności, a także braku dostępu do wysokiej jakości usług publicznych.  
Cele szczegółowe osi priorytetowej:   
 Aktywne włączenie osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich sytuacji społeczno-zawodowej 
 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych 
 Zwiększenie dostępności usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
 Wzrost zatrudnienia poprzez rozwój ekonomii społecznej 
 W ramach Osi priorytetowej 11 realizowane będą 3 Działania ukierunkowane na aktywizację społeczną i zawodową osób zagrożonych ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym.   
Działanie 11.1 -  Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie  
Działanie 11.2 - Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych 
w interesie ogólnym 
Działanie 11.3 -  Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w 
celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia 
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Interwencja w ramach Działania 11.1 będzie realizowana poprzez wdrażanie kompleksowych i zindywidualizowanych programów ukierunkowanych na 
aktywizację społeczno-zawodową osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywizacji zawodowej, 
społecznej, edukacyjnej czy zdrowotnej. Dzięki zastosowaniu instrumentów aktywnej integracji osoby te zwiększą swoje szanse na przywrócenie możliwości 
lub zdolności do zatrudnienia.  
W ramach tego Działania wspierane będą także usługi, świadczone przez podmioty integracji społecznej, takie jak centra integracji społecznej, kluby 
integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej oraz podmioty działające na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej 
(których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza). Podmioty te świadczą kompleksowe usługi społeczno-zawodowe, osiągając wysoką 
skuteczność w poprawie sytuacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na rynku pracy. 
Wsparcie w ramach Działania 11.2 ukierunkowane będzie na ułatwienie osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym dostępu do 
niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług opieki zdrowotnej i społecznej. W zakresie usług opieki zdrowotnej realizowane będą przedsięwzięcia 
zmierzające do rozwiązywania problemów wad rozwojowych u dzieci, rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych oraz 
zapobiegania próchnicy wśród dzieci. Ponadto, z uwagi na wysoką w województwie zachorowalność kobiet na raka szyjki macicy, planuje się podjęcie 
działań profilaktycznych, zapobiegających zachorowaniu w wieku dorosłym. 
W zakresie usług społecznych realizowane będą przedsięwzięcia mające na celu wsparcie osób starszych i z niepełnosprawnością, jak również wsparcie 
rodzin dysfunkcyjnych, ukierunkowane przede wszystkim na kształtowanie postaw prospołecznych i odpowiedzialnego rodzicielstwa (np. m.in. poprzez  
poradnictwo rodzinne, pokrycie kosztów asystenta rodzinnego, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, skierowanie i sfinansowanie terapii 
psychologicznej dla rodzin, pomoc w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych) oraz pomoc w aktywnym udziale w życiu społecznym oraz 
powrocie na rynek pracy.  
W sytuacji kryzysu spowodowanego wystąpieniem choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 dopuszcza się wsparcie o charakterze 
okresowym na rzecz instytucji mające na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się COVID-19 wśród osób w nich przebywających. 
W ramach Działania 11.1 oraz Działania 11.2 wspierane będzie uzgodnione przedsięwzięcie, wynikające ze strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 
Olsztyna obejmującej strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz  wynikające ze strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku obejmującej 
strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ‘‘ (bis).  
Wsparcie w ramach Działania 11.3 ukierunkowane będzie na rozwój sektora ekonomii społecznej.  
W dążeniu do zwiększenia skuteczności polityki regionalnej niezbędne jest tworzenie sprzyjających warunków w zakresie zwiększenia zatrudnienia w 
sektorze przedsiębiorczości społecznej, która stanowi skuteczny instrument aktywizacji osób mających trudności z wejściem i utrzymaniem się na rynku 
pracy. Ważne z punktu widzenia rozwoju industrialnego województwa jest wparcie finansowe nowo tworzonych, jak również istniejących podmiotów 
ekonomii społecznej, tak aby umożliwić im dostosowywanie się do koniunktury gospodarczej regionu.  
W ramach tego Działania utrzymana będzie istniejąca sieć Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, świadczących usługi animacyjne, inkubacyjne i 
biznesowe, nowym, jak i istniejącym, podmiotom ekonomii społecznej. Powstanie również sieć Inkubatorów Ekonomii Społecznej, które wspierać będą 
powstające przedsiębiorstwa społeczne, zarówno poprzez usługi doradcze i specjalistyczne, jak i udostępnianie niezbędnej infrastruktury. 
Wszelkie działania związane z rozwojem ekonomii społecznej wiążą się również z koniecznością wzmocnienia infrastruktury podmiotów ekonomii społecznej 
(m.in. zakupu niezbędnego sprzętu, dostosowania lokali do potrzeb inkubatorów). 
W dążeniu do rozwoju sektora ekonomii społecznej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej będzie realizował działania na rzecz koordynacji ekonomii 
społecznej w regionie.  
W ramach wszystkich Działań Osi Priorytetowej 11 – Włączenie Społeczne preferowane będą projekty stanowiące element zintegrowanego przedsięwzięcia 
rewitalizacyjnego wynikającego z lokalnych planów rewitalizacji miast. Interwencja obejmie także uzgodnione przedsięwzięcia, zawarte w Programie 
rewitalizacji sieci miast CITTASLOW. 
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1. Fundusz 
(nazwa i kwota w EUR) 

Nazwa Funduszu Ogółem 
 

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) 130 396 240 

2. Instytucja zarządzająca Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

3. Instytucja pośrednicząca (jeśli dotyczy) Związek ZIT Olsztyn w części:  

 Poddziałania 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych 
wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn 

 Poddziałania 11.2.2 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekt ZIT Olsztyn 

 Poddziałania 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn 

4. Instytucja wdrażająca 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

5. Instytucja odpowiedzialna za 
przekazywanie dofinansowania na rzecz 
beneficjentów 

 
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego  

b) Karta Poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe, wiersz 5 
Lista wskaźników produktu – otrzymuje brzmienie: 

5. Lista wskaźników 
produktu 

1.   Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie. 

2.   Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie. 

3.   Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19. 

4.   Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19. 

5.   Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19. 

c) Karta Poddziałania 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów 
aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn, wiersz 5 Lista wskaźników produktu – otrzymuje brzmienie: 

5. Lista wskaźników 
produktu 

1.   Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie. 

2.   Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie. 

3.   Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19. 

4.   Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19. 

5.   Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19. 

d) Karta Poddziałania 11.1.3 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekt ZIT Ełk, wiersz 5 Lista 
wskaźników produktu – otrzymuje brzmienie: 

5. Lista wskaźników 
produktu 

1.   Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie. 

