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Wykaz skrótów 

AOS – Ambulatoryjna opieka specjalistyczna 

AOTMiT – Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

BUR – Baza Usług Rozwojowych 

CIS – Centrum Integracji Społecznej 

CS – Cel Szczegółowy 

CUS – Centrum Usług Społecznych 

DDOM – Dzienny Dom Opieki Medycznej 

DNSH – Zasada nieczynienia poważnej szkody środowisku (do no significant harm) 

EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

EFRROW – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

EFS+ – Europejski Fundusz Społeczny Plus 

FST – Fundusz Sprawiedliwej Transformacji 

IF – Instrumenty finansowe 

IZ FEW – Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-

2027 

KPRES – Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej 

MŚP – Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 

MZ – Ministerstwo Zdrowia 

NGO – Organizacja pozarządowa (ang. Non-government organization) 

OWES – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej  

OZE – Odnawialne Źródła Energii 

PES – Podmiot Ekonomii Społecznej  

POZ – Podstawowa Opieka Zdrowotna  

RLKS – Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność 
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ROPS – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu 

SUMP – Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej 

TIK – Technologie informacyjno-komunikacyjne 

WTZ – Warsztaty Terapii Zajęciowej 

ZAZ – Zakład Aktywizacji Zawodowej  

ZIT – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 

 

 

 

Informacje do tabel: 

(*) Pole nieobowiązkowe 

(**) Informacje, które będą wprowadzane do modułu eSZOP, aby dostarczać danych 

niezbędnych do prawidłowego działania innych aplikacji systemu teleinformatycznego; 

informacje te nie będą generowane do pliku w formacie docx.  
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PRIORYTET FEWP.01 FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA WIELKOPOLSKIEJ 

GOSPODARKI 

Priorytet 

Kod i nazwa FEWP.01 FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA 

WIELKOPOLSKIEJ GOSPODARKI 

Fundusz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

Cel Polityki CP1 Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa dzięki 

wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji 

gospodarczej oraz regionalnej łączności cyfrowej 

Miejsce realizacji Wielkopolskie 

Wysokość alokacji 

ogółem* 

Kwota w EUR  

Wysokość alokacji 

UE 

186 560 442,00 EUR 

Podział wydatków 

kwalifikowalnych wg 

kategorii regionu** 

PW_2 NIE 

 

Działanie FEWP.01.04 Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w ramach ZIT 

Działanie 

Kod i nazwa FEWP.01.04 Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w 

ramach ZIT 

Cel szczegółowy EFRR.CP1.II Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, 

przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji 

publicznych 

Instytucja 

Pośrednicząca* 

Nie dotyczy 

Instytucja 

Wdrażająca* 

Nie dotyczy 

Wysokość alokacji 

ogółem* 

Kwota w EUR 

Wysokość alokacji 

UE 

35 018 869,00 EUR 

Zakres interwencji 016 Rozwiązania TIK, usługi elektroniczne, aplikacje dla  
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Administracji 

017 Rozwiązania TIK, usługi elektroniczne, aplikacje dla 

administracji zgodne z kryteriami redukcji emisji gazów 

cieplarnianych lub kryteriami efektywności energetycznej 

019 Usługi i aplikacje w zakresie e-zdrowia (w tym e opieka, 

internet rzeczy w zakresie aktywności fizycznej i 

nowoczesnych technologii w służbie osobom starszym) 

Opis działania Przedstawiony zakres interwencji ma charakter 

indykatywny i będzie dookreślony po zatwierdzeniu 

właściwych Strategii ZIT. 

Typy projektów: 

1. Wparcie rozwoju i poprawa jakości i dostępności e-

usług i e-zasobów publicznych, w tym e-zdrowia, e-

kultury, danych przestrzennych z elementami 

wzmacniającymi bezpieczeństwo rozwoju e-usług i 

systemów informatycznych dotyczące: 

a) rozwoju elektronicznej administracji w samorządach, w 

tym cyfrowej standaryzacji i strukturyzacji zasobów 

oraz bezpiecznych repozytoriów cyfrowych,  

b) cyfryzacji procesów back-office w administracji 

samorządowej oraz wykorzystania najnowszych 

osiągnięć technologicznych i organizacyjnych dla 

wprowadzania procesów modernizacyjnych 

wspomagających bieżącą działalność urzędów, w tym 

aplikacji ISP (informacje sektora publicznego) i 

systemów bazodanowych, służących poprawie 

efektywności zarządzania oraz upowszechnianiu 

komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych 

(np. chmura obliczeniowa, elektroniczny obieg 

dokumentów, otwarte dane publiczne wysokiej jakości, 

budowa odpowiednich narzędzi analitycznych, itp.), 

c) tworzenia, standaryzacji i aktualizacji cyfrowych e-

usług i referencyjnych zasobów cyfrowych, a także 

infrastruktury do ich realizacji, 

d) udostępniania e-zasobów naukowych i kulturowych, 

e) rozwijania zasobu geodezyjnego należącego do 

właściwości danego JST, w tym katastru (po 

uzyskaniu pozytywnej opinii Głównego Geodety 

Kraju), 
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f) rozwijania zasobu związanego z monitoringiem i 

ochroną środowiska i klimatu, dla zapewniania 

właściwej skuteczności działań adaptacyjnych do 

zmian klimatu i przeciwdziałaniu skutkom zmian 

klimatu, w celu wyposażenia JST w sprawnie 

funkcjonujący system IT umożliwiający regionalne i 

lokalne zarzadzanie środowiskiem wraz z możliwością 

udostępniania danych o środowisku, 

g) rozwijania zasobu związanego z monitoringiem i 

ochroną zdrowia, w tym w szczególności w zakresie 

medycyny precyzyjnej/spersonalizowanej oraz 

interceptywnej.  

 

Projekty realizowane w obszarze zdrowia mogą dotyczyć:  

 

o zinformatyzowania jednostek funkcjonujących w 

systemie ochrony zdrowia (wsparcie wdrożeniowe) 

i poprawy dojrzałości cyfrowej placówek 

medycznych,  

o rozwoju telemedycyny, robotyzacji i zastosowania 

sztucznej inteligencji, stanowiących odpowiedź na 

pogłębiające się problemy kadrowe w segmencie 

medycznym, presji na dostępność do 

nowoczesnych technologii medycznych i 

dostępność do leczenia specjalistycznego 

(projekty w tym zakresie będą wdrażane z 

poszanowaniem praw osób z nich korzystających), 

o cyfryzacji procesów back-office w podmiotach 

leczniczych, tworzenia modeli informatyczno-

procesowych i procedur celem optymalizacji 

wykorzystania aparatury cyfrowej, systemów 

informatycznych i przeszkolonej kadry medycznej 

dla poprawy jakości opieki zdrowotnej, w tym 

wykorzystania zasobów informatycznych do 

rozwoju medycyny precyzyjnej / 

spersonalizowanej i interceptywnej; 

 

h) rozwoju infrastruktury informatycznej, e-usług i 

cyfrowych zasobów służącej podnoszeniu poziomu 

świadomości zdrowotnej, aktywności i sprawności 

fizycznej oraz odporności na stres, 
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i) wykorzystywania TIK w relacjach pomiędzy 

administracją i klientem (A2C), 

j) rozwoju aplikacji ISP, także cyfrowych zasobów o 

znacznym potencjale ponownego wykorzystania (np. w 

zakresie nauki, kultury i dziedzictwa) pozostających w 

dyspozycji podmiotów spoza sektora publicznego 

realizujących usługi publiczne. Wypracowanie 

wspólnych formatów danych służy spójności rejestrów 

posiadanych przez administrację publiczną. W ramach 

przedmiotowego typu projektu rozwój infrastruktury 

informatycznej może stanowić jedynie element 

projektu.  

2. Inwestycje w obszarze cyberbezpieczeństwa, tj. 

wzmacniania odporności systemów, zdolności do 

skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty 

(w systemach informacyjnych JST, podmiotów 

publicznych podlegających JST) wyłącznie jako 

element projektu określonego w Typie 1.  

Uzupełniającymi elementami projektu mogą być: 

a) wsparcie w zakresie kompetencji cyfrowych oraz 

zwiększanie kompetencji w zakresie 

cyberbezpieczeństwa, 

b) wsparcie w zakresie rozwijania i wprowadzania 

systemów monitorowania i zarządzania energią 

(energia elektryczna, ciepło, gaz) w budynkach 

należących do JST. 

Informacje dodatkowe:  

1. Wsparcie będzie możliwe dla e-usług o pełnej dostępności 

on-line na co najmniej 4 poziomie dojrzałości1. 

2. Projekty w zakresie e-zdrowia będą komplementarne do 

krajowych platform e-zdrowia (MZ/CeZ). 

3. W celu zapewnienia interoperacyjności i 

komplementarności z rozwiązaniami centralnymi projekty z 

zakresu e-zdrowia będą musiały posiadać pozytywną 

opinią ministra właściwego ds. zdrowia. (Procedura 

                                                           
1 Poziom 4: transakcja – ten poziom dojrzałości zakłada, że całość usługi realizowana jest w postaci elektronicznej, w 
szczególności zaś: o dostarczenie wszystkich dokumentów i doręczeń w postaci elektronicznej, o brak czynności, które 
obywatel lub przedsiębiorca musiałby wykonać w postaci papierowej, o w przypadku wymagania dokonania płatności – 
możliwość dokonania tej płatności w postaci elektronicznej. 
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zgodna z Kontraktem Programowym dla Województwa 

Wielkopolskiego). 

4. Wsparcie ochrony zdrowia realizowane w ramach 

Działania będzie komplementarne z interwencją w ramach 

CP4 działanie 5.3 infrastruktura ochrony zdrowia. 

5. Wszystkie projekty realizowane w obszarze zdrowia 

muszą wynikać z Planu działań w sektorze zdrowia 

uzgodnionym z Komitetem Sterującym do spraw 

koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia, 

przygotowywanym przez IZ FEW 2021-2027. 

6. Dopuszczalne są projekty z zakresu cyfryzacji 

powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezji. Wnioski o 

dofinansowanie dla tych projektów wymagają pozytywnej 

opinii Głównego Geodety Kraju. Projekty z zakresu 

infrastruktury informacji przestrzennej leżącej w zakresie 

kompetencji JST będą mogły być realizowane bez 

potrzeby uzyskania opinii GGK. 

7. Wsparcie skalowalnych nowoczesnych rozwiązań 

informatycznych i technologicznych w ramach współpracy 

międzysektorowej obejmującej, w szczególności 

administrację publiczną, przedsiębiorców i organizacje 

badawcze. 

8. Projekty z zakresu rozwoju e-usług (w tym digitalizacji 

zasobów publicznych oraz cyberbezpieczeństwa) będą 

realizowane przy zapewnieniu ich  interoperacyjności i 

komplementarności z poziomem krajowym. Rozwiązania 

wdrażane w ramach projektów będą realizowały założenia 

Architektury Informacyjnej Państwa (AIP). 

9. Inwestycje muszą posiadać element innowacyjny 

dotyczący rozwiązań informatycznych (elementy SI, 

aplikacje na urządzenia mobilne, chmura obliczeniowa, 

udostępnianie publicznych danych poprzez API). 

10. Preferowane będą: 

a) zintegrowane/sieciowane e-usługi realizowane w 

partnerstwach w celu uniknięcia rozproszenia e-usług. 

(Platformy e-usług uzasadnione analizą kosztów i 

korzyści), 

b) kontynuacja projektów z perspektywy 2014-2020, (w 

przypadku kontynuacji zrealizowanych uprzednio 
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projektów, wymagane szczegółowe uzasadnienie 

kolejnych projektów w tym zakresie – znaczące 

korzyści społeczno-gospodarcze). 

11. Wsparcie rozwiązań cyfrowych polegających na 

monitorowaniu i optymalizacji procesów z obszaru rozwoju 

inteligentnych miast (smart cities), wsi i rolnictwa (smart 

farming), Internetu rzeczy, blockchain/ rozproszonych 

rejestrów, platform e-usług i innych odpowiadających na 

specyficzne i indywidualne potrzeby oraz problemy 

regionu/ danego obszaru. 

12. Wsparcie uzyskają inwestycje w zakresie e-usług w pełni 

dostępnych online i zgodne z Dyrektywą Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2016 r. w 

sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych 

aplikacji organów sektora publicznego. 

13. Projekty z zakresu digitalizacji zasobów naukowych, 

kulturowych i administracji powinny być zgodne z 

Dyrektywą w sprawie otwartych danych i ponownego 

wykorzystywania informacji sektora publicznego. oraz z 

celami wskazanymi w Zaleceniu Komisji UE z dnia 10 

listopada 2021 r. w sprawie wspólnej europejskiej 

przestrzeni danych na potrzeby dziedzictwa kulturowego 

(odpowiednio). 

14. Efekt działań zmierzających do stworzenia cyfrowych 

zasobów publicznych powinien, co do zasady, zostać 

udostępniony obywatelom nieodpłatnie, chyba, że 

udostępnianie to jest ograniczone przepisami prawa. 

15. Projekty związane z elektroniczną publikacją informacji (e-

usługi, strony internetowe) zakładają stosowanie 

odpowiednich standardów dostępności treści 

internetowych dla osób z różnymi rodzajami 

niepełnosprawności, zgodnych z wytycznymi Web Content 

Accessibility Guidelines 2.1  (WCAG 2.1). 

16. Format udostępnianych zdigitalizowanych zasobów 

powinien umożliwiać dalsze przetwarzanie danych 

(otwarty standard plików). 

17. Projekty obarczone ryzykiem powielenia digitalizacji 

zasobów, które zostały już udostępnione w postaci 

cyfrowej oraz projekty dotyczące digitalizacji zasobów, w 



 

12 | S t r o n a  

odniesieniu do których nie zostały uregulowane prawa 

autorskie są wyłączone z możliwości wsparcia. 

18. W projektach musi zostać zastosowana neutralność 

technologiczna oraz standardy otwarte, umożliwiające 

osiągnięcie interoperacyjności z innymi systemami  

(zwłaszcza z systemami ogólnokrajowymi oraz między 

istniejącymi i planowanymi e-usługami). 

19. Realizowane projekty muszą wynikać z obowiązujących 

Strategii ZIT, pozytywnie zaopiniowanych przez IZ zgodnie 

z art. 34 ust. 6 pkt. 2 ustawy o zasadach realizacji zadań 

finansowanych ze środków europejskich w perspektywie 

finansowej 2021–2027. 

Dopuszczalny 

cross-financing 

(%) 

15% 

Minimalny wkład 

własny 

beneficjenta* 

30% 

Uproszczone 

metody rozliczania 

 

Formy wsparcia 01 Dotacja 

Minimalna wartość 

projektu* 

Nie dotyczy 

Maksymalna 

wartość projektu* 

Nie dotyczy  

Minimalna wartość 

wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie* 

Nie dotyczy 

Maksymalna 

wartość wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie* 

Nie dotyczy 

Maksymalny % 

poziom 

dofinansowania 

wydatków 

kwalifikowalnych 

70% 
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w projekcie 

(środki UE) 

Maksymalny % 

poziom 

dofinansowania 

całkowitego 

wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie 

(środki UE + 

współfinansowanie 

ze środków 

krajowych 

przyznane 

beneficjentowi 

przez właściwą 

instytucję) 

70% 

Pomoc publiczna 

– unijna podstawa 

prawna 

PPU_05 Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 

18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 

minimis 

Pomoc publiczna 

– krajowa 

podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia ……. 

września 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w 

ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2021-

2027 

Sposób wyboru 

projektów 

SWP1 Konkurencyjny 

SWP2 Niekonkurencyjny 

Realizacja 

instrumentów 

terytorialnych 

RIT4 Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – 

ogólny 

1. Administracja państwowa 

2. Jednostki Samorządu Terytorialnego 

3. Uczelnie wyższe 

4. Organizacje badawcze 

5. Publiczne zakłady opieki zdrowotnej 

6. Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej 

7. Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji 

obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego 

8. Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek 

samorządu terytorialnego 
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9. Organizatorzy i operatorzy publicznego transportu 

zbiorowego 

10. Organizacje pozarządowe 

Typ beneficjenta – 

szczegółowy* 

 

Słowa kluczowe Cyfryzacja, cyberbezpieczeństwo, eusługipubliczne  

Wielkość podmiotu WLK_7 Nie dotyczy 

Grupa docelowa* 1. JST i ich jednostki organizacyjne, jednostki zależne od 

JST posiadające osobowość prawną, w tym spółki 

komunalne  

2. Jednostki sektora finansów publicznych posiadające 

osobowość prawną 

3. Instytucje prowadzące ewidencje i rejestry na podstawie 

ustaw 

4. Administracja rządowa zespolona i niezespolona 

5. Uczelnie i szkoły wyższe, jednostki naukowo-badawcze (w 

tym instytuty badawcze i instytuty PAN)  

6. Podmioty lecznicze 

7. Przedsiębiorstwa jako partnerzy projektów 

Kryteria wyboru 

projektów 

Adres URL strony z kryteriami 

Wskaźniki 

produktu 

RCO 14 Instytucje publiczne otrzymujące wsparcie na 

opracowywanie usług, produktów i procesów cyfrowych [szt.] 

PLRO 10 Liczba podmiotów, które udostępniły informacje 

sektora publicznego/dane prywatne on-line [szt.] 

