
 
 
 

 
 

Załącznik do uchwały Nr 2083/2020 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 2 kwietnia 2020 r.       

 

 

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE 

PROJEKTÓW W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO 

PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014-2020 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

jako Instytucja Zarządzająca 

Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 

oraz 

STOWARZYSZENIE METROPOLIA POZNAŃ 

jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych  

w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020  

 

ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie projektów  

konkurs nr : RPWP.07.02.03-IZ.00-30-001/20 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 

 

Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne. 

Poddziałanie 7.2.3 Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania. 

Typ 2 Usługi społeczne w MOF Poznania. 

 

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny 

System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  

na lata 2014-2020 (LSI 2014+), na  stronie internetowej https://lsi.wielkopolskie.pl od dnia 

25 marca 2020 r. od godziny 7.30 do 12 czerwca 2020 r. do godziny 15.30. 

Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od dnia ogłoszenia 

naboru tj. od 24 lutego 2020 r. 

 

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie 5 dni 

roboczych od daty wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+ pod rygorem 

pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. 

https://lsi.wielkopolskie.pl/


 
 
 

 
Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 7.45 do 15.45 pod adresem: 

Biuro Stowarzyszenia Metropolia Poznań 

ul. Kościelna 37, 

60-537 Poznań. 

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką 

kurierską na ww. adres. O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku 

do jednostki, a nie data nadania. 

 

Konkurs ma charakter zamknięty. 

Konkurs nie jest podzielony na rundy. 

 

Szacowany termin rozstrzygnięcia konkursu – grudzień 2020 r. 

Szacunkowa kwota dofinansowania przewidziana do rozdysponowania w konkursie wynosi 
730 619 PLN (653 712 PLN z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 76 907 PLN 
z budżetu państwa) i może ulec zmianie.  

Uprawnionymi do składania wniosku są podmioty wskazane jako beneficjenci Poddziałania 

7.2.3 w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 wersja aktualna na dzień ogłoszenia naboru,  

tj.: 

następujące podmioty z obszaru Miejskiego Ośrodka Funkcjonalnego Poznania: 

 jednostki samorządu terytorialnego; 

 jednostki organizacyjne jst w zakresie poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny  

i sytemu pieczy zastępczej, osób starszych i z niepełnosprawnościami, 

 organizacje pozarządowe; 

 podmioty ekonomii społecznej. 

Premiowane będą projekty składane przez organizacje pozarządowe. 

 

Planuje się realizację przedsięwzięć wskazanych w SZOOP WRPO 2014+ w Działaniu 

7.2, Poddziałaniu 7.2.3:  

Projekty poprawiające dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym 

działań na rzecz usamodzielnienia osób opuszczających pieczę zastępczą. Możliwy zakres 

usług określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Dz. U. 2019, poz. 1111, ze zm.): 

1. Zatrudnienie asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, osób do 

pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w zawodowych  

i niezawodowych rodzinach zastępczych. 

2. Szkolenia, superwizja pracy, grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i prowadzących 

rodzinne domy dziecka. 

3. Usługi specjalistyczne dla rodzin w kryzysie i dla usamodzielniających się wychowanków 

pieczy zastępczej. 



 
 
 

 
4. Placówki wsparcia dziennego. 

5. Usługi dla dzieci ze specjalnymi potrzebami (rehabilitacja, logopedia, psychologia, 

diagnoza FAS). 

Dodatkowo premiowane będą projekty zakładające wsparcie placówek wsparcia 

dziennego. 

 

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego: 

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego dla danego typu 

i rodzaju projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowanych. 

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych 

na poziomie projektu wynosi 95%. 

Minimalna wartość projektu – 50 tys. zł. 

Minimalny wkład własny Beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych – 5%. 

 

Dopuszczone do ubiegania się o dofinansowanie są jedynie projekty, których wartość 

dofinansowania nie przekracza równowartość 100 000 EUR. Wniosek będzie rozliczany 

w oparciu o kwoty ryczałtowe opracowane przez beneficjenta. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków  

o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach obowiązujących 

w ramach konkursu, dostępnych na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl, stronie 

www.zit.metropoliapoznan.pl, portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz w Biurze 

Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu. 

Informacje dotyczące konkursu udzielane są ze strony Stowarzyszenia Metropolia Poznań,  

w szczególności w zakresie oceny strategicznej ZIT: mailowo pod adresem 

zit@metropoliapoznan.pl, dawid.drobnic@metropoliapoznan.pl, marta.urbanska-

jacoszek@umww.pl, paulina.niewiadomska@umww.pl, magdalena.maciejewska@umww.pl 

telefonicznie pod nr: 61 669 80 54 (ocena strategiczna ZIT) 61 626 63 39, 61 626 63 20, 

61 626 63 04 (UMWW DPR). 

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez 

formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub 

pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14. 
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