2.   Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie. 
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3.   Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19. 

4.   Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19. 

5.   Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19. 

e) Karta Poddziałania 11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekty konkursowe: 

 wiersz 5 Lista wskaźników produktu – otrzymuje brzmienie: 

5. Lista wskaźników 
produktu 

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

2. Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19. 

3. Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19. 

4. Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19. 

 wiersz 10 Alokacja UE (EUR) – otrzymuje brzmienie: 

10. Alokacja UE (EUR) 239 263 

f) Karta Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe:  

 wiersz 5 Lista wskaźników produktu – otrzymuje brzmienie: 

5. Lista wskaźników 
produktu 

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

2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczony w 
społeczności lokalnej w programie [osoby]. 

3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami w postaci mieszkań chronionych i 
wspomaganych w programie [osoby]. 

4. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej w 
programie [osoby]. 

5. Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19. 

6. Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania  skutkom pandemii COVID-19. 

7. Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19. 

 wiersz 6. Typy projektów – otrzymuje brzmienie: 

6. Typy projektów 1. Realizacja zintegrowanych usług społecznych skierowanych do osób lub rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, 
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zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z zastosowaniem co najmniej trzech różnych form wsparcia 
(na podstawie indywidualnej diagnozy), przez np.: 

a) Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne dla osób lub rodzin, które mają trudności 
lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych;  

b) Wsparcie w rozwiązywaniu problemów rodzinnych za pomocą metod bazujących na wykorzystaniu potencjału  i zasobów 
tkwiących w rodzinie m.in. poprzez zastosowanie KGR, TSR, mediacji; 

c) Wsparcie rodzin w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych, zmierzające do świadomego i 
odpowiedzialnego podejmowania i  realizacji funkcji wynikających z rodzicielstwa (udział w zajęciach 
edukacyjnych/warsztatach/ poradnictwie, m.in. szkoła dla rodziców, zajęcia z wychowania bez przemocy, poradnictwo 
w zakresie problemów opiekuńczo-wychowawczych, edukacja w zakresie opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w 
codziennym funkcjonowaniu tj. starszymi czy niepełnosprawnymi, edukacja przyszłych rodziców); 

d) Wzmacnianie środowiskowych form wsparcia rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych (m.in. asystent rodziny, konsultant rodziny, rodziny wspierające, lokalne grupy wsparcia rodziny, 
mediator, itp.); 

e) Organizacja i wsparcie grup samopomocowych, grup wsparcia i klubów dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym 
(borykających się z różnymi problemami m.in.: przemocą w rodzinie, uzależnieniami, bezradnością opiekuńczo-
wychowawczą, niepełnosprawnością), w tym koszty związane z zatrudnieniem osoby prowadzącej klub lub grupę; 

f) Wspieranie funkcjonujących rodzinnych form pieczy zastępczej oraz usamodzielniania się osób objętych pieczą zastępczą, 
z uwzględnieniem sytuacji problemowej, jak również podejmowanie działań na rzecz zapobiegania umieszczaniu dzieci 
w pieczy zastępczej oraz umożliwienia  dzieciom  będących  w  pieczy  zastępczej  powrotu do rodzin biologicznych, (m.in. 
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej); 

g) Wsparcie ofiar przemocy domowej i/lub programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy m.in. poradnictwo 
specjalistyczne;  

h) Usługi wspierające prawidłowe funkcjonowanie rodziny i przyczyniające się do podniesienia jakości codziennego życia;  

i) Usługi wspierające rodziny, w których są osoby z niepełnosprawnością, w tym z zaburzeniami psychicznymi / osoby starsze 
(np. warsztaty podnoszące umiejętności pielęgnacyjne/opiekuńcze, warsztaty prowadzące do nabycia umiejętności i 
kompetencji społecznych, usługi osoby asystującej osobie potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu/osobie 
z niepełnosprawnościami, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania lub specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi);  

j) Asystentura i/lub wsparcie coacha dla osób opuszczających zakłady karne, osób bezdomnych powracających do rodziny;  

k) Finansowanie pobytu w mieszkaniach treningowych na okres procesu usamodzielniania (w szczególności w rodzinach 
z problemem przemocy, uzależnień, dla osób z niepełnosprawnością, opuszczających zakłady karne i placówki opiekuńczo-
wychowawcze, zagrożonych eksmisją, eksmitowanych);  

l) Finansowanie pobytu w mieszkaniach wspieranych dla osób z niepełnosprawnościami/osób potrzebujących wsparcia w 
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codziennym funkcjonowaniu w przypadku potrzeby opieki w zastępstwie za opiekunów faktycznych (wyłącznie jako 
element wsparcia i pod warunkiem zagwarantowania kompleksowości usługi asystenckiej); 

m) Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych – np. teleopieki, systemów przywoławczych 
(wyłącznie jako element wsparcia i pod warunkiem zagwarantowania kompleksowości usługi opiekuńczej); 

n) Wsparcie umiejętności społecznych rodzin wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym m.in. poprzez udział 
w treningach psychospołecznych, warsztatach z asertywności, autoprezentacji; 

o) Usługi, mające na celu wzmocnienie więzi rodzinnych przy jednoczesnym rozwoju wiedzy lub kształtowaniu postaw, 
służących polepszeniu funkcjonowania rodziny;  

p) Wspieranie organizacji pomocy sąsiedzkiej, usług wolontariackich dla rodzin wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem 
społecznym; 

q) Usługi, mające na celu propagowanie i kształtowanie właściwych postaw członków rodzin wykluczonych bądź zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, w szczególności dotkniętych problemami uzależnienia, problemami adaptacyjnymi 
po opuszczeniu zakładu karnego, bezdomności, polegające na organizacji spotkań z osobami, którym udało 
się przezwyciężyć te problemy.  

r) Usługi wolontariackie przez lub na rzecz rodzin wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

s) Usługi opiekuńcze/asystenckie dla osób starszych/osób z niepełnosprawnościami, m.in. opiekun dzienny, asystent osoby 
potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, wolontariat opiekuńczy, punkty opieki dziennej (kluby seniora 
„mini świetlice”, dzienne domy pomocy, środowiskowe domy samopomocy) ułatwienie dostępu do sprzętu 
pielęgnacyjnego i rehabilitacyjnego poprzez możliwość wypożyczania go; 

t) Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami mające na celu wspieranie osób z niepełnosprawnościami w 
wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego (np. 
wsparcie w przemieszczaniu się m.in. do lekarza, do punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asysta w tych 
miejscach); 

u) Usługi opiekuńczo - wychowawcze dla dzieci i młodzieży (m.in. świetlice, świetlice środowiskowe, w tym z programem 
socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe, grupy zabawowe) wraz z zapewnieniem organizacji czasu, możliwości rozwoju 
osobistego oraz rozwijania zainteresowań); 

v) Usługi wzmacniające więzi społeczne i przeciwdziałające społecznej izolacji np. terapia małżeńska i rodzinna, wczesne 
wsparcie w przypadku stanów depresyjnych i naruszenia równowagi psychicznej).  