PLRO 14 Liczba podmiotów wspartych w zakresie 

cyberbezpieczeństwa [szt.] 

RCO 74 Ludność́ objęta projektami w ramach strategii 

zintegrowanego rozwoju terytorialnego [osoby] 

RCO 75 Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju 

terytorialnego [szt.] 

Wskaźniki 

rezultatu 

RCR 11 Użytkownicy nowych i zmodernizowanych 

publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych 

[użytkownicy/rok] 
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PRIORYTET FEWP.02 FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ZIELONEJ 

WIELKOPOLSKI 

Priorytet 

Kod i nazwa FEWP.02 FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ZIELONEJ 

WIELKOPOLSKI  

Fundusz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  

Cel Polityki CP2 Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna i 

przechodząca w kierunku gospodarki zeroemisyjnej oraz 

odporna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej 

transformacji energetycznej, zielonych i niebieskich 

inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, łagodzenia 

zmian klimatu i przystosowania się do nich, zapobiegania 

ryzyku i zarządzania ryzykiem, oraz zrównoważonej 

mobilności miejskiej 

Miejsce realizacji Wielkopolskie  

Wysokość alokacji 

ogółem* 

Kwota w EUR 

 

Wysokość alokacji 

UE 

331 100 000,00 EUR  

Podział wydatków 

kwalifikowalnych wg 

kategorii regionu** 

PW_2 NIE 

 

Działanie FEWP.02.06 Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski 

żywiołowe w ramach ZIT 

Działanie 

Kod i nazwa FEWP.02.06 Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i 

klęski żywiołowe w ramach ZIT  

Cel szczegółowy EFRR/FS.CP2.IV Wspieranie przystosowania się do zmian 

klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami 

żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, 

z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego 

Instytucja 

Pośrednicząca* 

Nie dotyczy  
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Instytucja 

Wdrażająca* 

Nie dotyczy  

Wysokość alokacji 

ogółem* 

Kwota w EUR 

 

Wysokość alokacji 

UE 

56 820 997,00 EUR 

Zakres interwencji 058 Działania w zakresie przystosowania się do zmian 

klimatu oraz zapobieganie ryzykom związanym z klimatem i 

zarządzanie nimi: powodzie i osunięcia ziemi (w tym 

zwiększanie świadomości, ochrona ludności i systemy 

zarządzania klęskami żywiołowymi i katastrofami, 

infrastruktura i podejście ekosystemowe).  

059 Działania w zakresie przystosowania się do zmian 

klimatu oraz zapobieganie ryzykom związanym z klimatem i 

zarządzanie nimi: pożary (w tym zwiększanie świadomości, 

ochrona ludności i systemy zarządzania klęskami 

żywiołowymi i katastrofami, infrastruktura i podejście 

ekosystemowe). 

060 Działania w zakresie przystosowania się do zmian 

klimatu oraz zapobieganie ryzykom związanym z klimatem i 

zarządzanie nimi: inne ryzyka, np. burze i susze (w tym 

zwiększanie świadomości, ochrona ludności i systemy 

zarządzania klęskami żywiołowymi i katastrofami, 

infrastruktura i podejście ekosystemowe).  

Opis działania Przedstawiony zakres interwencji ma charakter 

indykatywny i będzie dookreślony po zatwierdzeniu 

właściwych Strategii ZIT. 

Typy projektów: 

1. Rozwój zintegrowanych i systemowych działań 

adaptacyjnych do zmian klimatu na terenach 

zurbanizowanych.  

Wsparciem objęte mogą być działania polegające na 

adaptacji terenów zurbanizowanych do zmian klimatu 

takie jak: 

a) przedsięwzięcia adaptacyjne polegające na 

„rozszczelnieniu” powierzchni miast oraz redukcji 

efektu miejskiej wyspy ciepła w wyniku m.in. 
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wprowadzania zieleni w zwartą zabudowę w postaci 

(eko)parków, ogrodów botanicznych i innych 

obszarów bioretencyjnych (np. stawów, niecek, 

rowów, ogrodów deszczowych). Wsparcie w tym 

zakresie dotyczyć może rozwoju zielono-niebieskiej 

infrastruktury i technicznej infrastruktury lądowej 

(zapewniającej łączność przestrzenną między 

obszarami), w tym korytarzy ułatwiających 

przewietrzanie (redukcja smogu i obniżenie 

temperatury), łączenia ze sobą istniejących terenów 

zieleni i zwiększania ich powierzchni, a także 

wykorzystania lokalnego potencjału OZE, 

b) przedsięwzięcia na obszarach o ograniczonych 

możliwościach zagospodarowania wód opadowych, 

dotyczących zapewnienia odpowiedniej retencji 

wodnej przez stosowanie takich rozwiązań jak np. 

wdrażanie inteligentnych systemów 

zagospodarowania wód opadowych (np. podziemne 

zbiorniki i instalacje), wzrost udziału powierzchni 

przepuszczalnych, wprowadzanie zielonych fasad i 

dachów budynków czy zielonych przystanków. 

Zakres wsparcia może zostać rozszerzony o projekty 

dotyczące rozbudowy kanalizacji deszczowej, jeśli 

wynikają one z planów adaptacji miast lub są 

uzasadnione zagrożeniem powodziowym do zmian 

klimatu przy czym muszą one być powiązane z 

inwestycjami w zieloną i niebieską infrastrukturę, 

c) opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu 

(jedynie jako element projektu określonego w typie 

1). 

Informacje dodatkowe dotyczące 1 typu projektu: 

1. Ze względu na specyfikę Programu FEW i 

zdiagnozowane ogromne potrzeby w zakresie adaptacji 

do zmian klimatu na obszarze całego województwa, 

demarkacja między poziomem regionalnym i krajowym 

nastąpi na poziomie projektów (po akceptacji FEW przez 

KE stosowne zmiany wprowadzone zostaną do 

Kontraktu Programowego dla województwa 

wielkopolskiego). 
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2. Co do zasady realizowane działania powinny wynikać z 

planów adaptacji do zmian klimatu.  

3. Działania w miastach, które nie posiadają MPA mogą 

być realizowane w sposób zintegrowany, uwzględniając 

włączenie różnych interesariuszy. Realizacja w sposób 

zintegrowany oznacza, że projekty muszą sprostać kilku 

wyzwaniom związanym ze zmieniającym się klimatem, 

takim jak powodzie, fale upałów, utrata 

bioróżnorodności. Pojedynczy projekt powinien 

obejmować/integrować działania takie jak np. : zielona i 

niebieska infrastruktura, zarządzanie wodami 

opadowymi, retencja wód opadowych na miejscu, m.in. 

rozwiązania oparte na mikroretencjach, odseparowanie 

gruntu w miejscach publicznych itp. Zintegrowane 

podejście wyrażać się również musi poprzez branie pod 

uwagę potrzeb wszystkich interesariuszy – obywateli, 

m.in. grupy defaworyzowane, osoby starsze, dzieci itp. 

Należy zasięgnąć opinii społeczności lokalnych i 

organizacji społeczeństwa obywatelskiego w sprawie 

zakresu tych projektów, tj. np. zakresy projektów/ 

dokumenty ich dotyczące podlegają konsultacjom 

społecznym, zakres projektów uwzględniony jest w 

skonsultowanych społecznie dokumentach 

strategicznych, wnioskodawcy dysponują 

opiniami/listami poparcia społecznego dla realizacji 

projektu. 

2. Działania adaptacyjne do zmian klimatu poprzez 

rozwój mikro i małej retencji wodnej: 

a) ochrona i odtwarzanie naturalnych ekosystemów 

retencjonujących wodę (np. torfowiska, bagna, tereny 

podmokłe, stawy, starorzecza i oczka wodne, trwałe 

użytki zielone, intercepcja szaty roślinnej), w tym 

ograniczające zbyt szybki odpływ wód ze zlewni, 

b) projekty z zakresu mikro i małej retencji, mające na 

celu zwiększenie lub zachowanie retencji w 

zlewniach w obrębie cieków naturalnych, kanałów i 

rowów melioracyjnych, a także retencji wód 

podziemnych. 

Informacje dodatkowe dotyczące 2 typu projektu: 
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1. Wsparcie inwestycyjne będzie mogło być jedynie 

skierowane na projekty, które nie powodują 

zastosowania art. 4.7. Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz 

nie mają znaczącego wpływu na cele ochrony obszarów 

objętych siecią Natura 2000. 

3. Budowa, przebudowa lub remont urządzeń 

wodnych2 i infrastruktury towarzyszącej służących 

zmniejszeniu skutków susz i powodzi w zakresie 

małej infrastruktury hydrotechnicznej: zbiorniki 

suche, poldery zalewowe, zwiększanie rozstawu 

wałów rzecznych.  

Informacje dodatkowe dotyczące 3 typu projektu: 

1. Preferowane będą najmniej inwazyjne metody ochrony 

przeciwpowodziowej, jednak w przypadku 

niewystarczających naturalnych mechanizmów 

ograniczających skutki susz i powodzi, wspierane będą 

inwestycje w zakresie małej infrastruktury 

hydrotechnicznej, oraz likwidacja urządzeń 

nieefektywnych, stanowiących bariery dla ciągłości 

ekologicznej cieków i ich dolin.  

2. Wsparcie inwestycyjne będzie mogło być jedynie 

skierowane na projekty, które nie powodują 

zastosowania art. 4.7. Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz 

nie mają znaczącego wpływu na cele ochrony obszarów 

objętych siecią Natura 2000.  

4. Rozwój systemów ratownictwa oraz systemów 

prognozowania i ostrzegania środowiskowego.  

Wsparciem objęte mogą być działania polegające na: 

                                                           
2 Zgodnie z definicja zwartą w ustawie „Prawo wodne” rozumie się przez to urządzenia lub budowle służące do 
kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, w tym: a) urządzenia lub budowle piętrzące, 
przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały i rowy; b) sztuczne zbiorniki usytuowane na wodach płynących 
oraz obiekty związane z tymi zbiornikami; c) stawy, w szczególności stawy rybne oraz stawy przeznaczone do 
oczyszczania ścieków albo rekreacji; d) obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz wód 
podziemnych, 
e) obiekty energetyki wodnej; f) wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód, do 
ziemi lub do urządzeń wodnych oraz wyloty służące do wprowadzania wody do wód, do ziemi lub do urządzeń 
wodnych;  
h) urządzenia służące do chowu ryb lub innych organizmów wodnych w wodach powierzchniowych; i) mury 
oporowe, bulwary, nabrzeża, mola, pomosty i przystanie, j) stałe urządzenia służące do dokonywania przewozów 
międzybrzegowych.  
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a) przedsięwzięciach służących rozwojowi systemu 

ratowniczo-gaśniczego, w tym doposażenia służb w 

odpowiedni i wysoce efektywny sprzęt dla jednostek 

odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych 

i usuwaniu skutków zjawisk katastrofalnych. 

b) usprawnieniu potencjału służb publicznych  

w ramach rozwoju systemów monitoringu, 

prognozowania i ostrzegania środowiskowego na 

obszarze Wielkopolski (np. wykorzystujące 

technologie dokładnej identyfikacji i mapowania 

obszarów zagrożeń), a także skutecznego 

informowania mieszkańców o możliwie precyzyjnie 

określonych zagrożeniach środowiskowych i 

meteorologicznych. 

Informacje dodatkowe dotyczące 4 typu projektu: 

1. W przypadku inwestycji/zakupu sprzętu dla OSP – 

warunkiem dofinansowania projektu jest funkcjonowanie 

danej jednostki w Krajowym Systemie Ratowniczo – 

Gaśniczym.  

Elementami uzupełniającymi zakres interwencji typów 

projektów 1-4 mogą być: 

1. działania dotyczące poprawy świadomości ekologicznej 

ludności w zakresie racjonalnego korzystania z zasobów 

środowiskowych ochrony i przeciwdziałania skutkom 

występujących zmian klimatycznych, 

2. działania sprzyjające neutralności klimatycznej,  w tym w 

zakresie efektywności energetycznej i wykorzystania 

energii z odnawialnych źródeł. 

Informacje dodatkowe dotyczące wszystkich typów 

projektów: 

1. Wykluczone jest wsparcie dla budowy sztucznych 

zbiorników retencyjnych na ciekach wodnych oraz 

wsparcie prac utrzymaniowych na rzekach i ich 

regulacja.   

2. Przedsięwzięcia (zwłaszcza w zakresie infrastruktury 

hydrotechnicznej) muszą być zgodne z dyrektywą 
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siedliskową, dyrektywą w sprawie ochrony dzikiego 

ptactwa  i ramową dyrektywą wodną. 

3. Konieczne jest aby projekty przeciwpowodziowe 

wynikały z Planów Zarządzania Ryzykiem 

Powodziowym.  

4. Podjęte przedsięwzięcia powinny uwzględniać założenia 

projektowania uniwersalnego celem kształtowania 

optymalnej funkcjonalności i dostępności inwestycji dla 

wszystkich ich użytkowników. 

5. Wspierane projekty wymagają realizacji zgodnie z 

zasadą „nie czyń znaczących szkód” (Do No Significant 

Harm), w tym  nie mogą oddziaływać negatywnie na 

żaden z sześciu celów środowiskowych oraz wnoszą 

istotny wkład w realizację co najmniej jednego z celów 

środowiskowych wymienionych w art. 9 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852.” 

6. Realizowane projekty powinny być zgodne z 

Komunikatem KE do Parlamentu Europejskiego, Rady 

Europejskiego Komitetu Ekonomicznego – Społecznego 

i Komitetu Regionów „Budując Europę odporną na 

zmianę klimatu - nowa Strategia w zakresie 

przystosowania do zmiany klimatu”. 

7. Planowane inwestycje powinny być zgodne z Planem 

przeciwdziałania skutkom suszy przyjęty 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 

2021 r. w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania 

skutkom suszy. 

8. Realizowane projekty muszą wynikać z obowiązujących 

Strategii ZIT, pozytywnie zaopiniowanych przez IZ 

zgodnie z art. 34 ust. 6 pkt. 2 ustawy o zasadach 

realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich 

w perspektywie finansowej 2021–2027.  

Dopuszczalny 

cross-financing (%) 

15% 

Minimalny wkład 

własny beneficjenta* 

30% 

Uproszczone 

metody rozliczania 
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Formy wsparcia 01 Dotacje 

Minimalna wartość 

projektu* 

Nie dotyczy 

Maksymalna 

wartość projektu* 

Nie dotyczy 

Minimalna wartość 

wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie* 

Nie dotyczy  

Maksymalna 

wartość wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie* 

Nie dotyczy 

Maksymalny % 

poziom 

dofinansowania 

wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie 

(środki UE) 

70% 

Maksymalny % 

poziom 

dofinansowania 

całkowitego 

wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie 

(środki UE + 

współfinansowanie 

ze środków 

krajowych 

przyznane 

beneficjentowi przez 

właściwą instytucję) 

Projekty nie objęte pomocą publiczną – maks. 70% kosztów 

kwalifikowanych inwestycji 

Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie ze schematami 

pomocy publicznej 

 

 

Pomoc publiczna – 

unijna podstawa 

prawna 

Szczegółowe informacje na temat możliwych podstaw 

prawnych zostaną określone w terminie późniejszym 
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Pomoc publiczna – 

krajowa podstawa 

prawna 

Szczegółowe informacje na temat możliwych podstaw 

prawnych zostaną określone w terminie późniejszym 

Sposób wyboru 

projektów 

SWP1 Konkurencyjny, SWP2 Niekonkurencyjny 

 

Realizacja 

instrumentów 

terytorialnych 

RIT 1 ZIT 

Typ beneficjenta – 

ogólny 

1. Administracja publiczna  

2. Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne 

3. Służby publiczne  

4. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe 

Typ beneficjenta – 

szczegółowy* 

1. Jednostki samorządu terytorialnego  

2. Przedsiębiorstwa wodno – kanalizacyjne  

3. Spółki wodne  

4. Instytucje odpowiedzialne za gospodarkę wodną  

5. Jednostki rządowe i samorządowe ochrony środowiska 

6. Policja, straż pożarna i służby ratownicze  

7. Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek 

samorządu terytorialnego  

8. Organizacje pozarządowe  

Słowa kluczowe adaptacja_do_zmian_klimatu, adaptacyjność, 

climate_proofing, deszczówka, edukacja_klimatyczna, 

ekosystem, klęski_żywiołowe 

Wielkość podmiotu RIT4 Nie dotyczy 

Grupa docelowa* 1. JST i ich jednostki organizacyjne, jednostki zależne od 

JST posiadające osobowość prawną, w tym spółki 

komunalne 

2. Państwowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe 

jednostki budżetowe posiadające osobowość prawną; 

3. Spółki wodne i ich związki 

4. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 

5. Państwowe osoby prawne 

6. OSP (tylko w ramach KSRG), PSP, WOPR 

7. Organizacje pozarządowe 

Kryteria wyboru 

projektów 

Adres URL strony z kryteriami 

Wskaźniki produktu RCO 24 Inwestycje w nowe lub zmodernizowane systemy 

monitorowania, gotowości, ostrzegania i reagowania w 



 

24 | S t r o n a  

kontekście klęsk żywiołowych i katastrof w przypadku klęsk 

żywiołowych [PLN] 

RCO 26 Zielona infrastruktura wybudowana lub 

zmodernizowana w celu przystosowania się do zmian 

klimatu [ha].  