2. Realizacja usług wspierających integrację rodzin ze środowiskiem lokalnym, prowadzących do aktywnego uczestnictwa w życiu 
społeczności lokalnej i podejmowania działań na jej rzecz (np. wspólne działanie na rzecz poprawy przestrzeni publicznej z 
wykorzystaniem nabytych podczas aktywizacji zawodowej kompetencji, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia 
społecznych form samopomocy, udział w rodzinnych piknikach, wspieranie rodzin w ich środowiskach, w szczególności poprzez 
usługi streetworkera i animatora).* 

*Typ projektu nr 2 może być realizowany jedynie w połączeniu z typem projektu  nr 1. 
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Preferowane będą projekty stanowiące element zintegrowanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego wynikającego z lokalnych planów 
rewitalizacji miast. Interwencja obejmie także uzgodnione przedsięwzięcia, zawarte w Programie rewitalizacji sieci miast 
CITTASLOW. 

Preferencjami objęte zostaną projekty realizowane na obszarach strategicznej interwencji: 

 OSI – Obszary o słabym dostępie do usług publicznych, 
 OSI – Obszary peryferyzacji społeczno-gospodarczej. 
Możliwość wspierania rozwoju zintegrowanych usług społecznych i zdrowotnych. 

3. Realizacja usług wspierających osoby przebywające w instytucjach zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia 
w codziennym funkcjonowaniu oraz personel tych instytucji oraz osoby, które w związku z epidemią COVID-19 wymagają 
świadczenia usług w miejscu zamieszkania lub usług w ośrodkach wsparcia, jak również podmioty świadczące usługi i pomoc w 
celu powstrzymania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz zwalczania 
skutków wystąpienia COVID-19, poprzez m.in.: 

a) Zatrudnianie nowego personelu  do świadczenia usług w instytucjach i środowisku np. pielęgniarek/rzy, opiekunek/ów, 
rehabilitantów, opiekuna medycznego, pokojowej (w tym personelu z innych placówek, które nie pracuje z powodu ich 
zamknięcia, opiekunów, którzy powrócili z zagranicy); 

b) Wypłata dodatkowego wynagrodzenia (dodatki) dla pracowników już zatrudnionych w celu zatrzymania ich odpływu (w 
tym zwolnienia, urlopy itp.); 

c)  Zmniejszanie liczby osób w instytucjach np. poprzez zapewnienie tym osobom miejsc w mieszkaniach o charakterze 
chronionym (mieszkania treningowe, mieszkania wspierane) lub wspomaganym, a także przygotowanie miejsc 
tymczasowego pobytu, w szczególności dla osób przebywających w największych instytucjach w celu rozgęszczenia 
mieszkańców i minimalizacji ryzyka zarażenia; 

d) Przygotowanie miejsc do ewakuacji instytucji (np. szkoły, ŚDS, WTZ, domy studenta, hotele i inne) jak najbliżej miejsca 
placówki ewakuowanej oraz finansowanie funkcjonowania takich miejsc (w tym wynagrodzenia, koszty wyżywienia, koszty 
środków ochrony osobistej oraz materiałów  jednorazowego użytku); 

e) Przygotowanie miejsc odbywania kwarantanny lub miejsc noclegowych i wyżywienia dla osób realizujących usługi, które 
chcąc chronić własne rodziny, nie mogą lub nie chcą wrócić do własnego domu; 

f) Pomoc psychologiczna i terapeutyczna dla osób tego potrzebujących, a w szczególności dla szeroko rozumianych 
pracowników podmiotów  świadczących usługi (zwłaszcza on-line lub telefoniczna); 

g) Rekrutowanie i edukowanie wolontariuszy, zwłaszcza do świadczenia usług w społeczności lokalnej, a także do pomocy w 
instytucjach (jeśli to możliwe i uzasadnione); 

h) Rekrutowanie, edukowanie i nagradzanie sąsiadów za realizację sąsiedzkich usług opiekuńczych; 

i) Dostarczanie gotowych posiłków lub zakupów do domów osób potrzebujących, jak również do instytucji świadczących 
usługi; 

j) Zakup doposażenia stanowisk pracy w pomiotach świadczących usługi w środki ochrony indywidualnej i sprzęt niezbędny 
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do walki z epidemią, w tym. m.in. zakup: maseczek, gogli, przyłbic, rękawiczek jednorazowych, fartuchów ochronnych, 
kombinezonów, płynów do dezynfekcji ciała i powierzchni; 

k) Zakup i przeprowadzenie testów na obecność COVID-19 dla podmiotów świadczących usługi zarówno w formach 
instytucjonalnych, jak i w społeczności lokalnej (w przypadku realizacji powyższej formy wsparcia wnioskodawca 
zobowiązany jest do prowadzenia bazy danych osób, celem nie dublowania testów); 

l) Zakup środków opatrunkowych, w tym szczególnie: gazików, bandaży, chust, termometrów bezdotykowych, sprzętu do 
dekontaminacji (np. lampy, maty itd.), innych sprzętów i materiałów niezbędnych do przeciwdziałania epidemii COVID-19. 

Katalog jest otwarty, co oznacza, że dobór działań następuje w zależności od zdiagnozowanych przez beneficjenta problemów i 
potrzeb grup docelowych w świadczeniu usług społecznych na obszarze realizacji projektu. 

Działania są zgodne z ideą deistytucjonalizacji usług społecznych i stopniowego przechodzenia od usług opiekuńczych 
świadczonych przez instytucje do usług o charakterze środowiskowym. Przewidziane w PI 9iv działania związane z 
przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19 mają charakter doraźnej odpowiedzi na sytuację osób znajdujących się 
w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach pandemii. Tym samym projekty ma na celu zapobieganie rozprzestrzeniania 
się pandemii i ochronę zdrowia i życia osób zagrożonych zakażeniem. Działania przewidziane w PI 9iv, ze względu na 
ograniczony do warunków pandemii COVID-19 zakres czasowy, nie przyczynią się do wzrostu liczby osób objętych opieką 
instytucjonalną, ani do trwałego wzrostu zdolności instytucjonalnych podmiotów świadczących usługi opieki całodobowej. 

 wiersz 9 Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia (jeśli dotyczy) – otrzymuje brzmienie: 

9. Grupa docelowa/ 
ostateczni odbiorcy 
wsparcia (jeśli 
dotyczy) 

W odniesieniu do typu projektu 1 i 2 

 osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (zgodnie z definicją określoną w wytycznych ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego dotyczących realizacji CT 9 stworzoną na podstawie Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i 
Wykluczeniu Społecznemu) mieszkające poza Miejskim Obszarem Funkcjonalnym Olsztyna oraz mieszkające poza Miejskim 
Obszarem Funkcjonalnym Ełku; 

 otoczenie osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla 
wsparcia osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem). 

W odniesieniu do typu projektu 3 

 osoby przebywające w instytucjach zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu 
oraz personel tych instytucji, jak również osoby, które w związku z epidemią COVID-19 wymagają świadczenia usług w miejscu 
zamieszkania lub usług w ośrodkach wsparcia; 

 podmioty świadczące usługi, ich pracownicy, współpracownicy i wolontariusze świadczący usługi i pomoc dla grup docelowych, 
które wymagają wsparcia w związku z epidemią COVID-19, co dotyczy zarówno usług w formie instytucjonalnej, jak i usług w 
społeczności lokalnej. 
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 wiersz 10 Alokacja UE (EUR) – otrzymuje brzmienie: 

10. Alokacja UE (EUR) 

28 158 205 (w tym alokacja na projekty o charakterze rewitalizacyjnym – 6 000 000, w tym na projekty dedykowane sieci miast 
Cittaslow – 1 162 791) 

W ramach Poddziałania 11.2.3 Instytucja Zarządzająca dopuszcza, w razie potrzeby, możliwość dokonania przesunięć między 
alokacją przeznaczoną na projekty o charakterze rewitalizacyjnym a ogólną pula środków. 

 wiersz 13 Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za nabór i ocenę wniosków oraz przyjmowanie protestów14 8– otrzymuje 
brzmienie: 

13. Tryb(y) wyboru 
projektów oraz 
wskazanie 
podmiotu 
odpowiedzialnego 
za nabór i ocenę 
wniosków 
oraz przyjmowani
e protestów14 

 Tryb konkursowy 

 Tryb nadzwyczajny na podstawie art. 10 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację 
programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. w przypadku wyboru do dofinansowania projektów 
mających na celu ograniczenie wystąpienia negatywnych skutków COVID-19 (możliwy w zakresie typu projektu 3) 

 Nabór i ocena wniosków: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie/Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej 

 Protesty: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  

 wiersz 14 Limity i ograniczenia w realizacji projektów (jeśli dotyczy) – otrzymuje brzmienie: 

14. Limity 
i ograniczenia 
w realizacji 
projektów (jeśli 
dotyczy) 

W odniesieniu do typów projektu 1 i 2 

1. Kluczowym zadaniem projektów powinny stać się działania prewencyjne, które mają za zadanie zapobiegać umieszczaniu osób w 
opiece instytucjonalnej, w przypadku projektów skierowanych na wsparcie rodziny i pieczy zastępczej rozdzielaniu dziecka z 
rodziną i kierowaniu go do pieczy zastępczej. 

2. W projektach zakładających tworzenie nowych miejsc świadczenia usług społecznych finansowanych ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego zastosowane zostaną mechanizmy gwarantujące trwałość miejsc świadczenia usług społecznych po 
zakończeniu projektu, co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu.  

3. Preferowane do objęcia wsparciem EFS w ramach projektów są osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ, a zakres wsparcia dla 
tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach 
działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ. 

4. OPS i PCPR realizują swoje projekty z wykorzystaniem: 

a) kontraktu socjalnego lub indywidualnych programów, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
lub dokumentów równoważnych w przypadku PCPR; 

                                                 
148 Tryb konkursowy, pozakonkursowy i np. zasady wyboru projektów zintegrowanych 
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b) 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; 

c) projektów socjalnych. 

Podmioty nie będące OPS i PCPR realizują swoje projekty z wykorzystaniem umowy na wzór kontraktu socjalnego. 

5. Realizacja projektu musi odbywać się we współpracy z co najmniej jednym podmiotem lokalnym (zgodnie z katalogiem 
beneficjentów określonym w SzOOP) działającym na obszarze realizacji projektu. Zakres współpracy musi zostać wskazany we 
wniosku o dofinansowanie projektu. 

W odniesieniu do typu projektu 3 – nie dotyczy 

 wiersz 21 Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE +  ewentualne współfinansowanie 
z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy) – otrzymuje brzmienie: 

21. Maksymalny % 
poziom 
dofinansowania 
całkowitego 
wydatków 
kwalifikowalnych 
na poziomie 
projektu (środki 
UE + ewentualne 
współfinansowani
e z budżetu 
państwa lub 
innych źródeł 
przyznawane 
beneficjentowi 
przez właściwą 
instytucję) (jeśli 
dotyczy) 

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wynosi 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu (w przypadku 
projektów nie objętych pomocą publiczną i nie generujących dochodu). 

Dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej maksymalny poziom dofinansowania zgodnie z zasadami 
określonym w rozporządzeniach dotyczących pomocy publicznej, o których mowa w punkcie 19. 

W przypadku państwowych jednostek budżetowych, maksymalny całkowity udział środków publicznych w wysokości 85% wydatków 
kwalifikowalnych na poziomie projektu pochodzi w całości ze środków UE. 

Dla typu projektu 3 maksymalny całkowity poziom dofinansowania wynosi 95% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu 
(w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie generujących dochodu). 

 wiersz 22 Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych – otrzymuje brzmienie: 

22. Minimalny wkład 
własny 
beneficjenta jako 
% wydatków 
kwalifikowalnych 

Minimalny wkład własny, jaki Beneficjent zobowiązany jest zabezpieczyć, w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i 
nie generujących dochodu, wynosi 15% wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu. 

Dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej minimalny wkład własny Beneficjenta wynika z zasad 
określonych w rozporządzeniach dotyczących udzielania pomocy publicznej, o których mowa w punkcie 19. 