RCO 28 Powierzchnia objęta środkami ochrony przed 

niekontrolowanymi pożarami [ha] 

PLRO 44  Pojemność obiektów małej retencji [m3] 

PLRO 178 Liczba miast wspartych w zakresie adaptacji do 

zmian klimatu [szt.] 

PLRO 167 Liczba wybudowanych, przebudowanych i 

wyremontowanych urządzeń wodnych (w tym obiektów 

kompleksowych) [szt.] 

RCO 74 Ludność́ objęta projektami w ramach strategii 

zintegrowanego rozwoju terytorialnego [osoby] 

RCO 75 Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju 

terytorialnego [szt.] 

Wskaźniki rezultatu RCR 35 Ludność odnosząca korzyści ze środków ochrony 

przeciwpowodziowej [osoby]. 

RCR 36 Ludność odnosząca korzyści ze środków ochrony 

przed niekontrolowanymi pożarami [osoby] 

RCR 95 Ludność́ mająca dostęp do nowej lub 

udoskonalonej zielonej infrastruktury [osoby] 
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PRIORYTET FEWP.03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ZRÓWNOWAŻONEJ  

MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ W WIELKOPOLSCE 

Priorytet 

Kod i nazwa FEWP.03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA 

ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ W 

WIELKOPOLSCE 

Fundusz EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  

Cel Polityki CP2 Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna 

i przechodząca w kierunku gospodarki zeroemisyjnej oraz 

odporna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej 

transformacji energetycznej, zielonych i niebieskich 

inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, łagodzenia 

zmian klimatu i przystosowania się do nich, zapobiegania 

ryzyku i zarządzania ryzykiem oraz zrównoważonej 

mobilności miejskiej 

Miejsce realizacji Wielkopolskie 

Wysokość alokacji 

ogółem* 

Kwota w EUR 

Wysokość alokacji 

UE 

170 191 556,00 EUR 

Podział wydatków 

kwalifikowalnych wg 

kategorii regionu** 

PW_2 Nie 
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Działanie FEWP.03.02 Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT 

Działanie 

Kod i nazwa FEWP.03.02 - Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej 

w ramach ZIT 

Cel szczegółowy EFRR/FS.CP2.VIII - Wspieranie zrównoważonej 

multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu 

transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej 

Instytucja 

Pośrednicząca* 

Nie dotyczy 

Instytucja 

Wdrażająca* 

Nie dotyczy 

Wysokość alokacji 

ogółem* 

Kwota w EUR 

Wysokość alokacji 

UE 

118 500 000,00 EUR  

Zakres interwencji 077 Działania mające na celu poprawę jakości powietrza i 

ograniczenie hałasu 

081 Infrastruktura czystego transportu miejskiego 

082 Tabor czystego transportu miejskiego 

083 Infrastruktura rowerowa 

086 Infrastruktura paliw alternatywnych 

Opis działania Przedstawiony zakres interwencji ma charakter 

indykatywny i będzie dookreślony po zatwierdzeniu 

właściwych Strategii ZIT. 

Typy projektów: 

1. Interwencje na rzecz zwiększenia zrównoważonej 

mobilności mieszkańców oraz funkcjonalności i 

efektywności transportu miejskiego poprzez 

wsparcie systemów publicznego transportu 

zbiorowego w ramach miejskich obszarów 

funkcjonalnych - tabor 

a) zakup oraz modernizacja zero- (elektrycznych BEV, 

wodorowych FCV) lub nisko-emisyjnych aktywów 

mobilnych (w tym taboru) wykorzystywanych w 

publicznym transporcie zbiorowym, spełniających 
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wymogi dla „ekologicznie czystych pojazdów” w 

rozumieniu dyrektywy 2009/33/WE (z późn. zmianą), 

w tym autobusów napędzanych LNG, CNG, LPG lub 

o napędzie hybrydowym PHEV (plug-in)3. Zakupowi 

taboru mogą towarzyszyć inwestycje w niezbędną 

dla właściwego funkcjonowania zrównoważonej 

mobilności infrastrukturę (tj.: zaplecza technicznego 

do obsługi taboru; infrastrukturę punktową: zajezdnie 

tramwajowe i autobusowe, przystanki, wysepki, 

multimodalne systemy transportu publicznego). 

Informacje dodatkowe dotyczące 1 typu projektu: 

1. Preferencje w zakresie taboru miejskiego uzyskają 

projekty, których przedmiotem będzie zakup jednostek 

zero-emisyjnych; 

2. Realizowane inwestycje w zakresie infrastruktury i taboru 

powinny być komplementarne z działaniami 

organizatorów transportu publicznego związanymi z 

poprawą dostępności transportu publicznego w ujęciu 

terytorialnymi i jakościowym (np. zagęszczenie 

przystanków, nowe trasy autobusowe, itp.). 

2. Interwencje na rzecz zwiększenia zrównoważonej 

mobilności mieszkańców oraz funkcjonalności i 

efektywności transportu miejskiego poprzez 

wsparcie systemów publicznego transportu 

zbiorowego w ramach miejskich obszarów 

funkcjonalnych – pozostała infrastruktura 

a) budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury 

transportu (m.in.: sieci tramwajowych i 

autobusowych – z ograniczeniem do inwestycji w 

przebudowę lub rozbudowę sieci drogowej 

wykorzystywanej na potrzeby zbiorowego transportu 

publicznego; buspasy; przebudowa skrzyżowań w 

celu ułatwienia oraz/lub nadania priorytetu 

transportowi publicznemu w ruchu: pasy skrętów dla 

autobusów, śluzy na skrzyżowaniach, infrastruktura 

drogowa przy pętlach tramwajowych/autobusowych, 

stacjach kolejowych; wyposażenie dróg i ulic w 

niezbędne obiekty i urządzenia drogowe służące 

                                                           
3 W zależności od wielkości pojazdów, zgodnie z zapisami dyrektywy 2009/33/WE (z późn. zmianą). 
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bezpieczeństwu ruchu pojazdów transportu 

publicznego i niechronionych użytkowników dróg, 

energooszczędne oświetlenie led (jako 

uzupełniający, niedominujący element projektu)); 

b) rozwój wielogałęziowego powiązania różnych 

podsystemów transportu publicznego oraz 

transportu indywidualnego (m.in. centrów 

przesiadkowych, dworców (w tym kolejowych, 

autobusowych), obiektów P&R, a także obiektów 

B&R); 

c) zakup i montaż czujników monitorujących w 

szczególności jakość powietrza przede wszystkim w 

ramach zanieczyszczeń liniowych generowanych 

przez transport, a nie w odniesieniu do pozostałych 

źródeł emisji zanieczyszczeń np. z lokalnych 

kotłowni czy domowych źródeł ciepła; 

d) cyfryzacja transportu miejskiego oraz działania 

towarzyszące rozwojowi transportu publicznego (z 

wyłączeniem inwestycji w przebudowę lub 

rozbudowę sieci drogowej wykorzystywanej dla 

ruchu indywidualnego samochodowego) 

poprawiające m.in. przepływ i bezpieczeństwo 

pasażerów (np. miejskie i podmiejskie węzły 

przesiadkowe, miejskie systemy ITS dla transportu 

publicznego), inteligentne zarządzanie miejscami 

parkingowymi; 

e) budowa i rozbudowa infrastruktury do ładowania i 

tankowania zeroemisyjnych pojazdów komunikacji 

publicznej, instalacje służące do dystrybucji 

nośników energii i paliw dla zero-emisyjnego 

transportu zbiorowego nowej generacji 

wykorzystującego proekologiczne źródła napędu 

(takie jak np. energia elektryczna, wodór). 

Informacje dodatkowe dotyczące 2 typu projektu: 

1. Budowa obiektów P&R jest możliwa jedynie pod 

warunkiem zlokalizowania ich w miejscach 

zapewniających ścisłą integrację z publicznym 

transportem zbiorowym; 

2. w przypadku tworzenia parkingów zapewnienie 

wyznaczonych miejsc dla osób z 
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niepełnosprawnościami, bezpiecznych miejsc dla 

rodziców/opiekunów z dziećmi; 

3. W miastach pow. 75 tys. mieszkańców wsparcie dla 

obiektów P&R będzie możliwe pod warunkiem ich 

zlokalizowania poza obszarem funkcjonalnego 

śródmieścia, wyznaczonym w studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

3. Wspieranie zeroemisyjnych form indywidualnej 

mobilności 

a) Budowa i  rozbudowa dróg rowerowych (w tym 

kontrapasów) oraz ciągów pieszo-rowerowych; 

b) Inne działania infrastrukturalne uwzględniające 

obiekty przeznaczone dla ruchu 

niezmotoryzowanych uczestników ruchu, w tym 

system roweru miejskiego z infrastrukturą rowerową 

(np.: stojaki, wiaty rowerowe, stacje 

samoobsługowej naprawy rowerów, śluzy rowerowe, 

przejścia dla pieszych, azyle dla pieszych, 

oświetlenie (jako element projektu)); 

c) budowa i rozbudowa publicznej, ogólnodostępnej 

infrastruktury do ładowania i tankowania pojazdów 

zeroemisyjnych indywidualnych (jako element 

projektu). 

Informacje dodatkowe dotyczące 3 typu projektu: 

1. Infrastruktura do ładowania i tankowania pojazdów 

zeroemisyjnych indywidualnych musi być zgodna z 

wymogami Dyrektywy 2014/94/UE oraz zapewniająca 

niedyskryminacyjny dostęp dla wszystkich 

użytkowników. Wsparcie może być realizowane w 

przypadku: braku możliwości finansowania inwestycji ze 

źródeł prywatnych oraz uzasadnienia inwestycji 

odpowiednią analizą popytu i potrzeb; 

2. Działania dotyczące infrastruktury do ładowania i 

tankowania pojazdów zeroemisyjnych indywidualnych 

muszą uwzględniać rekomendacje Forum 

Zrównoważonego Transportu tj.: „Recommendations for 

public authorities on: procuring, awarding concessions, 
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licences and/ or granting support for electric recharging 

infrastructure for passenger cars and vans”; 

3. Ekspansja ciągów pieszych i rowerowych powinna 

stanowić dopełnienie rozwoju siatki połączeń 

komunikacyjnych na terenach miejskich i podmiejskich; 

4. Preferencje w zakresie promocji ruchu pieszego i 

rowerowego uzyskają projekty zachowujące spójność 

sieci dróg i ścieżek. 

4. Rozwój zrównoważonej mobilności społeczeństwa 

poprzez promowanie integracji taryfowej i wdrażanie 

komponentów koncepcji MaaS  

(wyłącznie jako element projektu inwestycyjnego 

wskazanego w pkt. 1-3) 

a) działania obejmujące rozwój innowacyjnych 

technologii ITS wspierających dekarbonizację 

transportu i zrównoważoną mobilność; 

b) rozwiązania umożliwiające integrację taryfową; 

c) rozwój systemów autonomicznych w transporcie 

miejskim; 

d) wdrożenie koncepcji „Mobilność jako Usługa” 

(MaaS) 

e) działania w rozwój systemów biletowych i aplikacji 

służących mobilności, systemów współdzielenia 

środków transportu i rozwój innowacyjnych środków 

transportu. 

5. Działania informacyjno-promocyjne i edukacyjne na 

rzecz transportu zbiorowego i bezpieczeństwa ruchu 

w transporcie publicznym  

(wyłącznie jako obowiązkowy element każdego projektu 

inwestycyjnego wskazanego w pkt. 1-3) 

a) Działania mające na celu podnoszenie świadomości 

mieszkańców, pracodawców i władz 

samorządowych wszystkich szczebli w zakresie 

propagowania korzystania z niskoemisyjnego 

transportu zbiorowego i ruchu niezmotoryzowanego 

mające na celu zapewnienie, że transport zbiorowy 

oraz niezmotoryzowany będzie wybierany częściej 
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niż samochód jako podstawowy środek 

przemieszczania się w obrębie aglomeracji; 

b) działania edukacyjne mające na celu kształtowanie 

odpowiednich postaw w zakresie zrównoważonej 

mobilności oraz bezpieczeństwa ruchu w transporcie 

publicznym. 

Informacje dodatkowe dotyczące wszystkich typów 

projektów:  

1. Typy projektów można łączyć w celu realizacji jak 

najbardziej kompleksowych przedsięwzięć. 

2. Preferowane będą projekty kompleksowe, obejmujące 

większą ilość typów projektów. 

3. Elementami uzupełniającymi zakres interwencji typów 

projektów 1-5 mogą być działania wzmacniające 

adaptacyjność do zmian klimatu oraz sprzyjające 

neutralności klimatycznej w zakresie zielono-niebieskiej 

infrastruktury, efektywności energetycznej, a także 

wykorzystania energii z odnawialnych źródeł. Działania 

te muszą być integralnym elementem większych 

projektów i nie będą stanowiły ich dominującej części 

(limit do 15% środków kwalifikowalnych inwestycji). 

4. Inwestycje objęte wsparciem będą wynikać z 

odpowiednich Planach Zrównoważonej Mobilności 

Miejskiej (SUMP) lub innych dokumentach planowania 

mobilności przyjętych na obszarze, w którym 

realizowana jest inwestycja: 

a) we wszystkich miastach wojewódzkich oraz w 

gminach położonych w ich miejskich obszarach 

funkcjonalnych przyznanie dofinansowania 

projektom będzie uzależnione od przyjęcia SUMP; 

b) w innych miastach powyżej 100 000 mieszkańców 

oraz w gminach położonych w ich miejskich 

obszarach funkcjonalnych przyznanie 

dofinansowania projektom będzie uzależnione od 

przyjęcia:  SUMP lub  innego dokumentu z zakresu 

planowania transportu miejskiego oraz 

zobowiązania, że SUMP zostanie przyjęty nie 

później niż do 31 grudnia 2025 r. (w przypadku 

niewywiązania się z tego zobowiązania w 
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ostatecznym terminie, wsparcie UE zostanie 

wycofane);  

c) w pozostałych miastach poniżej 100 000 

mieszkańców przyznanie dofinansowania projektom 

będzie uzależnione od przyjęcia odpowiedniego 

dokumentu z zakresu planowania transportu 

miejskiego (np. odpowiednio dostosowanej strategii 

ZIT), przy czym preferowany będzie SUMP. Za 

odpowiednio dostosowaną strategię ZIT będzie 

uważana taka strategia, która obejmuje obszar 

transportu i mobilności miejskiej w zakresie 

diagnozy, celów strategii i listy projektów. W 

odróżnieniu do strategii dla miast przygotowujących 

SUMP, które mogą w obszarze mobilności miejskiej 

odsyłać czytelnika do SUMP.  

Weryfikacja rzeczywistej realizacji SUMP będzie 

prowadzona na poziomie kryteriów wyboru projektów oraz 

realizacji właściwych projektów. 

5. Przy projektowaniu i wdrażaniu przedsięwzięć 

obligatoryjne będą działania na rzecz wyrównywania 

szans oraz przeciwdziałania dyskryminacji w dostępie do 

infrastruktury i usług transportu miejskiego, zgodnie ze 

standardem: transportowym, architektonicznym oraz 

cyfrowym. Powyższe działania realizowane będą m. in. 

poprzez: projektowanie zgodnie z koncepcją 

uniwersalnego projektowania oraz zapewnieniem 

bezpieczeństwa sanitarnego; uwzględnienie dostępności 

dla osób o ograniczonej mobilności oraz z 

niepełnosprawnościami, a także w szczególności osób w 

niekorzystnej sytuacji; zaplanowanie działań 

zapewniających powszechnie dostępne, przejrzyste i 

aktualizowane przez kompetentne instytucje informacje 

w językach obcych.   

6. Poza obiektami P&R, miejskimi i podmiejskimi węzłami 

przesiadkowymi, środkami na poprawę bezpieczeństwa 

niechronionych użytkowników drogi oraz infrastrukturą 

tankowania / ładowania pojazdów bezemisyjnych, 

wsparciem nie będą objęte inwestycje w przebudowę lub 

rozbudowę sieci drogowej wykorzystywanej dla ruchu 

pojazdów samochodowych nie wykorzystywanych w 

transporcie publicznym. 
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7. Działania powinny służyć zmniejszeniu popytu na 

podróże realizowane indywidualnym transportem 

samochodowym na rzecz zwiększenia udziału transportu 

zbiorowego przy wykorzystaniu środków transportu 

publicznego. 

8. priorytetowe wsparcie otrzymają projekty powiązane z 

wprowadzaniem integracji taryfowej oraz wdrażaniem 

koncepcji MaaS. 

9. Premiowane będą działania wyrównujące szanse grup 

zagrożonych dyskryminacją. 

10. Preferencje w dostępie do finansowania otrzymają MOF, 

w których stosowane będzie zintegrowane podejście do 

działań związanych z kształtowaniem systemu 

transportowego poprzez tworzenie i realizację 

dokumentów spełniających ideę planów zrównoważonej 

mobilności miejskiej (SUMP). 

11. Wspierane projekty wymagają realizacji zgodnie z 

zasadą „nie czyń znaczących szkód” (Do No Significant 

Harm), w tym  nie mogą oddziaływać negatywnie na 

żaden z sześciu celów środowiskowych oraz wnoszą 

istotny wkład w realizację co najmniej jednego z celów 

środowiskowych wymienionych w art. 9 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852. 