W przypadku państwowych jednostek budżetowych, minimalny wkład własny wynosi 15% wydatków kwalifikowalnych. 
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Dla typu projektu 3 minimalny wkład własny, jaki Beneficjent zobowiązany jest zabezpieczyć, w przypadku projektów nie objętych 
pomocą publiczną i nie generujących dochodu, wynosi 5% wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu. 

 wiersz 23 Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN) (jeśli dotyczy) – otrzymuje brzmienie: 

23. Minimalna 
i maksymalna 
wartość projektu 
(PLN) (jeśli 
dotyczy) 

Minimalna i maksymalna wartość projektu zostanie określona w kryteriach wyboru projektu lub w Regulaminie Konkursu lub w 
dokumentach związanych z naborem wniosków o dofinansowanie w trybie nadzwyczajnym.  

 wiersz 24 Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (PLN) (jeśli dotyczy) – otrzymuje brzmienie: 

24. Minimalna 
i maksymalna 
wartość 
wydatków 
kwalifikowalnych 
projektu (PLN) 
(jeśli dotyczy) 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych zostanie określona w kryteriach wyboru projektu lub Regulaminie 
Konkursu lub w dokumentach związanych z naborem wniosków o dofinansowanie w trybie nadzwyczajnym.  

g) Karta Poddziałania 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn, wiersz 5 Lista wskaźników produktu – otrzymuje brzmienie: 

5. Lista wskaźników 
produktu 

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

2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczony w 
społeczności lokalnej w programie [osoby]. 

3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami w postaci mieszkań chronionych i 
wspomaganych w programie [osoby]. 

4. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej w 
programie [osoby]. 

5. Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19. 

6. Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania  skutkom pandemii COVID-19. 

7. Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 

h) Karta Poddziałania 11.2.5 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekt ZIT Ełk, wiersz 5 Lista wskaźników 
produktu – otrzymuje brzmienie: 

5. Lista wskaźników 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie 
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produktu ogólnym w programie. 

2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczony w 
społeczności lokalnej w programie [osoby]. 

3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami w postaci mieszkań chronionych i 
wspomaganych w programie [osoby]. 

4. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej w 
programie [osoby]. 

5. Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19. 

6. Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania  skutkom pandemii COVID-19. 

7. Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19. 

i) Karta Poddziałania 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej, wiersz 5 Lista wskaźników produktu – otrzymuje brzmienie: 

5. Lista wskaźników 
produktu 

1. Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem. 

2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie. 

3. Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19. 

4. Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania  skutkom pandemii COVID-19. 

5. Liczba PES, które dostarczyły produktu i usługi na potrzeby podmiotów potrzebujących wsparcia w kontekście COVID-19. 

6. Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19. 

j) Karta Poddziałania 11.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej w regionie, wiersz 5 Lista wskaźników produktu – otrzymuje brzmienie: 

5. Lista wskaźników 
produktu 

1. Liczba pracowników lokalnych i regionalnych podmiotów działających na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, którzy zostali objęci 
wsparciem w ramach projektu. 

2. Liczba PES zrzeszonych w sieciach kooperacji podmiotów ekonomii społecznej, które skorzystały ze wsparcia w ramach projektu. 

3. Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem. 

4. Liczba inicjatyw dotyczących rozwoju ekonomii społecznej sfinansowanych ze środków EFS [szt.]. 

5. Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19. 

6. Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania  skutkom pandemii COVID-19. 

7. Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19. 
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3. Rozdział III. Indykatywny plan finansowy (wydatki kwalifikowalne w EUR) – otrzymuje brzmienie: 
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 0       0 0           0           

Oś priorytetowa nr 11     130 396 240        130 396 240    23 028 991    18 211 563    13 673 292    182 393    4 315 899    39 979    4 814 429   153 425 232   10    121 606 792    8 789 448    6,7%   

Działanie nr 11.1 9i   72 339 564        72 339 564    12 765 805    9 901 065    7 317 113    0    2 543 973    39 968    2 864 741    85 105 370    10            

Poddziałanie nr 11.1.1 9i   60 480 594        60 480 594    10 673 046    8 274 746    6 286 399    0    1 951 102    37 245    2 398 300    71 153 640    10          109 

Poddziałanie nr 11.1.2 9i   10 000 000       10 000 000    1 764 706    1 352 941    823 529    0    529 412    0    411 765    11 764 706    10          109 

Poddziałanie nr 11.1.3 9i   1 858 970        1 858 970    328 054    273 378    207 185    0    63 459    2 734    54 676    2 187 024    10          109 

Działanie nr 11.2     38 056 676        38 056 676    6 733 774    5 341 164    3 669 238    0    1 671 926    0    1 389 610    44 790 450    10            

Poddziałanie nr 11.2.1 9iv   239 263        239 263    42 223    42 223    20 342    0    21 881    0    0    281 486    10          112 

Poddziałanie nr 11.2.2 9iv   63 941        63 941    29 173    29 173    25 412    0    3 761    0    0    93 114    10          112 

Poddziałanie nr 11.2.3 9iv   28 158 205        28 158 205    4 969 095    4 140 913   2 712 736    0    1 428 177    0    828 182    33 127 300    10          112 

Poddziałanie nr 11.2.4 9iv   6 415 425        6 415 425    1 132 134    754 756    584 411    0    170 345    0    377 378    7 547 559    10          112 

Poddziałanie nr 11.2.5 9iv   3 179 842        3 179 842    561 149    374 099    326 337    0    47 762    0    187 050    3 740 991    10          112 

Działanie nr 11.3     20 000 000        20 000 000    3 529 412    2 969 334    2 686 941    182 393    100 000    0    560 078    23 529 412    10            

Poddziałanie nr 11.3.1 9v   18 966 441        18 966 441    3 347 019    2 786 941    2 686 941    0    100 000    0    560 078    22 313 460    10          113 

Poddziałanie nr 11.3.2 9v   1 033 559        1 033 559    182 393    182 393    0    182 393    0    0    0    1 215 952    0          113 
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4. Rozdział V. Wykaz najważniejszych dokumentów służących realizacji RPO WiM 2014-2020, w pkt. 1 Wykaz rozporządzeń krajowych i UE oraz krajowych ustaw: 

a) w części Rozporządzenia UE: 

 dodaje się pozycję nr 3 w brzmieniu: „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/460 z dnia 30 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenia 
(UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013 oraz (UE) nr 508/2014 w odniesieniu do szczególnych środków w celu uruchomienia inwestycji w systemach ochrony 
zdrowia państw członkowskich oraz w innych sektorach ich gospodarek w odpowiedzi na epidemię COVID-19 (Inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi na 
koronawirusa)”, 

 dotychczasowe pozycje nr 3-6 otrzymują numerację 4-7; 

b) w części Ustawy krajowe dodaje się pozycję nr 21 w brzmieniu: „Ustawa z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację 
programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.”, 

c) w części Rozporządzenia krajowe dodaje się pozycję nr 5 w brzmieniu: „Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na 
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.”. 