12. Realizowane projekty muszą wynikać z obowiązujących 

Strategii ZIT, pozytywnie zaopiniowanych przez IZ 

zgodnie z art. 34 ust. 6 pkt. 2 ustawy o zasadach 

realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich 

w perspektywie finansowej 2021–2027. 

Dopuszczalny 

cross-financing (%) 

15% 

Minimalny wkład 

własny beneficjenta* 

30% 

Uproszczone 

metody rozliczania 

 

Formy wsparcia 01 Dotacja 

Minimalna wartość 

projektu* 

Nie dotyczy 



 

34 | S t r o n a  

Maksymalna 

wartość projektu* 

Nie dotyczy 

Minimalna wartość 

wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie* 

Nie dotyczy 

Maksymalna 

wartość wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie* 

Nie dotyczy 

Maksymalny % 

poziom 

dofinansowania 

wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie 

(środki UE) 

70% 

Maksymalny % 

poziom 

dofinansowania 

całkowitego 

wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie 

(środki UE + 

współfinansowanie 

ze środków 

krajowych 

przyznane 

beneficjentowi przez 

właściwą instytucję) 

70% 

Pomoc publiczna – 

unijna podstawa 

prawna 

Szczegółowe informacje na temat możliwych podstaw 

prawnych zostaną określone w terminie późniejszym 

Pomoc publiczna – 

krajowa podstawa 

prawna 

Szczegółowe informacje na temat możliwych podstaw 

prawnych zostaną określone w terminie późniejszym 

Sposób wyboru 

projektów 

SWP1 Konkurencyjny 

SWP2 Niekonkurencyjny 
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Realizacja 

instrumentów 

terytorialnych 

RIT1 ZIT 

Typ beneficjenta – 

ogólny 

1. Przedsiębiorstwa  

2. Administracja publiczna 

3. Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne 

4. Partnerstwa 

5. Służby publiczne 

6. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe 

Typ beneficjenta – 

szczegółowy* 

1. MŚP  

2. Duże przedsiębiorstwa 

3. Administracja państwowa 

4. Jednostki Samorządu Terytorialnego 

5. Organizatorzy i operatorzy publicznego transportu 

zbiorowego 

6. Partnerstwa Publiczno-Prywatne 

7. Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek 

samorządu terytorialnego 

8. Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach 

realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu 

terytorialnego 

9. Zarządcy dróg publicznych 

10. Organizacje pozarządowe 

11. Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe 

Słowa kluczowe bike_and_ride, centrum_przesiadkowe, czysty_transport, 

mobilność_miejska, ścieżki_rowerowe, tabor_miejski, 

tabor_niskoemisyjny, 

Wielkość podmiotu WLK_7 Nie dotyczy 

Grupa docelowa* 1. Mieszkańcy województwa wielkopolskiego, w tym 

użytkownicy korzystający z miejskiej infrastruktury 

transportowej i publicznego transportu zbiorowego na 

obszarach miejskich 
 

2. JST i ich jednostki organizacyjne, jednostki zależne od 

JST posiadające osobowość prawną, w tym spółki 

komunalne podmioty świadczące usługi transportu 

zbiorowego dla JST 
 

3. Państwowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe 

jednostki budżetowe 
 

4. Przedsiębiorstwa, w tym MŚP, „mid-caps”, „small mid-

caps”, przedsiębiorstwa duże 
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5. Organizacje pozarządowe 
 

6. Podmioty działające na podstawie umowy o partnerstwie 

publiczno-prywatnym 
 

7. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe 

Kryteria wyboru 

projektów 

Adres URL strony z kryteriami 

Wskaźniki produktu RCO 57 Pojemność ekologicznego taboru do zbiorowego 

transportu publicznego [osoby] 

RCO 58 Wspierana infrastruktura rowerowa [km] 

RCO 59 Infrastruktura paliw alternatywnych (punkty 

tankowania/ładowania) [szt.] 

RCO 60 Miasta z nowymi lub zmodernizowanymi cyfrowymi 

systemami transportu miejskiego [szt.] 

RCO74 Ludność objęta projektami w ramach strategii 

zintegrowanego rozwoju terytorialnego [osoby] 

RCO75 Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju 

terytorialnego [szt.] 

PLRO 097 Liczba wspartych zintegrowanych węzłów 

przesiadkowych [szt.] 

Wskaźniki rezultatu RCR 29 Szacowana emisja gazów cieplarnianych [tony 

równoważnika CO2/rok] 

RCR 62 Roczna liczba użytkowników nowego lub 

zmodernizowanego transportu publicznego 

[użytkownicy/rok] 

RCR 64 Roczna liczba użytkowników infrastruktury 

rowerowej [użytkownicy/rok] 
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PRIORYTET FEWP.06 FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA WIELKOPOLSKI  

O SILNIEJSZYM WYMIARZE SPOŁECZNYM (EFS+) 

Priorytet 

Kod i nazwa FEWP.06 FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA 

WIELKOPOLSKI O SILNIEJSZYM WYMIARZE 

SPOŁECZNYM (EFS+) 

Fundusz Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) 

Cel Polityki CP4 Europa o silniejszym wymiarze społecznym, bardziej 

sprzyjająca włączeniu społecznemu i wdrażająca Europejski 

filar praw socjalnych 

Miejsce realizacji Wielkopolskie 

Wysokość alokacji 

ogółem* 

Kwota w EUR 

Wysokość alokacji 

UE 

437 838 416,00 EUR 

Podział wydatków 

kwalifikowalnych wg 

kategorii regionu** 

PW_2 NIE 

 

Działanie FEWP.06.04 Wsparcie pracowników i pracodawców 

Działanie 

Kod i nazwa FEWP.06.04 Wsparcie pracowników i pracodawców 

Cel szczegółowy EFS+.CP4.D Wspieranie dostosowania pracowników, 

przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie 

aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze 

dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia 

zagrożenia dla zdrowia 

Instytucja 

Pośrednicząca* 
Nie dotyczy 

Instytucja 

Wdrażająca* 
Nie dotyczy 

Wysokość alokacji 

ogółem* 
Kwota w EUR 
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Wysokość alokacji 

UE 
47 760 969,00 EUR 

Zakres interwencji 144 Działania na rzecz zdrowego i dostosowanego 

środowiska pracy uwzględniające zagrożenia dla zdrowia i 

obejmujące m.in. promocje aktywności fizycznej 

146 Wsparcie na rzecz przystosowania pracowników, 

przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian 

147 Działania zachęcające do aktywnego starzenia się w 

dobrym zdrowiu 

Opis działania Typy projektów: 

1. Usługi rozwojowe realizowane za pośrednictwem 

BUR. 

Przewiduje się realizację działań adaptacyjnych dla 

pracowników, pracodawców, przedsiębiorców i 

przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw społecznych takich 

jak:  

a) usługi doradcze lub szkoleniowe, m.in. w zakresie 

działalności przedsiębiorstw, poprawy jakości 

zarządzania, wykorzystania nowych technologii, w 

tym w powiązaniu z niską/zerową emisyjnością lub 

GOZ zarządzania różnorodnością i wiekiem, rozwoju 

przedsiębiorstw w obszarach regionalnych 

inteligentnych specjalizacji,  

b) rozwój umiejętności/kompetencji/kwalifikacji osób 

pracujących w przedsiębiorstwach oraz u innych 

pracodawców, możliwość przekwalifikowania, w tym 

z wykorzystaniem usług szkoleniowych 

dostosowanych do potrzeb pracodawcy, a także 

możliwość zdobywania kwalifikacji rynkowych 

Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i potwierdzania 

efektów uczenia się w drodze walidacji. 

Informacje dodatkowe dotyczące 1 typu projektu: 

1. Wsparcie rozwojowe będzie realizowane przez Podmiotowy 

System Finansowania (PSF) za pośrednictwem Bazy Usług 

Rozwojowych, zgodne z zidentyfikowanymi potrzebami.  



 

39 | S t r o n a  

2. Wsparcie skierowane będzie do przedsiębiorców i 

pracodawców bez względu na formę i wielkość podmiotu.  

3. Powyższe działania będą możliwe do realizacji dla 

podmiotów, które nie otrzymują wsparcia w tym samym 

zakresie z innych programów, w tym z poziomu krajowego. 

2. Outplacement.  

Przewiduje się wsparcia dla przedsiębiorstw 

przechodzących procesy restrukturyzacyjne, adaptacyjne i 

modernizacyjne oraz ich pracowników, a także osób 

odchodzących z rolnictwa. 

Wsparcie outplacementowe wzorowane będzie na 

instrumentach i usługach wymienionych w ustawie o  

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.  

3. Projekty związane z zarządzaniem wiekiem, 

wprowadzaniem nowych narzędzi kadrowych i 

sposobów organizacji pracy oraz innowacyjnych i 

elastycznych form zatrudnienia, w tym pracy zdalnej.  

Przewiduje się wsparcie dla pracodawców i pracowników w 

zakresie m.in.: 

a) utrzymania osób starszych w zatrudnieniu, 

wykorzystania ich potencjału kompetencyjnego, 

dostosowania warunków pracy do ich potrzeb, 

b) utrzymania starszych pracowników w dobrym 

zdrowiu, 

c) podnoszenia kompetencji, przekwalifikowania 

starszych pracowników niezbędnych do sprostania 

zachodzącym zmianom gospodarczym, 

d) wspierania rozwoju alternatywnych sposobów 

świadczenia pracy takich jak: praca zdalna, 

wprowadzania elastycznych form zatrudnienia, 

zadaniowego czasu pracy, 

e) wspierania wykorzystania nowych narzędzi 

kadrowych, szkoleń i organizacji pracy oraz form 

zarządzania odpowiadających na aktualne potrzeby, 

pozwalających wykorzystać zasoby kadrowe, 

f) wprowadzanie rozwiązań usprawniających wdrażanie 

i egzekwowanie przepisów BHP, 
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g) realizacja projektów promujących systemowe 

rozwiązania wśród pracodawców wspierające równe 

traktowanie i niedyskryminację, jak również 

wspieranie dobrych warunków pracy, szkolenie 

personelu w zakresie profilaktyki wypalenia 

zawodowego i chorób zawodowych. 

Informacje dodatkowe dotyczące 3 typu projektu: 

Powyższe działania będą możliwe do realizacji dla 

podmiotów, które nie otrzymują wsparcia w tym zakresie z 

innych programów, w tym Krajowego Planu Odbudowy. 

4. Przekwalifikowanie osób pracujących w warunkach 

negatywnie wpływających na zdrowie. 

W celu ograniczenia ryzyka wyłączenia z rynku pracy osób 

pracujących w warunkach negatywnie wpływających na 

zdrowie planuje się wsparcie działań w zakresie 

przekwalifikowania lub przygotowania do kontynuowania 

pracy na innych stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla 

zdrowia. 

W przypadku realizacji projektów polegających na 

przekwalifikowaniu pracowników długotrwale pracujących w 

warunkach negatywnie wpływających na zdrowie we 

wniosku o dofinansowanie należy zawrzeć analizę/diagnozę 

wraz z uzasadnieniem realizacji projektu. 

5. Projekty związane z eliminowaniem czynników 

zagrażających zdrowiu w miejscu pracy, poprawą 

ergonomii pracy. 

Eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu 

pracy następuje m.in. poprzez wdrożenie w zakładach 

pracy, w których istnieją czynniki wpływające negatywnie na 

zdrowie pracowników, programów naprawczych 

minimalizujących te czynniki. Projekty powinny wykraczać 

poza standardowe działania medycyny pracy. 

6. Regionalne Programy Zdrowotne w obszarze 

profilaktyki i rehabilitacji. 
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Wdrażane będą Regionalne Programy Zdrowotne (RPZ) 

skierowane do osób pracujących i bezrobotnych (w 

przypadku realizacji projektów rehabilitacji osób 

bezrobotnych, w projektach należy założyć ścieżkę powrotu 

na rynek pracy).  

RPZ muszą uzyskać akceptację Agencji Oceny Technologii 

Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) działającej przy 

Ministerstwie Zdrowia. Będzie możliwe realizowanie nowych 

RPZ (pozytywnie zaopiniowanych przez AOTMiT) lub 

korzystanie z już wypracowanych RPZ (w tym 

realizowanych w ramach WRPO 2014+) lub z repozytorium 

AOTMiT. W przypadku RPZ w oparciu o rekomendacje 

wynikające z repozytorium AOTMiT wymaga się jego 

uzgodnienia jedynie we właściwym Planie działania w 

sektorze zdrowia. 

Programy profilaktyczne nie będą obejmować leczenia i 

zabiegów medycznych innych niż na potrzeby diagnostyki. 

Ten warunek nie dotyczy programów rehabilitacyjnych dla 

pracowników i osób bezrobotnych ułatwiających powrót na 

rynek pracy. 

Informacje dodatkowe dotyczące wszystkich typów 

projektów: 

1. Projekty realizowane są zgodnie z Wytycznymi Ministra 

Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczącymi realizacji 

projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 

2021-2027. 

2. Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności 

wydatków na lata 2021-2027 możliwe jest zastosowanie 

tzw. cross-financingu. Cross-financing może dotyczyć 

wyłącznie takich kategorii wydatków, których poniesienie 

wynika z potrzeby realizacji danego projektu.  

Dopuszczalny 

cross-financing (%) 
15% 

Minimalny wkład 

własny beneficjenta* 
5% - 30%  
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Uproszczone 

metody rozliczania 

UPR 05 uproszczona metoda rozliczania wydatków w 

oparciu o projekt budżetu [art. 53(3)(b) CPR ] 

Formy wsparcia 01 Dotacja 

Minimalna wartość 

projektu* 
Nie dotyczy 

Maksymalna 

wartość projektu* 
Kwota w PLN 

Minimalna wartość 

wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie* 

Nie dotyczy  

 

Maksymalna 

wartość wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie* 

Nie dotyczy 

Maksymalny % 

poziom 

dofinansowania 

wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie 

(środki UE) 

Projekty nieobjęte pomocą publiczną – maks. 70% kosztów 

kwalifikowanych projektu 

Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie ze schematami 

pomocy publicznej 

Maksymalny % 

poziom 

dofinansowania 

całkowitego 

wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie 

(środki UE + 

współfinansowanie 

ze środków 

krajowych 

przyznane 

beneficjentowi przez 

właściwą instytucję) 

Projekty nieobjęte pomocą publiczną – maks. 70-95%  

Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie ze schematami 

pomocy publicznej 
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Pomoc publiczna – 

unijna podstawa 

prawna 

PPU 05 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 

18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 

minimis 

PPU 08 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 

czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za 

zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 

108 Traktatu 

PPU 09 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

PPU 12 Wytyczne w sprawie regionalnej pomocy państwa 

Pomoc publiczna – 

krajowa podstawa 

prawna 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z 

dnia 29 września 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de 

minimis w ramach regionalnych programów na lata 2021–

2027. 

Sposób wyboru 

projektów 

SWP1 Konkurencyjny  

 

Realizacja 

instrumentów 

terytorialnych 

Nie dotyczy  

Typ beneficjenta – 

ogólny 

1.przedsiębiorstwa, 

2.administracja publiczna 

3.przedsiębiorstwo realizujące cele publiczne 

4.partnerzy społeczni 

5. organizacje społeczne i związki wyznaniowe 

6. instytucje nauki i edukacji 

Typ beneficjenta – 

szczegółowy* 

 

Słowa kluczowe Adaptacyjność, baza usług rozwojowych, profilaktyka, 

outplacement 

Wielkość podmiotu Nie dotyczy 

Grupa docelowa*  

Kryteria wyboru 

projektów 

Adres URL strony z kryteriami 
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Wskaźniki produktu PLDCO 01 Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw 

(w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) objętych 

usługami rozwojowymi [przedsiębiorstwa] 

PLDCO 02 Liczba dużych przedsiębiorstw objętych 

usługami rozwojowymi [przedsiębiorstwa] 

PLDCO 03 Liczba podmiotów innych niż przedsiębiorstwa 

objętych usługami rozwojowymi [podmioty] 

PLDCO 04 Liczba pracowników mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw 

społecznych) objętych usługą rozwojową [osoby] 

PLDCO 05 Liczba pracowników dużych przedsiębiorstw 

objętych usługą rozwojową [osoby] 

PLDCO 06 Liczba osób objętych wsparciem z zakresu 

outplacementu [osoby] 

PLDCO 07 Liczba pracodawców objętych wsparciem 

dotyczącym poprawy środowiska pracy [podmioty]  

PLDCO 08 Liczba osób objętych wsparciem w obszarze 

zdrowia [osoby] 

PLDKCO 01 Liczba wdrożonych programów polityki 

zdrowotnej [szt.] 

Wskaźniki rezultatu EECR 03 Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po 

opuszczeniu programu [osoby] 

PLDCR 02 Liczba osób, które w wyniku realizacji wsparcia z 

zakresu outplacementu/poprawy środowiska pracy podjęły 

pracę lub kontynuowały zatrudnienie [osoby] 

PLDCR 03 Liczba osób, które dzięki wsparciu w obszarze 

zdrowia podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie 

[osoby] 

PLDGCR 04 Liczba osób, które uzyskały zielone 

kwalifikacje po opuszczeniu programu [osoby] 
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Działanie FEWP.06.05 Wsparcie pracowników i pracodawców w ramach ZIT 

Działanie 

Kod i nazwa FEWP.06.05 Wsparcie pracowników i pracodawców w 

ramach ZIT 

Cel szczegółowy EFS+.CP4.D Wspieranie dostosowania pracowników, 

przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie 

aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze 

dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia 

zagrożenia dla zdrowia 

Instytucja 

Pośrednicząca* 

Nie dotyczy 

 

Instytucja 

Wdrażająca* 
Nie dotyczy 

Wysokość alokacji 

ogółem* 
Kwota w EUR 

Wysokość alokacji 

UE 

2 091 990,00 EUR 

 

Zakres interwencji 144 Działania na rzecz zdrowego i dostosowanego 

środowiska pracy uwzględniające zagrożenia dla zdrowia i 

obejmujące promocje aktywności fizycznej 

Opis działania Przedstawiony zakres interwencji ma charakter 

indykatywny i będzie dookreślony po zatwierdzeniu 

właściwych Strategii ZIT. 

Typy projektów: 

1. Projekty związane z zarządzaniem wiekiem, 

wprowadzaniem nowych narzędzi kadrowych i 

sposobów organizacji pracy oraz innowacyjnych i 

elastycznych form zatrudnienia, w tym pracy zdalnej.  

Przewiduje się wsparcie dla pracodawców i pracowników w 

zakresie m.in.: 

a) utrzymania osób starszych w zatrudnieniu, 

wykorzystania ich potencjału kompetencyjnego, 

dostosowania warunków pracy do ich potrzeb, 
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b) utrzymania starszych pracowników w dobrym 

zdrowiu, 

c) podnoszenia kompetencji, przekwalifikowania 

starszych pracowników niezbędnych do sprostania 

zachodzącym zmianom gospodarczym, 

d) wspierania rozwoju alternatywnych sposobów 

świadczenia pracy takich jak: praca zdalna, 

wprowadzania elastycznych form zatrudnienia, 

zadaniowego czasu pracy, 

e) wspierania wykorzystania nowych narzędzi 

kadrowych, szkoleń i organizacji pracy oraz form 

zarządzania odpowiadających na aktualne potrzeby, 

pozwalających wykorzystać zasoby kadrowe, 

f) wprowadzanie rozwiązań usprawniających wdrażanie 

i egzekwowanie przepisów BHP, 

g) realizacja projektów promujących systemowe 

rozwiązania wśród pracodawców wspierające równe 

traktowanie i niedyskryminację, jak również 

wspieranie dobrych warunków pracy, szkolenie 

personelu w zakresie profilaktyki wypalenia 

zawodowego i chorób zawodowych. 

Dodatkowe informacje dotyczące 1 typu projektu: 

Powyższe działania będą możliwe do realizacji dla 

podmiotów, które nie otrzymują wsparcia w tym zakresie z 

innych programów, w tym Krajowego Planu Odbudowy. 

2. Przekwalifikowanie osób pracujących w warunkach 

negatywnie wpływających na zdrowie 

W celu ograniczenia ryzyka wyłączenia z rynku pracy osób 

pracujących w warunkach negatywnie wpływających na 

zdrowie planuje się wsparcie działań w zakresie 

przekwalifikowania lub przygotowania do kontynuowania 

pracy na innych stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla 

zdrowia. 

W przypadku realizacji projektów polegających na 

przekwalifikowaniu pracowników długotrwale pracujących w 

warunkach negatywnie wpływających na zdrowie we 
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wniosku o dofinansowanie należy zawrzeć analizę/diagnozę 

wraz z uzasadnieniem realizacji projektu. 

3. Projekty związane z eliminowaniem czynników 

zagrażających zdrowiu w miejscu pracy, poprawą 

ergonomii pracy 

Eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu 

pracy następuje m.in. poprzez wdrożenie w zakładach 

pracy, w których istnieją czynniki wpływające negatywnie na 

zdrowie pracowników, programów naprawczych 

minimalizujących te czynniki. Projekty powinny wykraczać 

poza standardowe działania medycyny pracy. 

Dodatkowe informacje dotyczące wszystkich typów 

projektów: 

1. Realizowane projekty muszą wynikać z 

obowiązujących Strategii ZIT, pozytywnie 

zaopiniowanych przez IZ zgodnie z art. 34 ust. 6 pkt. 

2 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych 

ze środków europejskich w perspektywie finansowej 

2021–2027.  

2. Projekty realizowane są zgodnie z Wytycznymi Ministra 

Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczącymi realizacji 

projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 

2021-2027. 

3. Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności 

wydatków na lata 2021-2027 możliwe jest zastosowanie 

tzw. cross-financingu. Cross-financing może dotyczyć 

wyłącznie takich kategorii wydatków, których poniesienie 

wynika z potrzeby realizacji danego projektu. 

Dopuszczalny 

cross-financing (%) 

15% 

 

Minimalny wkład 

własny beneficjenta* 

10% - 30%  

 

Uproszczone 

metody rozliczania 

UPR 05 uproszczona metoda rozliczania wydatków w 

oparciu o projekt budżetu [art. 53(3)(b) CPR ] 
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UPR_14 do 25% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie w 

oparciu o metodykę IZ (podstawa wyliczenia: koszty 

bezpośrednie) [art. 54(c) CPR] 

Formy wsparcia 01 Dotacja 

 

Minimalna wartość 

projektu* 

Nie dotyczy 

 

Maksymalna 

wartość projektu* 
Kwota w PLN 

Minimalna wartość 

wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie* 

Nie dotyczy  

Maksymalna 

wartość wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie* 

Nie dotyczy 

Maksymalny % 

poziom 

dofinansowania 

wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie 

(środki UE) 

Projekty nieobjęte pomocą publiczną – maks. 70% kosztów 

kwalifikowanych projektu 

Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie ze schematami 

pomocy publicznej 

Maksymalny % 

poziom 

dofinansowania 

całkowitego 

wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie 

(środki UE + 

współfinansowanie 

ze środków 

krajowych 

przyznane 

Projekty nieobjęte pomocą publiczną – maks. 70-90%  

Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie ze schematami 

pomocy publicznej 
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beneficjentowi przez 

właściwą instytucję) 

Pomoc publiczna – 

unijna podstawa 

prawna 

PPU 05 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 

18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 

minimis 

PPU 08 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 

czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za 

zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 

108 Traktatu 

PPU 09 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

PPU 12 Wytyczne w sprawie regionalnej pomocy państwa 

Pomoc publiczna – 

krajowa podstawa 

prawna 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z 

dnia 29 września 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de 

minimis w ramach regionalnych programów na lata 2021–

2027. 

Sposób wyboru 

projektów 

SWP1 Konkurencyjny  

SWP1 Niekonkurencyjny 

Realizacja 

instrumentów 

terytorialnych 

RIT1 ZIT 

Typ beneficjenta – 

ogólny 

1.przedsiębiorstwa, 

2.administracja publiczna 

3.przedsiębiorstwo realizujące cele publiczne 

4. partnerzy społeczni 

5.organizacje społeczne i związki wyznaniowe 

6. instytucje nauki i edukacji 

Typ beneficjenta – 

szczegółowy* 

 

Słowa kluczowe Ergonomia, przekwalifikowanie, szkolenia, zarządzanie 

wiekiem 

Wielkość podmiotu Nie dotyczy 

Grupa docelowa*  
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Kryteria wyboru 

projektów 

Adres URL strony z kryteriami 

Wskaźniki produktu PLDCO07 Liczba pracodawców objętych wsparciem 

dotyczącym poprawy środowiska pracy [podmioty]  

PLDCO08 Liczba osób objętych wsparciem w obszarze 

zdrowia [osoby] 

Wskaźniki rezultatu EECR03 Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po 

opuszczeniu programu [osoby] 

PLDCR02 Liczba osób, które w wyniku realizacji wsparcia z 

zakresu outplacementu/poprawy środowiska pracy podjęły 

pracę lub kontynuowały zatrudnienie [osoby] 

PLDCR03 Liczba osób, które dzięki wsparciu w obszarze 

zdrowia podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie 

[osoby] 

PLDGCR04 Liczba osób, które uzyskały zielone kwalifikacje 

po opuszczeniu programu [osoby] 

 

Działanie FEWP.06.06 Wsparcie systemu szkolnictwa ogólnego oraz systemu 

szkolnictwa zawodowego 

Działanie 

Kod i nazwa FEWP.06.06 Wsparcie systemu szkolnictwa ogólnego oraz 

systemu szkolnictwa zawodowego 

Cel szczegółowy  EFS+.CP4.E Poprawa jakości, poziomu włączenia 

społecznego i skuteczności systemów kształcenia i 

szkolenia oraz ich powiązania z rynkiem pracy – w tym 

przez walidację uczenia się pozaformalnego i 

nieformalnego, w celu wspierania nabywania kompetencji 

kluczowych, w tym umiejętności w zakresie 

przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych oraz przez 

wspieranie wprowadzania dualnych systemów szkolenia i 

przygotowania zawodowego 

Instytucja 

Pośrednicząca* 
Nie dotyczy 

Instytucja 

Wdrażająca* 
Nie dotyczy 
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Wysokość alokacji 

ogółem* 
Kwota w EUR 

Wysokość alokacji 

UE 
31 708 333,00 EUR 

Zakres interwencji 149 Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i 

średniego (z wyłączeniem infrastruktury) 

Opis działania Typy projektów: 

1. Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2030.  

Projekt realizowany w trybie niekonkurencyjnym obejmie 

realizację następujących zadań: 

a) organizacja szkoleń i zajęć pozalekcyjnych 

prowadzonych z zastosowaniem aktywizujących 

metod kształcenia (w tym głównie metody projektu) z 

wykorzystaniem narzędzi i technologii informacyjnych 

i komunikacyjnych;  

b) realizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, 

ukierunkowanych na wsparcie uczniów zdolnych, 

również przy stosowaniu formuły zdalnej, co będzie 

zapobiegać potencjalnemu wykluczeniu uczniów z 

terenów oddalonych od Poznania;  

c) doskonalenie umiejętności cyfrowych nauczycieli 

oraz udostępnienie, także w wersji cyfrowej, 

poradników metodyczno-dydaktycznych 

wspomagających organizację i realizację procesu 

kształcenia podczas prowadzenia zajęć 

pozalekcyjnych z uczniami; 

d) zapewnienie lekcji zdalnych w placówkach, w których 

brakuje nauczycieli danego przedmiotu, w 

szczególności z zakresu nauk matematyczno-

przyrodniczych. 

e) rozbudowa, na bazie stworzonej w Projekcie 

„Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” chmury - 

portalu edukacyjnego, zapewniającego możliwość 

realizacji kształcenia ogólnego i zawodowego na 

odległość z wykorzystaniem wysokiej jakości 

technologii cyfrowych oraz stworzenie, w kolejnych 

szkołach, wewnątrzszkolnych sieci informatycznych. 
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Dodatkowe informacje dotyczące typu 1 projektu: 

1. Planuje się do realizacji działania mające na celu 

wzmocnienie prestiżu i zaufania publicznego zawodu 

nauczyciela poprzez oferowanie wsparcia w zakresie 

poradnictwa m.in.: prawnego, etyczno-moralnego w formie 

np.: ustanowienia Rzecznika Praw Nauczyciela. 

2. Wsparcie systemu szkolnictwa zawodowego poprzez 

realizację  w trybie niekonkurencyjnym projektu 

Czas zawodowców – nowoczesne kształcenie w 

Wielkopolsce.  

Projekt obejmie realizację następujących zadań: 

a) staże lub inne dodatkowe w stosunku do określonej w 

systemie edukacji formy praktycznej nauki zawodu 

związane z pracą na stanowiskach u pracodawców (w 

zależności od stanu prawnego).  

b) dodatkowe zajęcia specjalistyczne w laboratoriach 

podnoszące poziom wybranych kompetencji uczniów – 

forma kształcenia dodatkowego oparta na 

zapoznawaniu z technologiami, organizowana w formie 

dodatkowych szkoleń dla uczniów. 

c) rozwój materiałów dydaktycznych i innych form 

kształcenia np. w formule zdalnej, w tym z 

wykorzystaniem wdrożonej i funkcjonującej w regionie 

platformy e-learningowej, stanowiącej moduł także 

wdrożonej platformy komunikacyjnej między uczniami i 

pracodawcami.  

d) rozwój Wielkopolskiej Sieci Edukacyjno-Gospodarczej  

e) doskonalenie umiejętności/kompetencji lub nabycie 

kwalifikacji zawodowych nauczycieli – realizowane w 

różnej formie  

f) realizacja form wsparcia, w tym rozwój wsparcia 

zdalnego, dla uczniów szkół zawodowych w celu 

uzyskania dodatkowych kwalifikacji i kompetencji 

związanych z zawodem (specjalistyczne kursy i 

szkolenia zawodowe). 

Dodatkowe informacje dotyczące wszystkich typów 

projektów: 
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1. Działania nie będą powielać działań realizowanych w 

ramach programu krajowego Fundusze Europejskie dla 

Rozwoju Społecznego 2021-2027. 

2. Projekty realizowane są zgodnie z Wytycznymi Ministra 

Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczącymi realizacji 

projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021-

2027. 

3. Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności 

wydatków na lata 2021-2027 możliwe jest zastosowanie 

tzw. cross-financingu. Cross-financing może dotyczyć 

wyłącznie takich kategorii wydatków, których poniesienie 

wynika z potrzeby realizacji danego projektu. 

Dopuszczalny 

cross-financing (%) 
max. 15% 

Minimalny wkład 

własny beneficjenta* 
20 %  

Uproszczone 

metody rozliczania 

UPR_05 uproszczona metoda rozliczania wydatków w 

oparciu o projekt budżetu [art. 53(3)(b) CPR] 

UPR_03 stawka jednostkowa w oparciu o metodykę IZ [art. 

53(3)(a) CPR] 

UPR_14 do 25% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie w 

oparciu o metodykę IZ (podstawa wyliczenia: koszty 

bezpośrednie) [art. 54(c) CPR] 

Formy wsparcia 01 Dotacja 

Minimalna wartość 

projektu* 
Nie dotyczy 

Maksymalna 

wartość projektu* 
Nie dotyczy 

Minimalna wartość 

wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie* 

Nie dotyczy  
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Maksymalna 

wartość wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie* 

Nie dotyczy  

Maksymalny % 

poziom 

dofinansowania 

wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie 

(środki UE) 

maks. 70%  

Maksymalny % 

poziom 

dofinansowania 

całkowitego 

wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie 

(środki UE + 

współfinansowanie 

ze środków 

krajowych 

przyznane 

beneficjentowi przez 

właściwą instytucję) 

maks. 80%  

Pomoc publiczna – 

unijna podstawa 

prawna 

Nie dotyczy 

Pomoc publiczna – 

krajowa podstawa 

prawna 

Nie dotyczy 

Sposób wyboru 

projektów 

SWP2 Niekonkurencyjny 

Realizacja 

instrumentów 

terytorialnych 

Nie dotyczy  
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Typ beneficjenta – 

ogólny 

1. administracja publiczna 

2. organizacje społeczne i związki wyznaniowe, partnerzy 

społeczni 

3. instytucje nauki i edukacji 

Typ beneficjenta – 

szczegółowy* 

 

Słowa kluczowe e-podręczniki, internet_w_szkole, kadra_pedagogiczna, 

kompetencje_cyfrowe, kompetencje_kluczowe,  

oprogramowanie, szkoła, TIK, Edukacja, kompetencje, 

kompetencje_zawodowe, 

Wielkość podmiotu Nie dotyczy 

Grupa docelowa*  

Kryteria wyboru 

projektów 

Adres URL strony z kryteriami 

Wskaźniki produktu PLECO 01 Liczba podmiotów objętych wsparciem w celu 

zwiększenia jakości i efektywności systemu kształcenia i 

szkolenia [szt.] 

PLEFCO 05 Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia 

zawodowego uczestniczących w stażach uczniowskich 

[osoby] 

Wskaźniki rezultatu PLECR 01 Liczba podmiotów, które podniosły jakość i 

efektywności oferowanych usług edukacyjnych [szt.] 

 

Działanie FEWP.06.07 Edukacja przedszkolna, podstawowa oraz kształcenie 

zawodowe 

Działanie 

Kod i nazwa FEWP.06.07 Edukacja przedszkolna, podstawowa oraz 

kształcenie zawodowe 

Cel szczegółowy EFS+.CP4.F Wspieranie równego dostępu do dobrej 

jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz 

możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu 

do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i 

opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i 

szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i 

uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności 
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edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami 

Instytucja 

Pośrednicząca* 
Nie dotyczy 

Instytucja 

Wdrażająca* 
Nie dotyczy 

Wysokość alokacji 

ogółem* 
Kwota w EUR 

Wysokość alokacji 

UE 
43 069 764,00 EUR 

Zakres interwencji 148 Wsparcie na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad 

dzieckiem (z wyłączeniem infrastruktury) 

149 Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego 

i średniego (z wyłączeniem infrastruktury) 

Opis działania Typy projektów: 

1. Edukacja przedszkolna. 

Wsparcie będzie polegało na poprawie dostępu do dobrej 

jakości edukacji przedszkolnej poprzez tworzenie nowych 

miejsc, w szczególności na obszarach występowania 

deficytów i potrzeb w tym zakresie, utrzymanie miejsc 

przedszkolnych i rozwijaniu jakości edukacji przedszkolnej, 

oferowanie zajęć dodatkowych, zajęć kompensacyjnych i 

wyrównujących szanse dzieci, rozwijanie kompetencji kadr, 

zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej 

diagnozy (w tym psychologicznej, pedagogicznej, 

logopedycznej, zaburzeń SI). 