5. Rozdział VI. Załączniki: 

a) Załącznik 2 - Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Osi priorytetowej 11- Włączenie społeczne  działań  i poddziałań, Tabela Wskaźniki 
produktu – otrzymuje brzmienie: 

WSKAŹNIKI PRODUKTU 

 Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

 miary 
Kategoria 
 regionu 

Wartość 
pośrednia  

(2018) 

Szacowana 
wartość 

docelowa 
(2023) 

Źródło 

Nazwa osi priorytetowej:  11 –  Włączenie 
społeczne 

 

Działanie 11.1 

Poddziałanie 11.1.1 

Poddziałanie 11.1.2 

Poddziałanie 11.1.3 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych 

wsparciem w programie 
os. 

Region 
słabiej 

rozwinięty 
2095 13741 SL 2014 

Liczba osób z niepełnosprawnościami 
objętych wsparciem w programie 

os. 
Region 
słabiej 

rozwinięty 
- 1249 SL 2014 

Liczba osób objętych wsparciem w zakresie 
zwalczania lub przeciwdziałania  skutkom 

pandemii COVID-19 
os. 

Region 
słabiej 

rozwinięty 
- 0 SL 2014 
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Liczba podmiotów objętych wsparciem w 
zakresie zwalczania lub przeciwdziałania  

skutkom pandemii COVID-19 
szt. 

Region 
słabiej 

rozwinięty 
- 0 SL 2014 

 

Wartość wydatków kwalifikowalnych 
przeznaczonych na działania związane z 

pandemią COVID-19 
euro 

Region 
słabiej 

rozwinięty 
- 0 SL 2014 

Wartość wydatków kwalifikowalnych 
przeznaczonych na działania związane z 

pandemią COVID-19 
PLN 

Region 
słabiej 

rozwinięty 
- 0 SL 2014 

Działanie 11.2 

Poddziałanie 11.2.1 

Poddziałanie  11.2.2 

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

os. 
Region 
słabiej 

rozwinięty 
- 710 SL 2014 

Liczba osób objętych wsparciem w zakresie 
zwalczania lub przeciwdziałania  skutkom 

pandemii COVID-19 
os. 

Region 
słabiej 

rozwinięty 
- 0 SL 2014 

Liczba podmiotów objętych wsparciem w 
zakresie zwalczania lub przeciwdziałania  

skutkom pandemii COVID-19 
szt. 

Region 
słabiej 

rozwinięty 
- 0 SL 2014 

Wartość wydatków kwalifikowalnych 
przeznaczonych na działania związane z 

pandemią COVID-19 
euro 

Region 
słabiej 

rozwinięty 
- 0 SL 2014 

Wartość wydatków kwalifikowalnych 
przeznaczonych na działania związane z 

pandemią COVID-19 
PLN 

Region 
słabiej 

rozwinięty 
- 0 SL 2014 

Działanie 11.2 

Poddziałanie 11.2.3 

Poddziałanie 11.2.4 

Poddziałanie 11.2.5 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych 

usługami społecznymi świadczonymi w 
interesie ogólnym w programie 

os. 
Region 
słabiej 

rozwinięty 
- 18 160 SL 2014 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych 

usługami asystenckimi i opiekuńczymi 
świadczonymi w społeczności lokalnej  

w programie 

os. 
Region 
słabiej 

rozwinięty 
  SL 2014 
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Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych 

usługami w postaci mieszkań chronionych i 
wspomaganych w programie 

os. 
Region 
słabiej 

rozwinięty 
  SL 2014 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych 

usługami wspierania rodziny 

i pieczy zastępczej 

w programie 

os. 
Region 
słabiej 

rozwinięty 
  SL 2014 

Liczba osób objętych wsparciem w zakresie 
zwalczania lub przeciwdziałania  skutkom 

pandemii COVID-19 
os. 

Region 
słabiej 

rozwinięty 
- 0 SL 2014 

Liczba podmiotów objętych wsparciem w 
zakresie zwalczania lub przeciwdziałania  

skutkom pandemii COVID-19 
szt. 

Region 
słabiej 

rozwinięty 
- 220 SL 2014 

 

Wartość wydatków kwalifikowalnych 
przeznaczonych na działania związane z 

pandemią COVID-19 
euro 

Region 
słabiej 

rozwinięty 
- 4 520 000 SL 2014 

Wartość wydatków kwalifikowalnych 
przeznaczonych na działania związane z 

pandemią COVID-19 
PLN 

Region 
słabiej 

rozwinięty 
- 19 378 596 SL 2014 

Działanie 11.3 

Poddziałanie 11.3.1 

 

Liczba podmiotów ekonomii społecznej 
objętych wsparciem 

szt. 
Region 
słabiej 

rozwinięty 
- 92 SL 2014 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych 

wsparciem w programie 
os. 

Region 
słabiej 

rozwinięty 
324 1538 SL 2014 

Liczba osób objętych wsparciem w zakresie 
zwalczania lub przeciwdziałania  skutkom 

pandemii COVID-19 
os. 

Region 
słabiej 

rozwinięty 
- 0 SL 2014 

Liczba podmiotów objętych wsparciem w 
zakresie zwalczania lub przeciwdziałania  

skutkom pandemii COVID-19 
szt. 

Region 
słabiej 

rozwinięty 
- 0 SL 2014 
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Liczba PES, które dostarczyły produktu i 
usługi na potrzeby podmiotów 

potrzebujących wsparcia w kontekście 
COVID-19 

szt. 
Region 
słabiej 

rozwinięty 
- 0 SL 2014 

Wartość wydatków kwalifikowalnych 
przeznaczonych na działania związane z 

pandemią COVID-19 
euro 

Region 
słabiej 

rozwinięty 
- 0 SL 2014 

Wartość wydatków kwalifikowalnych 
przeznaczonych na działania związane z 

pandemią COVID-19 
PLN 

Region 
słabiej 

rozwinięty 
- 0 SL 2014 

Działanie 11.3 

Poddziałanie 11.3.2 

 

Liczba pracowników lokalnych i 
regionalnych podmiotów działających na 

rzecz rozwoju ekonomii społecznej, którzy 
zostali objęci wsparciem w ramach projektu 

os. 

Region 
słabiej 

rozwinięty 
400 900 

Źródło 
własne 

Liczba PES zrzeszonych w sieciach 
kooperacji podmiotów ekonomii 

społecznej, które skorzystały ze wsparcia w 
ramach projektu  

szt. 