2. Realizacja kompleksowych programów 

rozwojowych. 

Poprawa jakości edukacji we wszystkich typach szkół i na 

każdym jej poziomie powinna uwzględniać wymagania 

stawiane przez nowoczesną, zieloną gospodarkę i potrzeby 

rynku pracy. Dlatego podniesienie jakości edukacji będzie 

realizowane w ramach kompleksowych programów 

rozwojowych szkół obejmujących m.in.: 
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a) wsparcie uczniów w rozwijaniu kompetencji 

kluczowych niezbędnych na rynku pracy, 

społecznych i społeczno-emocjonalnych, w tym 

innowacyjnych, kreatywnych przedsiębiorczych, 

cyfrowych, w obszarze sztucznej inteligencji 

b) realizację działań społeczno-wychowawczych (w tym 

eko-edukacja oraz działania antydyskryminacyjne) 

c) działania więziotwórcze szkoły polegające na 

wzmocnienie relacji szkoła-nauczyciele-rodzice-

uczniowie  

d) wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z 

uczniem. Istotne jest wyrównywanie szans 

edukacyjnych dzieci, w tym zamieszkałych na 

obszarach wiejskich i o zróżnicowanych 

kompetencjach językowych (jęz. ang.). 

3. Podnoszenie kompetencji i wiedzy nauczycieli, w 

tym nauczycieli świetlic szkolnych. 

Wsparcie realizowane przez publiczne placówki 

doskonalenia nauczycieli, wzorowane na Szkołach ćwiczeń. 

4. Szkolnictwo zawodowe. 

W obszarze wzmocnienia szkolnictwa zawodowego planuje 

się m.in.: 

a) realizację kompleksowych programów rozwoju szkół, 

obejmujących m.in. rozwój kompetencji kluczowych w 

tym dla rozwoju zielonych gałęzi gospodarki, 

cyfryzację edukacji, realizację działań społeczno-

wychowawczych, 

b) przygotowanie kadr kształcenia zawodowego, 

szkolenia branżowe dla nauczycieli kształcenia 

zawodowego u pracodawców, 

c) wsparcie w przygotowaniu do egzaminu 

zawodowego, 

d) rozwój staży u pracodawców dla uczniów techników i 

branżowych szkół I stopnia niebędących 

młodocianymi pracownikami, 

e) ofertę zajęć specjalistycznych w laboratoriach, 

f) wzmocnienie współpracy szkół z pracodawcami, 

g) wsparcie placówek systemu oświaty prowadzących 

kształcenie zawodowe i ustawiczne (CKZiU i CKZ) w 
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zakresie walidacji uczenia się nieformalnego, w tym 

przygotowanie do walidacji prowadzących do 

uzyskiwania kwalifikacji rynkowych dostępnych w 

Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, zgodnie z 

ustawą o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. 

5. Edukacja pozaformalna. 

Przewiduje się wsparcie zajęć pozalekcyjnych służących 

rozwojowi kompetencji, umiejętności, uzdolnień, 

zainteresowań uczniów w tym m.in.: zgodnych z potrzebami 

rynku pracy, proinnowacyjnych, cyfrowych, pobudzających 

kreatywność itp. 

Działania związane będą także z tworzeniem warunków do 

rozwijania zainteresowań i integracji uczniów oraz 

integrujących środowiska szkolne ze społecznością lokalną, 

aktywizujących uczniów i społeczności lokalne. 

6. Edukacja włączająca. 

Działania na rzecz edukacji włączającej mogą dotyczyć 

m.in. : 

a) wdrażania modeli takich jak Przestrzeń dostępnej 

szkoły, 

b) wsparcia podnoszenia kompetencji kadr w zakresie 

organizacji lub podnoszenia jakości edukacji 

włączającej, 

c) usług asystenckich dla uczniów i inne działania 

sprzyjające zwiększaniu udziału dzieci/młodzieży ze 

specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, 

d) wsparcia zajęć specjalistycznych dla dzieci, uczniów 

z niepełnosprawnościami w środowisku 

przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym, 

wsparciem specjalistycznym zostaną objęte także 

osoby z otoczenia uczniów, 

e) wsparcia prowadzenia działań mających na celu 

walkę ze stereotypami i zapobieganie dyskryminacji, 

m.in. wobec uczniów z niepełnosprawnościami, przez 

realizację np. szkoleń, wyposażenie w odpowiednie 

pomoce naukowe dla kadry pedagogicznej, materiały 

dydaktyczne dla uczniów.  
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Dodatkowe informacje dotyczące 6 typu projektu: 

Projekty dotyczące edukacji włączającej powinny stosować 

zasady tzw. projektowania uniwersalnego w nauczaniu. 

Wsparcie szkół specjalnych może dotyczyć wyłącznie 

procesu ich przechodzenia do ogólnego systemu edukacji. 

7. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne. 

Wsparcie na rzecz poradni psychologiczno-pedagogicznych 

może dotyczyć np. szkolenia kadr, wdrażania programów 

wsparcia psychologicznego dla dzieci/młodzieży np.: w 

zakresie zapobiegania samobójstwom, dla 

uczniów/słuchaczy LGBT+ oraz ich rodziców/opiekunów 

prawnych. 

Dodatkowe informacje dotyczące 7 typu projektu:. 

Wsparcie uzyskają poradnie psychologiczno-pedagogiczne, 

które nie zostały objęte wsparciem w FERS.   

8. Doradztwo zawodowe. 

Podejmowane będą działania na rzecz upowszechnienia 

poradnictwa edukacyjnego i doradztwa zawodowego (w tym 

przeciwdziałanie stereotypizacji w obszarze płci w wyborze 

odpowiedniego zawodu, wspierającego promocję kierunków 

STEM) już na poziomie szkół podstawowych (w tym także 

preorientacji zawodowej) i zwiększenia jakości doradztwa 

m.in. przez wsparcie indywidualne w tym zakresie, 

podnoszenie kompetencji doradców zawodowych i ich 

dostępności. Doradztwo będzie odbywać się z 

poszanowaniem zasad równości płci i niedyskryminacji. 

Informacje dodatkowe dotyczące wszystkich typów 

projektów: 

1.Projekty realizowane są zgodnie z Wytycznymi Ministra 

Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczącymi realizacji 

projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021-

2027. 
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2.Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności 

wydatków na lata 2021-2027 możliwe jest zastosowanie 

tzw. cross-financingu. Cross-financing może dotyczyć 

wyłącznie takich kategorii wydatków, których poniesienie 

wynika z potrzeby realizacji danego projektu. 

Dopuszczalny 

cross-financing (%) 
max. 15% 

Minimalny wkład 

własny beneficjenta* 
10 - 20%  

Uproszczone 

metody rozliczania 

UPR_03 stawka jednostkowa w oparciu o metodykę IZ [art. 

53(3)(a) CPR] 

UPR_05 uproszczona metoda rozliczania wydatków w 

oparciu o projekt budżetu [art. 53(3)(b) CPR] 

UPR_14 do 25% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie w 

oparciu o metodykę IZ (podstawa wyliczenia: koszty 

bezpośrednie) [art. 54(c) CPR] 

Formy wsparcia 01 Dotacje 

Minimalna wartość 

projektu* 
Nie dotyczy 

Maksymalna 

wartość projektu* 
Nie dotyczy 

Minimalna wartość 

wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie* 

Nie dotyczy 

Maksymalna 

wartość wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie* 

Nie dotyczy 

Maksymalny % 

poziom 

dofinansowania 

wydatków 

kwalifikowalnych 

Projekty nie objęte pomocą publiczną – maks. 70%  

Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie ze schematami 

pomocy publicznej 



 

61 | S t r o n a  

w projekcie 

(środki UE) 

Maksymalny % 

poziom 

dofinansowania 

całkowitego 

wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie 

(środki UE + 

współfinansowanie 

ze środków 

krajowych 

przyznane 

beneficjentowi przez 

właściwą instytucję) 

Projekty nie objęte pomocą publiczną – maks. 80% - 90%  

 

Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie ze schematami 

pomocy publicznej 

Pomoc publiczna – 

unijna podstawa 

prawna 

PPU 05 Rozporządzenie  Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 

18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 

minimis 

PPU 08 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 

czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za 

zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 

108 Traktatu 

PPU 09 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

PPU 12 Wytyczne w sprawie regionalnej pomocy państwa 

Pomoc publiczna – 

krajowa podstawa 

prawna 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z 

dnia 29 września 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de 

minimis w ramach regionalnych programów na lata 2021–

2027 

Sposób wyboru 

projektów 

SWP1 Konkurencyjny 

Realizacja 

instrumentów 

terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – 

ogólny 

1. przedsiębiorstwa, 

2. administracja publiczna 

3. przedsiębiorstwo realizujące cele publiczne 
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4. partnerzy społeczni 

5. organizacje społeczne i związki wyznaniowe 

6. instytucje nauki i edukacji 

Typ beneficjenta – 

szczegółowy* 

 

Słowa kluczowe edukacja_włączająca, szkolenie_nauczycieli, 

wychowanie_przedszkolne, edukacja, 

kompetencje_kluczowe, kształcenie_kadr, 

poradnia_psychologiczno_pedagogiczna, , szkoła, 

doradztwo_zawodowe, kształcenie_zawodowe 

Wielkość podmiotu Nie dotyczy 

Grupa docelowa*  

Kryteria wyboru 

projektów 

Adres URL strony z kryteriami 

Wskaźniki produktu PLFCO 01 Liczba dzieci objętych dodatkowymi zajęciami w 

edukacji przedszkolnej [osoby] 

PLFCO 02 Liczba dofinansowanych miejsc wychowania 

przedszkolnego [szt.] 

PLFCO 11 Liczba miejsc wychowania przedszkolnego 

dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością 

[szt.] 

PLFCO 03 Liczba uczniów szkół i placówek systemu 

oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych 

wsparciem [osoby] 

PLFCO 04 Liczba uczniów i słuchaczy szkół i placówek 

kształcenia zawodowego objętych wsparciem [osoby] 

PLEFCO 05 Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia 

zawodowego uczestniczących w stażach uczniowskich 

[osoby] 

PLFCO 06 Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek 

systemu oświaty objętych wsparciem [osoby] 

PLFCO 07 Liczba szkół i placówek systemu oświaty 

objętych wsparciem [podmioty] 

PLFCO 08 Liczba dzieci/uczniów o specjalnych potrzebach 

rozwojowych i edukacyjnych, objętych wsparciem [osoby] 
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PLFCO 09 Liczba dzieci lub uczniów o specjalnych 

potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, którzy zostali 

objęci usługami asystenta [osoby] 

PLFCO 10 Liczba obiektów edukacyjnych dostosowanych 

do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [osoby] 

PLFCO 12 Liczba ogólnodostępnych szkół i placówek 

systemu oświaty objętych wsparciem w zakresie edukacji 

włączającej [szt.] 

PLFCO 13 Liczba uczniów uczestniczących w doradztwie 

zawodowym [osoby] 

PLFCO 14 Liczba przedstawicieli kadr szkół i placówek 

systemu oświaty objętych wsparciem świadczonym przez 

szkoły ćwiczeń [osoby] 

Wskaźniki rezultatu PLFCR 01 Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po 

opuszczeniu programu [osoby] 

PLFCR 02 Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek 

systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po 

opuszczeniu programu [osoby] 

 

Działanie FEWP.06.08 Edukacja przedszkolna, podstawowa oraz kształcenie 

zawodowe w ramach ZIT 

Działanie 

Kod i nazwa FEWP.06.08 Edukacja przedszkolna, podstawowa oraz 

kształcenie zawodowe w ramach ZIT 

Cel szczegółowy EFS+.CP4.F Wspieranie równego dostępu do dobrej 

jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz 

możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu 

do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i 

opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i 

szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i 

uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności 

edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami  

Instytucja 

Pośrednicząca* 
Nie dotyczy 
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Instytucja 

Wdrażająca* 
Nie dotyczy 

Wysokość alokacji 

ogółem* 
Kwota w EUR 

Wysokość alokacji 

UE 
13 169 386,00 EUR 

Zakres interwencji 148 Wsparcie na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad 

dzieckiem (z wyłączeniem infrastruktury) 

149 Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego 

i średniego (z wyłączeniem infrastruktury) 

Opis działania Przedstawiony zakres interwencji ma charakter 

indykatywny i będzie dookreślony po zatwierdzeniu 

właściwych Strategii ZIT. 

Typy projektów: 

1. Edukacja przedszkolna. 

Wsparcie będzie polegało na poprawie dostępu do dobrej 

jakości edukacji przedszkolnej poprzez tworzenie nowych 

miejsc, w szczególności na obszarach występowania 

deficytów i potrzeb w tym zakresie, utrzymanie miejsc 

przedszkolnych i rozwijaniu jakości edukacji przedszkolnej, 

oferowanie zajęć dodatkowych, zajęć kompensacyjnych i 

wyrównujących szanse dzieci, rozwijanie kompetencji kadr, 

zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej 

diagnozy (w tym psychologicznej, pedagogicznej, 

logopedycznej, zaburzeń SI). 

2. Realizacja kompleksowych programów 

rozwojowych. 

Poprawa jakości edukacji we wszystkich typach szkół i na 

każdym jej poziomie powinna uwzględniać wymagania 

stawiane przez nowoczesną, zieloną gospodarkę i potrzeby 

rynku pracy. Dlatego podniesienie jakości edukacji będzie 

realizowane w ramach kompleksowych programów 

rozwojowych szkół obejmujących m.in.: 

a) wsparcie uczniów w rozwijaniu kompetencji 

kluczowych niezbędnych na rynku pracy, społecznych 
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i społeczno-emocjonalnych, w tym innowacyjnych, 

kreatywnych przedsiębiorczych, cyfrowych, w 

obszarze sztucznej inteligencji, 

b) realizację działań społeczno-wychowawczych (w tym 

eko-edukacja oraz działania antydyskryminacyjne), 

c) działania więziotwórcze szkoły polegające na 

wzmocnienie relacji szkoła-nauczyciele-rodzice-

uczniowie, 

d) wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem. 

Istotne jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci, 

w tym zamieszkałych na obszarach wiejskich i o 

zróżnicowanych kompetencjach językowych (jęz. 

ang.). 

3. Podnoszeniu kompetencji i wiedzy nauczycieli, w 

tym nauczycieli świetlic szkolnych. 

Wsparcie realizowane przez publiczne placówki 

doskonalenia nauczycieli, wzorowane na Szkołach ćwiczeń. 

4. Szkolnictwo zawodowe. 

W obszarze wzmocnienia szkolnictwa zawodowego planuje 

się m.in.: 

a) realizację kompleksowych programów rozwoju szkół, 

obejmujących m.in. rozwój kompetencji kluczowych w 

tym dla rozwoju zielonych gałęzi gospodarki, 

cyfryzację edukacji, realizację działań społeczno-

wychowawczych, 

b) przygotowanie kadr kształcenia zawodowego, 

szkolenia branżowe dla nauczycieli kształcenia 

zawodowego u pracodawców, 

c) wsparcie w przygotowaniu do egzaminu zawodowego, 

d) rozwój staży u pracodawców dla uczniów techników i 

branżowych szkół I stopnia niebędących młodocianymi 

pracownikami,  

e) ofertę zajęć specjalistycznych w laboratoriach, 

f) wzmocnienie współpracy szkół z pracodawcami, 

g) wsparcie placówek systemu oświaty prowadzących 

kształcenie zawodowe i ustawiczne (CKZiU i CKZ) w 

zakresie walidacji uczenia się nieformalnego, w tym 

przygotowanie do walidacji prowadzących do 

uzyskiwania kwalifikacji rynkowych dostępnych w 
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Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, zgodnie z 

ustawą o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. 

5. Edukacja pozaformalna. 

Przewiduje się wsparcie zajęć pozalekcyjnych służących 

rozwojowi kompetencji, umiejętności, uzdolnień, 

zainteresowań uczniów w tym m. in.: zgodnych z potrzebami 

rynku pracy, proinnowacyjnych, cyfrowych, pobudzających 

kreatywność itp. 

Działania związane będą także z tworzeniem warunków do 

rozwijania zainteresowań i integracji uczniów oraz 

integrujących środowiska szkolne ze społecznością lokalną, 

aktywizujących uczniów i społeczności lokalne. 

6. Edukacja włączająca. 

Działania na rzecz edukacji włączającej mogą dotyczyć 

m.in.: 

a) wdrażania modeli takich jak Przestrzeń dostępnej 

szkoły, 

b) wsparcia podnoszenia kompetencji kadr w zakresie 

organizacji lub podnoszenia jakości edukacji 

włączającej, 

c) usług asystenckich dla uczniów i inne działania 

sprzyjające zwiększaniu udziału dzieci/młodzieży ze 

specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, 

d) wsparcia zajęć specjalistycznych dla dzieci, uczniów z 

niepełnosprawnościami w środowisku przedszkolnym, 

szkolnym i pozaszkolnym, wsparciem 

specjalistycznym zostaną objęte także osoby z 

otoczenia uczniów, 

e) wsparcia prowadzenia działań mających na celu walkę 

ze stereotypami i zapobieganie dyskryminacji, m.in. 

wobec uczniów z niepełnosprawnościami, przez 

realizację np. szkoleń, wyposażenie w odpowiednie 

pomoce naukowe dla kadry pedagogicznej, materiały 

dydaktyczne dla uczniów.  

Dodatkowe informacje dotyczące 6 typu projektu: 
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Projekty dotyczące edukacji włączającej powinny stosować 

zasady tzw. projektowania uniwersalnego w nauczaniu. 

Wsparcie szkół specjalnych może dotyczyć wyłącznie 

procesu ich przechodzenia do ogólnego systemu edukacji. 

7. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne. 

Wsparcie na rzecz poradni psychologiczno-pedagogicznych 

może dotyczyć np. szkolenia kadr, wdrażania programów 

wsparcia psychologicznego dla dzieci/młodzieży np.: w 

zakresie zapobiegania samobójstwom, dla 

uczniów/słuchaczy LGBT+ oraz ich rodziców/opiekunów 

prawnych. 

Dodatkowe informacje dotyczące 7 typu projektu: 

Wsparcie uzyskają poradnie psychologiczno-pedagogiczne, 

które nie zostały objęte wsparciem w FERS. 

8. Doradztwo zawodowe. 

Podejmowane będą działania na rzecz upowszechnienia 

poradnictwa edukacyjnego i doradztwa zawodowego (w tym 

przeciwdziałanie stereotypizacji w obszarze płci w wyborze 

odpowiedniego zawodu, wspierającego promocję kierunków 

STEM) już na poziomie szkół podstawowych (w tym także 

preorientacji zawodowej) i zwiększenia jakości doradztwa 

m.in. przez wsparcie indywidualne w tym zakresie, 

podnoszenie kompetencji doradców zawodowych i ich 

dostępności. Doradztwo będzie odbywać się z 

poszanowaniem zasad równości płci i niedyskryminacji. 

Dodatkowe informacje dotyczące wszystkich typów 

projektów: 

1. Realizowane projekty muszą wynikać z 

obowiązujących Strategii ZIT, pozytywnie 

zaopiniowanych przez IZ zgodnie z art. 34 ust. 6 pkt. 

2 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych 

ze środków europejskich w perspektywie finansowej 

2021–2027. 

2. Projekty realizowane są zgodnie z Wytycznymi Ministra 

Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczącymi realizacji 
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projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 

2021-2027. 

3. Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności 

wydatków na lata 2021-2027 możliwe jest zastosowanie 

tzw. cross-financingu. Cross-financing może dotyczyć 

wyłącznie takich kategorii wydatków, których poniesienie 

wynika z potrzeby realizacji danego projektu. 

Dopuszczalny 

cross-financing (%) 
max. 15% 

Minimalny wkład 

własny beneficjenta* 
10 - 20%  

Uproszczone 

metody rozliczania 

UPR_03 stawka jednostkowa w oparciu o metodykę IZ [art. 

53(3)(a) CPR] 

UPR_05 uproszczona metoda rozliczania wydatków w 

oparciu o projekt budżetu [art. 53(3)(b) CPR] 

UPR_14 do 25% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie w 

oparciu o metodykę IZ (podstawa wyliczenia: koszty 

bezpośrednie) [art. 54(c) CPR] 

Formy wsparcia 01 Dotacje 

Minimalna wartość 

projektu* 
Nie dotyczy 

Maksymalna 

wartość projektu* 
Nie dotyczy 

Minimalna wartość 

wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie* 

Nie dotyczy 

Maksymalna 

wartość wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie* 

Nie dotyczy 

Maksymalny % 

poziom 

dofinansowania 

Projekty nie objęte pomocą publiczną – maks. 70%  
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wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie 

(środki UE) 

Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie ze schematami 

pomocy publicznej 

Maksymalny % 

poziom 

dofinansowania 

całkowitego 

wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie 

(środki UE + 

współfinansowanie 

ze środków 

krajowych 

przyznane 

beneficjentowi przez 

właściwą instytucję) 

Projekty nie objęte pomocą publiczną – maks. 80% - 90%  

 

Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie ze schematami 

pomocy publicznej 

Pomoc publiczna – 

unijna podstawa 

prawna 

PPU 05 Rozporządzenie  Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 

18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 

minimis 

PPU 08 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 

czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za 

zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 

108 Traktatu 

PPU 09 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

PPU 12 Wytyczne w sprawie regionalnej pomocy państwa 

Pomoc publiczna – 

krajowa podstawa 

prawna 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z 

dnia 29 września 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de 

minimis w ramach regionalnych programów na lata 2021–

2027 

Sposób wyboru 

projektów 

SWP1 Konkurencyjny 

Realizacja 

instrumentów 

terytorialnych 

RIT1 ZIT 
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Typ beneficjenta – 

ogólny 

1. przedsiębiorstwa, 

2. administracja publiczna 

3. przedsiębiorstwo realizujące cele publiczne 

4. partnerzy społeczni 

5. organizacje społeczne i związki wyznaniowe 

6. instytucje nauki i edukacji 

Typ beneficjenta – 

szczegółowy* 

 

Słowa kluczowe edukacja_włączająca, szkolenie_nauczycieli, 

wychowanie_przedszkolne, edukacja, 

kompetencje_kluczowe, kształcenie_kadr, 

poradnia_psychologiczno_pedagogiczna, szkoła, 

doradztwo_zawodowe, kształcenie_zawodowe, 

Wielkość podmiotu Nie dotyczy 

Grupa docelowa*  

Kryteria wyboru 

projektów 

Adres URL strony z kryteriami 

Wskaźniki produktu PLFCO 01 Liczba dzieci objętych dodatkowymi zajęciami w 

edukacji przedszkolnej [osoby] 

PLFCO 02 Liczba dofinansowanych miejsc wychowania 

przedszkolnego [szt.] 

PLFCO 11 Liczba miejsc wychowania przedszkolnego 

dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością 

[szt.] 

PLFCO 03 Liczba uczniów szkół i placówek systemu 

oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych 

wsparciem [osoby] 

PLFCO 04 Liczba uczniów i słuchaczy szkół i placówek 

kształcenia zawodowego objętych wsparciem [osoby] 

PLEFCO 05 Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia 

zawodowego uczestniczących w stażach uczniowskich 

[osoby] 

PLFCO 06 Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek 

systemu oświaty objętych wsparciem [osoby] 

PLFCO 07 Liczba szkół i placówek systemu oświaty 

objętych wsparciem [podmioty] 
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PLFCO 08 Liczba dzieci/uczniów o specjalnych potrzebach 

rozwojowych i edukacyjnych, objętych wsparciem [osoby] 

PLFCO 09 Liczba dzieci lub uczniów o specjalnych 

potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, którzy zostali 

objęci usługami asystenta [osoby] 

PLFCO 10 Liczba obiektów edukacyjnych dostosowanych 

do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [osoby] 

PLFCO 12 Liczba ogólnodostępnych szkół i placówek 

systemu oświaty objętych wsparciem w zakresie edukacji 

włączającej [szt.] 

PLFCO 13 Liczba uczniów uczestniczących w doradztwie 

zawodowym [osoby] 

PLFCO 14 Liczba przedstawicieli kadr szkół i placówek 

systemu oświaty objętych wsparciem świadczonym przez 

szkoły ćwiczeń [osoby] 

Wskaźniki rezultatu PLFCR 01 Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po 

opuszczeniu programu [osoby] 

PLFCR 02 Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek 

systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po 

opuszczeniu programu [osoby] 

 

Działanie FEWP.06.09 Wspieranie uczenia się przez całe życie 

Działanie 

Kod i nazwa FEWP 06.09 Wspieranie uczenia się przez całe życie 

Cel szczegółowy EFS+.CP4.G  Wspieranie uczenia się przez całe życie, w 

szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i 

zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem 

umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji 

cyfrowych, lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania 

na nowe umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, 

ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie 

mobilności zawodowej 

Instytucja 

Pośrednicząca* 
Nie dotyczy 
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Instytucja 

Wdrażająca* 
Nie dotyczy 

Wysokość alokacji 

ogółem* 
Kwota w EUR 

Wysokość alokacji 

UE 
23 463 782,00 EUR 

Zakres interwencji 151 Wsparcie na rzecz kształcenia dorosłych (z 

wyłączeniem infrastruktury) 

Opis działania Typy projektów: 

1. Podniesienie umiejętności/kompetencji lub nabycie 

kwalifikacji przez osoby dorosłe realizowane za 

pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych (BUR). 

Wsparcie realizowane będzie zgodnie z podejściem 

popytowym, a więc dającym możliwość dokonania 

swobodnego wyboru usług, odpowiadających na 

indywidualne potrzeby rozwojowe osób dorosłych. Usługi 

rozwojowe realizowane będą wyłącznie przez podmioty 

wpisane do BUR. 

Informacje dodatkowe dotyczące 1 typu projektu: 

1. Wsparcie skierowane jest do osób dorosłych w wieku 

aktywności zawodowej, które z własnej inicjatywy chcą 

podnieść swoje umiejętności/ kompetencje lub nabyć 

kwalifikacje określone w Zintegrowanym Systemie 

Kwalifikacji w związku ze zmianami w gospodarce 

wynikającymi m.in.: z rozwoju technologii, zielonej i 

cyfrowej transformacji oraz nowych potrzeb rynku pracy 

wymagającymi ciągłego podnoszenia umiejętności, 

kompetencji lub kwalifikacji. 

2. Pod pojęciem usług rozwojowych należy rozumieć m.in. 

szkolenia, szkolenia techniczne/zawodowe, doradztwo, 

studia podyplomowe, mentoring, coaching. Rozwój 

należy również rozumieć jako zdobycie kwalifikacji, tj. 

uzyskanie certyfikatu potwierdzającego posiadaną 

wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w czasie 

egzaminu lub innej formy uznania kwalifikacji, bez 

elementu edukacyjnego. Za usługę rozwojową można 
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uznać również sam egzamin, który pozwala potwierdzić 

konkretne kwalifikacje. 

2. Wsparcie osób dorosłych w zakresie  kompetencji 

kluczowych i umiejętności podstawowych 

realizowanych poza Bazą Usług Rozwojowych. 

Powyższe działanie możliwe będzie poprzez zastosowanie 

modelu „Ścieżki poprawy umiejętności” (upskilling 

pathways), w ramach którego zostaną zidentyfikowane i 

uznane posiadane już umiejętności oraz określone potrzeby 

edukacyjne i dalsze kształcenie/szkolenie. 

Przedmiotowe wsparcie dotyczy wyłącznie nabywania 

kompetencji kluczowych lub umiejętności podstawowych. 

Informacje dodatkowe dotyczące 2 typu projektu: 

1. Wsparcie skierowane do dorosłych o niskich 

umiejętnościach, wiedzy lub kompetencjach. Osoby 

wykazujące znaczną lukę kompetencyjną będą mogły 

zdobyć bądź podnieść swoje umiejętności/kompetencje 

podstawowe poza BUR.  

3. Wsparcie lokalnych inicjatyw na rzecz kształcenia 

osób dorosłych, w tym uniwersytetów III wieku 

(UTW). 

Przewiduje się wsparcie w zakresie: 

a) wykorzystania istniejącej infrastruktury edukacyjnej, 

kulturowej itp. jako punktów animowania 

pozaformalnej edukacji osób dorosłych w środowisku 

lokalnym - na przykładzie Lokalnych Ośrodków 

Wiedzy i Edukacji (LOWE), 

b) tworzenia i działania uniwersytetów III wieku (UTW). 

Informacje dodatkowe dotyczące 3 typu projektu: 

1. Działania w tym zakresie będą służyć wsparciu osób 

dorosłych w zakresie aktywizacji edukacyjnej i 

społecznej, m.in. starszych, o niskich kwalifikacjach, z 

niepełnosprawnościami i skierowane zostaną przede 

wszystkim do mieszkańców mających utrudniony dostęp 

do dobrej jakości ofert edukacji, w szczególności z 
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małych miejscowości oddalonych od dużych ośrodków 

edukacyjnych i z obszarów wiejskich. Celem wsparcia 

jest aktywizowanie dorosłych i społeczności lokalnych na 

rzecz rozwoju umiejętności, stanowiących podstawę dla 

uczenia się przez całe życie, przydatnych do poruszania 

się na rynku pracy, dla rozwoju osobistego i rozwoju 

wspólnot lokalnych. 

2. Punkty aktywizacji LOWE powinny działać w 

partnerstwie z instytucjami/organizacjami realizującymi 

działania w zakresach wynikających z rozpoznanych 

potrzeb. Tam gdzie będzie to zasadne, działania na 

poziomie regionalnym będą komplementarne do działań 

na poziomie krajowym w ramach oferty edukacji cyfrowej 

prowadzonej przez Kluby Rozwoju Cyfrowego. 

 

Informacje dodatkowe dotyczące wszystkich typów 

projektów: 

1. Projekty realizowane są zgodnie z Wytycznymi Ministra 

Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczącymi realizacji 

projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 

2021-2027. 

2. Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności 

wydatków na lata 2021-2027 możliwe jest zastosowanie 

tzw. cross-financingu. Cross-financing może dotyczyć 

wyłącznie takich kategorii wydatków, których poniesienie 

wynika z potrzeby realizacji danego projektu. 

Dopuszczalny 

cross-financing (%) 
max. 15% 

Minimalny wkład 

własny beneficjenta* 
20% 

Uproszczone 

metody rozliczania 

UPR 05 uproszczona metoda rozliczania wydatków w 

oparciu o projekt budżetu [art. 53(3)(b) CPR] 

UPR_14 do 25% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie w 

oparciu o metodykę IZ (podstawa wyliczenia: koszty 

bezpośrednie) [art. 54(c) CPR] 

Formy wsparcia 01 Dotacja 
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Minimalna wartość 

projektu* 
Nie dotyczy 

Maksymalna 

wartość projektu* 
Nie dotyczy 

Minimalna wartość 

wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie* 

Nie dotyczy 

Maksymalna 

wartość wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie* 

Nie dotyczy 

Maksymalny % 

poziom 

dofinansowania 

wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie 

(środki UE) 

Projekty nie objęte pomocą publiczną – maks. 70% kosztów 

kwalifikowanych inwestycji 

Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie ze schematami 

pomocy publicznej 

Maksymalny % 

poziom 

dofinansowania 

całkowitego 

wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie 

(środki UE + 

współfinansowanie 

ze środków 

krajowych 

przyznane 

beneficjentowi przez 

właściwą instytucję) 

Projekty nie objęte pomocą publiczną –– maks. 80% 

Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie ze schematami 

pomocy publicznej 

Pomoc publiczna – 

unijna podstawa 

prawna 

PPU 08 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 

czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za 

zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 

108 Traktatu 
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PPU 05 Rozporządzenie  Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 

18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 

minimis 

PPU 09 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

PPU 12 Wytyczne w sprawie regionalnej pomocy państwa 

Pomoc publiczna – 

krajowa podstawa 

prawna 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z 

dnia 29 września 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de 

minimis w ramach regionalnych programów na lata 2021–

2027 

Sposób wyboru 

projektów 

SWP1Konkurencyjny 

Realizacja 

instrumentów 

terytorialnych 

Nie dotyczy  

Typ beneficjenta – 

ogólny 

1.administracja publiczna 

2.organizacje społeczne i związki wyznaniowe 

3.przedsiębiorstwa, 

4.przedsiębiorstwo realizujące cele publiczne 

5.partnerzy społeczni 

6.instytucje nauki i edukacji 

Typ beneficjenta – 

szczegółowy* 

 

Słowa kluczowe Edukacja, kompetencje_kluczowe, kompetencje_społeczne, 

kompetencje_zawodowe, kształcenie_dorosłych, 

kształcenie_ustawiczne, rozwój_zawodowy, 

upskilling_pathways 

Wielkość podmiotu Nie dotyczy 

Grupa docelowa*  

Kryteria wyboru 

projektów 

Adres URL strony z kryteriami 

Wskaźniki produktu PLGCO01 Liczba osób dorosłych objętych usługami 

rozwojowymi [osoby] 

PLGCO02 Liczba podmiotów przygotowanych do pełnienia 

funkcji lokalnego ośrodka kształcenia osób dorosłych 

[podmioty] 
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PLGCO03 Liczba osób dorosłych objętych wsparciem w 

zakresie umiejętności lub kompetencji podstawowych, 

realizowanym poza Bazą Usług Rozwojowych [osoby] 

Wskaźniki rezultatu EECR03 Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po 

opuszczeniu programu [osoby] 

PLGCR01 Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje cyfrowe 

po opuszczeniu programu [osoby] 

 

Działanie FEWP.06.11 Podmioty ekonomii społecznej 

Działanie 

Kod i nazwa FEWP.06.11 Podmioty ekonomii społecznej 

Cel szczegółowy EFS+.CP4.H Wspieranie aktywnego włączenia 

społecznego w celu promowania równości szans, 

niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz 

zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności 

grup w niekorzystnej sytuacji 

Instytucja 

Pośrednicząca* 

Nie dotyczy 

Instytucja Wdrażająca* Nie dotyczy 

Wysokość alokacji 

ogółem* 

Kwota w EUR 

Wysokość alokacji UE 19 261 950,00 EUR 

Zakres interwencji 138 Wsparcie na rzecz ekonomii społecznej i 

przedsiębiorstw społecznych 

Opis działania Typ projektu: 

1. Kompleksowe projekty akredytowanych Ośrodków 

Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES). 