Region 
słabiej 

rozwinięty 
50 70 

Źródło 
własne 

Liczba podmiotów ekonomii społecznej 
objętych wsparciem 

szt. 
Region 
słabiej 

rozwinięty 

- - 
Źródło 
własne 

Liczba inicjatyw dotyczących rozwoju 
ekonomii społecznej sfinansowanych ze 

środków EFS 
szt. 

Region 
słabiej 

rozwinięty 

- - 
SL 2014 

Liczba osób objętych wsparciem w zakresie 
zwalczania lub przeciwdziałania  skutkom 

pandemii COVID-19 
os. 

Region 
słabiej 

rozwinięty 
- 0 SL 2014 

Liczba podmiotów objętych wsparciem w 
zakresie zwalczania lub przeciwdziałania  

skutkom pandemii COVID-19 
szt. 

Region 
słabiej 

rozwinięty 
- 0 SL 2014 

 

Wartość wydatków kwalifikowalnych 
przeznaczonych na działania związane z 

pandemią COVID-19 
euro 

Region 
słabiej 

rozwinięty 
- 0 SL 2014 

Wartość wydatków kwalifikowalnych 
przeznaczonych na działania związane z 

pandemią COVID-19 
PLN 

Region 
słabiej 

rozwinięty 
- 0 SL 2014 
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b) Załącznik 3 - Kryteria wyboru projektów wraz z warunkami formalnymi dla działań i poddziałań w ramach osi priorytetowej 11 - Włączenie społeczne – 
dodaje się ppkt. 3.2.3.1 DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty 
konkursowe (dla typu projektu: Realizacja usług wspierających osoby przebywające w instytucjach zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia 
w codziennym funkcjonowaniu oraz personel tych instytucji oraz osoby, które w związku z epidemią COVID-19 wymagają świadczenia usług w miejscu 
zamieszkania lub usług w ośrodkach wsparcia, jak również podmioty świadczące usługi i pomoc w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej 
COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz zwalczania skutków wystąpienia COVID-19) w brzmieniu: 

WARUNKI FORMALNE WYBORU PROJEKTÓW  

W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020  

Lp. Nazwa warunku Definicja warunku Opis warunku 

1. 
Kompletność wniosku 
i załączników 

Wniosek o dofinansowanie i załączniki są kompletne, spójne i sporządzone 
zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i 
wezwaniem/regulaminem/zasadami naboru  

Ocena spełniania warunku polega na przypisaniu 
wartości logicznych „tak” lub „nie”. 

Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt 
w części dotyczącej spełniania warunku w zakresie 
określonym w wezwaniu/regulaminie/zasadach 
naboru. 

2. 
Forma złożenia wniosku 
i załączników 

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami został złożony w formie 
określonej w wezwaniu/regulaminie/zasadach naboru  

Ocena spełniania warunku polega na przypisaniu  
wartości logicznych „tak” lub „nie”. 

Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt 
w części dotyczącej spełniania warunku w zakresie 
określonym w wezwaniu/regulaminie/zasadach 
naboru. 

3. 
Termin złożenia wniosku 
i załączników  

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami został złożony w terminie 
określonym w wezwaniu/regulaminie/zasadach naboru  

Ocena spełniania warunku polega na przypisaniu 
wartości logicznych „tak” lub „nie”. 

Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt 
w części dotyczącej spełniania warunku w zakresie 
określonym w wezwaniu/regulaminie/zasadach 
naboru. 
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KRYTERIA MERYTORYCZNE WYBORU PROJEKTÓW  

(OBLIGATORYJNE) 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. 
Uprawnienie wnioskodawcy do składania 
wniosku 

Weryfikacji podlega, czy wnioskodawca jest uprawniony do 
aplikowania zgodnie z typem beneficjentów wskazanym w 
SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie/zasadach naboru.  

Instytucja organizująca konkurs może w 
wezwaniu/regulaminie/zasadach naboru zawęzić typy 
podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie w 
stosunku do wskazanych w SzOOP w ramach 
Działania/Poddziałania. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie 

projektu.  

Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu 
im wartości logicznych „tak” lub „nie”. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. 

 

2. Obszar realizacji projektu 

Weryfikacji podlega, czy projekt jest realizowany na terenie 
jednego z powiatów województwa warmińsko-mazurskiego. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie 
projektu. 

Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu 
im wartości logicznych „tak” lub „nie”. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 
uzupełnienia/poprawienia projektu w części 
dotyczącej spełnienia tego kryterium. 

3. 

Zgodność projektu z SzOOP oraz 
wezwaniem/regulaminem/zasadami naboru 

 

Weryfikacji podlega, czy projekt jest zgodny z SzOOP oraz  
wezwaniem/regulaminem/zasadami naboru w zakresie:   

 zgodności typu projektu,  

 zgodności wyboru grupy docelowej,  

 zgodności z minimalną i maksymalną wartością projektu (o 
ile dotyczy). 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie 

Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu 
im wartości logicznych „tak”, „nie” lub „nie dotyczy”.    

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 
uzupełnienia/poprawienia projektu w części 
dotyczącej spełnienia tego kryterium. 
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projektu. 

 

4. 

Zgodność z dopuszczalną liczbą wniosków o 
dofinansowanie projektu 

Weryfikacji podlega, czy wnioskodawca zgodnie z 
wezwaniem/regulaminem/zasadami naboru złożył dopuszczalną 
liczbę wniosków o dofinansowanie projektu.  

Weryfikacja wnioskodawcy na podstawie NIP. 

Wnioski, które zostaną złożone powyżej limitu nie będą 
rozpatrywane, decydować będzie kolejność przyjęcia wniosków o 
dofinansowanie w systemie teleinformatycznym.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie 
projektu.  

Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu 
im wartości logicznych „tak” lub „nie”. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 
uzupełnienia/poprawienia projektu w części 
dotyczącej spełnienia tego kryterium. 

5.  
Wnioskodawca zakłada, iż projekt skończy 
się nie później niż 31.12.2020 r. 

Weryfikacji podlega, czy zaplanowany przez wnioskodawcę 
okres realizacji projektu jest prawidłowo wskazany we wniosku 
o dofinansowanie projektu, tj. określenie daty końcowej nie 
później niż na 31.12.2020 r.  

W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek 
beneficjenta i za zgodą IZ RPO, na etapie realizacji projektu, 
dopuszcza się możliwość odstępstwa w zakresie 
przedmiotowego kryterium poprzez wydłużenie terminu 
realizacji projektu poza limit określony w kryterium, jeżeli w 
ocenie IZ RPO taka zmiana przyczyni się do osiągnięcia założeń 
projektu i umożliwi rozliczenie projektu w wymaganym przez IZ 
RPO terminie. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie 
projektu. 

Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu 
im wartości logicznych „tak” lub „nie”. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 
uzupełnienia/poprawienia projektu w części 
dotyczącej spełnienia tego kryterium. 

6. 

Projekt odpowiada na problemy i potrzeby 
w świadczeniu usług społecznych 
zidentyfikowanych na obszarze realizacji 
projektu w kontekście epidemii wywołanej 
wirusem SARS-COV-2 

Weryfikacji podlega, wieloaspektowa i pogłębiona diagnoza 
problemów i potrzeb pod kątem świadczenia usług społecznych 
na obszarze realizacji projektu, w tym dane ilościowe, w 
kontekście epidemii wywołanej wirusem SARS-COV-2. We 
wniosku o dofinansowanie projektu powinny zostać 
przedstawione wyniki przedmiotowej analizy.  

Diagnoza powinna zawierać zwięzły opis problemów i potrzeb 
mieszkańców na obszarze realizacji projektu w zakresie 
świadczenia usług oraz poziomu ich dostępności na danym 

Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu 
im wartości logicznych „tak” lub „nie”. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 
uzupełnienia/poprawienia projektu w części 
dotyczącej spełnienia tego kryterium. 
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obszarze.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie 
projektu. 

7. Wskaźniki  

Weryfikacji podlega poprawność merytoryczna wskaźników (tj. 
czy wskaźniki zostały dobrane adekwatnie do typu projektu 
zgodnie z SzOOP oraz wezwaniem/regulaminem/zasadami 
naboru, czy zaplanowane wartości wskaźników są możliwe do 
osiągnięcia i czy przedstawiono założony sposób ich 
monitorowania). 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie 
projektu. 

Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu 
im wartości logicznych „tak” lub „nie”. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 
uzupełnienia/poprawienia projektu w części 
dotyczącej spełnienia tego kryterium. 

8. 
Dobór grupy docelowej w kontekście 
epidemii wywołanej wirusem SARS-COV-2 

W ramach kryterium weryfikowany będzie zawarty we wniosku o 
dofinansowanie projektu dobór grupy docelowej w kontekście 
zaplanowanych w ramach projektu działań związanych z 
przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz 
łagodzeniem skutków epidemii w obszarze usług społecznych, w 
tym: 

 opis i uzasadnienie wyboru grupy docelowej (osób i/lub 
podmiotów), 

 opis zdiagnozowanych i uzasadnionych potrzeb uczestników 
(osób i/lub podmiotów), którzy zostaną objęci wsparciem. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie 
projektu. 

Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu 
im wartości logicznych „tak” lub „nie”. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 
uzupełnienia/poprawienia projektu w części 
dotyczącej spełnienia tego kryterium. 

9. 

Opis zadań przewidzianych do realizacji w 
ramach projektu oraz ich zasadność w 
kontekście epidemii wywołanej wirusem 
SARS-COV-2 

W ramach kryterium weryfikowana będzie spójność zadań 
przewidzianych do realizacji w ramach projektu oraz trafność 
doboru i opisu tych zadań w kontekście  przeciwdziałania 
rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz łagodzenia skutków 
epidemii.  

Wnioskodawca powinien dokonać opisu zaplanowanych działań 
w sposób jasny i niebudzący wątpliwości.  

Zaplanowane działania powinny wynikać z aktualnej sytuacji 
epidemiologicznej oraz ze zdiagnozowanych i uzasadnionych 
przez wnioskodawcę potrzeb podmiotów funkcjonujących na 

Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu 
im wartości logicznych „tak” lub „nie”. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 
uzupełnienia/poprawienia projektu w części 
dotyczącej spełnienia tego kryterium. 
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terenie danego powiatu województwa warmińsko-mazurskiego. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie 
projektu. 

10. Kwalifikowalność wydatków projektu 

W ramach kryterium weryfikowana będzie kwalifikowalność 
wydatków projektu, w tym: 

 racjonalność i efektywność wydatków projektu (rozumiana 
jako relacja nakład/rezultat oraz rynkowość kosztów) oraz 
kwalifikowalność wydatków, 

 niezbędność wydatków do realizacji projektu i osiągania 
jego celów, 

 poprawność uzasadnień kosztów (o ile dotyczy), 

 techniczna poprawność wypełnienia budżetu projektu, 

 poziom i prawidłowość cross-financingu,  

 poziom i prawidłowość środków trwałych, 

 poziom i prawidłowość wkładu własnego,  

 poziom kosztów pośrednich. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie 
projektu. 

Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu 
im wartości logicznych „tak” lub „nie”.  

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 
uzupełnienia/poprawienia projektu w części 
dotyczącej spełnienia tego kryterium. 

11. 

 

Stosowanie klauzul społecznych   
 
 

Weryfikacji podlegać będzie czy wnioskodawca planuje 
zastosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych 
przy realizacji projektu. Wnioskodawca powinien zaplanować co 
najmniej 1 postępowanie z zastosowaniem klauzul społecznych.  

Przez zrealizowanie deklaracji rozumie się, że:  

 wnioskodawca udzielił zamówienia z wykorzystaniem 
klauzul społecznych, albo 

 wnioskodawca podjął dwukrotną próbę udzielenia 
zamówienia z wykorzystaniem klauzul społecznych, jednak 
postępowania zostały unieważnione (np. ze względu na 
brak ofert). 

Powyższe powinno zostać udokumentowane w sposób jasny i nie 

Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu 
im wartości logicznych „tak”, „nie” lub „nie dotyczy”. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 
uzupełnienia/poprawienia projektu w części 
dotyczącej spełnienia tego kryterium. 
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Definicja kryterium (tj. przede wszystkim informacji o zasadach jego oceny oraz, gdzie może mieć to zastosowanie, metodach jego pomiaru). 
Opis znaczenia kryterium (np. informacji o tym czy spełnienie danego kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania). 
Ocena – określenie możliwych sposobów oceny (tj. tak/nie/nie dotyczy). 

 

budzący wątpliwości na etapie realizacji projektu. 

W odniesieniu do projektów, które nie przewidują zakupów 
towarów i usług przedmiotowe kryterium nie ma zastosowania. 

Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi na podstawie 
deklaratywnych zapisów treści wniosku o dofinansowanie 
projektu. Wnioskodawca powinien zawrzeć we wniosku o 
dofinansowanie stosowne informacje w sposób jasny i nie 
budzący wątpliwości. 