 

Kompleksowe projekty akredytowanych OWES będą 

obejmować takie działania jak np.: 

a) bezzwrotne wsparcie finansowe na utworzenie i 

utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwach 

społecznych (PS); 

b) świadczenie usług wspierających rozwój podmiotów 

ekonomii społecznej (PES) i przedsiębiorstw 

społecznych (PS), np. usług animacyjnych, 
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inkubacyjnych, zgodnie z KPRES i standardami 

określonymi w ustawie o ekonomii społecznej; 

c) wspieranie realizacji indywidualnego procesu 

reintegracji w przedsiębiorstwach społecznych. 

Informacje dodatkowe: 

1. Wsparcie rozwojowe obejmuje m.in. poprawę dostępu 

do usług rozwojowych umożliwiających uzyskanie 

wiedzy potrzebnej do założenia lub prowadzenia 

działalności w sektorze ekonomii społecznej. 

Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej wpisuje się 

w przyjęty przez Komisję Europejską Plan działania 

na rzecz pobudzenia gospodarki społecznej i 

tworzenia miejsc - Social Economy Action Plan. 

2. Kompleksowe projekty (OWES) ukierunkowane na 

tworzenie i utrzymanie miejsc pracy w PS mogą 

zakładać realizację m.in. aktywizacji społeczno-

zawodowej, świadczenie usług inkubacyjnych, 

szczególnie odpowiadających na wyzwania związane 

z deinstytucjonalizacją i zrównoważonym rozwojem 

(w tym w gospodarce o obiegu zamkniętym i 

odnawialnych źródłach energii, zazieleniania 

przestrzeni publicznej, gospodarce srebrnej i białej), 

wsparcie finansowe na zatrudnienie osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, na 

reintegrację prowadzoną w PS oraz animację w 

środowiskach lokalnych. Przewiduje się tworzenie 

przez akredytowane OWESy przedsiębiorstw 

społecznych o charakterze reintegracyjnym 

(realizujących m.in. indywidualne procesy reintegracji) 

oraz w obszarze usług społecznych. Zakres wsparcia 

będzie wynikać z analizy potrzeb w tym zakresie. 

3. Projekty realizowane są zgodnie z ustawą o ekonomii 

społecznej z dnia 5 sierpnia 2022 r. 

4. Przedsięwzięcia podejmowane w obszarze ekonomii 

społecznej są zgodne z Krajowym Programem 

Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. 

Ekonomia solidarności społecznej oraz jego 

aktualizacją, który przedstawia kluczowe kierunki 

interwencji publicznej, mające służyć tworzeniu jak 

najlepszych warunków dla rozwoju ekonomii 
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społecznej i przedsiębiorstw społecznych oraz 

spójność i skuteczność wsparcia w skali kraju.  

5. Realizowane działania będą spójne z Regionalnym 

Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej w 

Województwie Wielkopolskim. 

6. Warunki i zasady dotyczące wsparcia w zakresie 

ekonomii społecznej określone zostały w Wytycznych 

dotyczących realizacji projektów z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w 

regionalnych programach na lata 2021–2027. 

7. Beneficjentem wsparcia może być wyłącznie Ośrodek 

Wsparcia Ekonomii Społecznej, który posiada 

aktualną akredytację. 

8. Obszar realizacji projektu jest zawężony do terytorium 

subregionu w województwie wielkopolskim, do 

którego Wnioskodawca aplikuje. Dopuszcza się 

możliwość wsparcia grupy docelowej spoza 

subregionu, na którym działa dany OWES poprzez 

uwolnienie w ramach standardu minimum 20% kwoty 

przeznaczonej na np.: animację, inkubację i wsparcie 

istniejących przedsiębiorstw społecznych co umożliwi 

realizację tych działań poza terenem subregionu. 

Dopuszczalny cross-

financing (%) 

15% 

Minimalny wkład 

własny beneficjenta* 

0% - dotacje na tworzenie i utrzymanie miejsc pracy, 

5% - usługi wsparcia dla rozwoju ekonomii społecznej. 

Uproszczone metody 

rozliczania 

UPR_03 stawka jednostkowa w oparciu o metodykę IZ 

[art. 53(3)(a) CPR] 

UPR_05 uproszczona metoda rozliczania wydatków w 

oparciu o projekt budżetu [art. 53(3)(b) CPR] 

UPR_14 do 25% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie 

w oparciu o metodykę IZ (podstawa wyliczenia: koszty 

bezpośrednie) [art. 54(c) CPR] 

Formy wsparcia 01 Dotacja 

Minimalna wartość 

projektu* 

Nie dotyczy 

Maksymalna wartość 

projektu* 

Nie dotyczy 
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Minimalna wartość 

wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie* 

Nie dotyczy 

Maksymalna wartość 

wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie* 

Nie dotyczy 

Maksymalny % poziom 

dofinansowania 

wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie (środki UE) 

70% 

Maksymalny % poziom 

dofinansowania 

całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie (środki UE 

+ współfinansowanie 

ze środków krajowych 

przyznane 

beneficjentowi przez 

właściwą instytucję) 

100% - dotacje na tworzenie i utrzymanie miejsc pracy, 

95%  - usługi wsparcia dla rozwoju ekonomii społecznej. 

Pomoc publiczna – 

unijna podstawa 

prawna 

PPU_05 Rozporządzenie  Komisji (UE) nr 1407/2013 z 

dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 

108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do 

pomocy de minimis  

PPU_08 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z 

dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje 

pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 

zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 

PPU_09 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

PPU_12 Wytyczne w sprawie regionalnej pomocy 

państwa 

Pomoc publiczna – 

krajowa podstawa 

prawna 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 

29 września 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de 

minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych 

na lata 2021-2027 
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Sposób wyboru 

projektów 

SWP1 Konkurencyjny 

Realizacja 

instrumentów 

terytorialnych 

RIT4 Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – 

ogólny 

Organizacje społeczne i związki wyznaniowe 

Typ beneficjenta – 

szczegółowy* 

 

Słowa kluczowe ekonomia_społeczna, przedsiębiorczość_społeczna 

Wielkość podmiotu WLK_7 Nie dotyczy 

Grupa docelowa*  

Kryteria wyboru 

projektów 

Adres URL strony z kryteriami 

Wskaźniki produktu 

 

 

PLHCO 01 Liczba podmiotów ekonomii społecznej 

objętych wsparciem [podmioty] 

EECO02+04 Liczba osób niezatrudnionych objętych 

wsparciem w programie [osoby] 

Wskaźniki rezultatu PLHCR 01 Liczba miejsc pracy utworzonych w 

przedsiębiorstwach społecznych [szt.] 

EECR 04 Liczba osób pracujących, łącznie z 

prowadzącymi działalność na własny rachunek, po 

opuszczeniu programu [osoby] 

 

Działanie FEWP.06.13 Usługi społeczne i zdrowotne 

Działanie 

Kod i nazwa FEWP.06.13 Usługi społeczne i zdrowotne 

Cel szczegółowy EFS+.CP4.K Zwiększanie równego i szybkiego dostępu do 

dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym 

usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki 

skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; 

modernizacja systemów ochrony socjalnej, w tym 

wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym 

uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; 

poprawa dostępności, w tym dla osób z 
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niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności 

systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej 

Instytucja 

Pośrednicząca* 

Nie dotyczy 

Instytucja 

Wdrażająca* 

Nie dotyczy 

Wysokość alokacji 

ogółem* 

Kwota w EUR 

Wysokość alokacji 

UE 

56 157 327,00 EUR 

Zakres interwencji 158 Działania w celu zwiększenia równego i szybkiego 

dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo 

usług 

160 Działania na rzecz poprawy dostępności, efektywności i 

odporności systemów opieki zdrowotnej (z wyłączeniem 

infrastruktury) 

Opis działania Typy projektów: 

1. Poprawa dostępu do lepszej jakości usług 

zdrowotnych lub społecznych. 

Wsparcie uzyskają projekty z zakresu rozwoju usług 

zdrowotnych lub społecznych na rzecz osób z kategorii 

wysokiego ryzyka socjalnego, seniorów, osób z 

niepełnosprawnościami, migrantów oraz innych osób 

wymagających wsparcia oraz ich otoczenie. 

Wspierane będą usługi świadczone w bezpiecznych i 

niestygmatyzujących miejscach, w tym m.in. dziennych 

domach, ośrodkach wsparcia, domach sąsiedzkich.  

Zakłada się rozwój usług opiekuńczych, szkolenia z zakresu 

zakładania miejsc opieki i świadczenia usług społecznych 

oraz wsparcie kadry i opiekunów faktycznych 

(nieformalnych) a także zwiększenie zasobów ludzkich do 

świadczenia usług oraz działania na rzecz zwiększenia 

atrakcyjności zawodów opieki długoterminowej. 

Rozwijane będą usługi świadczone przez asystentów oraz 

prowadzone będą programy wczesnego usamodzielniania 

mieszkańców placówek, m.in. treningi i warsztaty 

samodzielności prowadzone w placówkach, 

przygotowywanie programów usamodzielniania, 
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zapewniania wsparcia asystentów/opiekunów 

usamodzielniania. 

Usługi będą świadczone w społeczności lokalnej. 

Pokrycie kosztów transportu indywidualnego możliwe 

będzie jako element projektu oferującego usługi społeczne 

lub zdrowotne dla osób o ograniczonej mobilności. 

Planowane jest uruchomienie regionalnego systemu 

teleopieki. 

Rozwijany będzie dostęp do wysokiej jakości usług 

specjalistycznych dla osób doświadczających różnego 

rodzaju problemów (np. choroby, zadłużenia, utraty pracy) 

oraz ich otoczenia. 

W ramach projektów z zakresu rozwoju usług opieki 

zdrowotnej, w tym długoterminowej, można tworzyć nowe 

miejsca opieki (np. w DDOM) i świadczenia usług 

środowiskowych, poszerzyć dostęp do domowej opieki 

zdrowotnej (w tym paliatywnej i hospicyjnej), rozwijać 

rozwiązania telemedyczne (po otrzymaniu pozytywnej opinii 

w procesie oceny MZ), poprawy dostępu do diagnostyki i 

wsparcia chorób otępiennych, wczesnej diagnozy zaburzeń 

rozwojowych dzieci i młodzieży (emocjonalnych, 

logopedycznych, integracji sensorycznej, odżywiania). 

Planuje się realizację zintegrowanych projektów usług 

społecznych i zdrowotnych, w tym z wykorzystaniem 

nowoczesnych technologii. 

2. Tworzenie lub rozwój CUS. 

Przewiduje się tworzenie lub rozwój centrów usług 

społecznych (CUS) jako element projektów rozwijających 

usługi społeczne i zdrowotne w gminie i na poziomie 

ponadlokalnym, we współpracy z podmiotami wskazanymi 

w ustawie o CUS. 

3. Mieszkania wspomagane i chronione oraz 

dostosowanie mieszkań. 

Podejmowane będą działania związane z tworzeniem i 

funkcjonowaniem mieszkań ze wsparciem, takich jak: 

chronione, wspomagane oraz inne rozwiązania łączące 

zapewnienie schronienia/mieszkania z dodatkowym 

wsparciem społecznym dla osób zagrożonych 
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wykluczeniem mieszkaniowym w tym m.in. z usługami 

opiekuńczymi, asystenckimi, specjalistycznymi, 

terapeutycznymi oraz wsparcie mieszkalnictwa 

adaptowalnego. Powyższe wsparcie może być kontynuacją 

procesu usamodzielniania w ramach deinstytucjonalizacji 

(np. osób opuszczających DPS, zakłady karne, jako 

wsparcie doraźne w sytuacji kryzysu) bądź jako profilaktyka 

umieszczenia w instytucji. 

4. Standardy dostępności w podmiotach leczniczych 

oraz placówkach pomocy i integracji społecznej. 

Działania w obszarze zdrowia muszą być zgodne z 

Programem Dostępność + dla Zdrowia i muszą zapewnić 

poprawę dostępności placówek Podstawowej Opieki 

Zdrowotnej (POZ) oraz szpitali. Zarówno w obszarze 

zdrowia jak i pomocy i integracji społecznej możliwe jest 

wsparcie m. in. na wyposażenie w sprzęt ułatwiający 

komunikację (z osobą niesłyszącą, z osobą z zaburzeniami 

mowy), szkolenia, dostosowanie stron internetowych czy 

swobodne poruszanie się (oznaczenia, podjazdy, windy), 

jak również na obsługę klientów ze szczególnymi 

potrzebami, np. poprzez wsparcie osoby niewidomej 

asystentem, czy wyjaśnienie procedur prostym językiem np. 

przed wyrażeniem zgody na zabieg. 

Działania w zakresie dostępności podmiotów leczniczych 

mogą dotyczyć także podmiotów świadczących AOS, 

zgodnie ze standardem, który zostanie wypracowany w 

FERS. 

5. Regionalne Programy Zdrowotne (RPZ) oraz 

programy wczesnego wykrywania chorób, leczenia 

oraz rehabilitacji dzieci (w tym Regionalne Programy 

Zdrowotne). 

Ogólne programy profilaktyczne mogą być realizowane jeśli: 

a) będą dostępne dla grup szczególnie wrażliwych i 

będą zapewniać ich udział; 

b) będą skierowane w pierwszej kolejności do białych 

plam – obszarów, w których aktywność 

mieszkańców w zakresie profilaktyki chorób jest 

najniższa;  
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c) będą promować koordynację opieki zdrowotnej; 

d) będą uwzględnić działania wspierające kadrę POZ i 

jednostek opieki ambulatoryjnej (szkolenia, 

reorganizacja pracy, zachęty do sprawowania opieki 

na terenach oddalonych); 

e) będą zapewniać koordynację usług zdrowotnych i 

społecznych w zależności od potrzeb pacjentów; 

f) programy profilaktyczne nie powinny obejmować 

zabiegów medycznych.  

Informacje dodatkowe: 

1. Projekty realizowane są zgodnie z Wytycznymi Ministra 

Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczącymi realizacji 

projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 

2021-2027. 

2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób 

zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym jest 

zgodny z założeniami  wskazanymi w „Krajowym 

Programie Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu 

Społecznemu. Aktualizacja 2021-2027 z perspektywą do 

roku 2030”. 

3. Interwencje w obszarze rozwoju usług społecznych są 

spójne ze Strategią Polityki Społecznej Województwa 

Wielkopolskiego do roku 2030. Działania skierowane do 

osób starszych i osób z ograniczoną sprawnością są 

zgodne z założeniami Wielkopolskiego Programu 

Wspierania Osób Starszych na lata 2021-2025 oraz z 

założeniami Wielkopolskiego Programu Wspierania 

Osób z Ograniczoną Sprawnością na lata 2021-2025.  

4. Interwencje w obszarze zdrowia są zgodne z 

dokumentem „Zdrowa przyszłość. Ramy strategiczne 

rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027, z 

perspektywą do 2030 r.” oraz Wojewódzkim Planem 

Transformacji Województwa Wielkopolskiego na lata 

2022-2026. 

5. Działania związane z tworzeniem CUS oraz wsparciem 

świadczonych przez nie usług realizowane są zgodnie z 

ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług 

społecznych przez centrum usług społecznych. 
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6. Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności 

wydatków na lata 2021-2027 możliwe jest zastosowanie 

tzw. cross-financingu. Cross-financing może dotyczyć 

wyłącznie takich kategorii wydatków, których poniesienie 

wynika z potrzeby realizacji danego projektu. 

Dopuszczalny 

cross-financing (%) 

15% 

Minimalny wkład 

własny beneficjenta* 

Zwiększenie dostępności do usług społecznych, w tym 

wsparcie procesu deinstytucjonalizacji – 25% - 5% 

Wsparcie rozwiązań systemowych w obszarze systemów 

ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej – 20% - 

10% 

Uproszczone 

metody rozliczania 

UPR_05 uproszczona metoda rozliczania wydatków w 

oparciu o projekt budżetu [art. 53(3)(b) CPR] 

UPR_14 do 25% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie w 

oparciu o metodykę IZ (podstawa wyliczenia: koszty 

bezpośrednie) [art. 54(c) CPR] 

Formy wsparcia 01 Dotacja 

Minimalna wartość 

projektu* 

Nie dotyczy 

Maksymalna 

wartość projektu* 

Nie dotyczy 

Minimalna wartość 

wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie* 

Nie dotyczy 

Maksymalna 

wartość wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie* 

Nie dotyczy 

Maksymalny % 

poziom 

dofinansowania 

wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie 

(środki UE) 

70% 

Projekty nie objęte pomocą publiczną – maks. 70% kosztów 

kwalifikowanych projektu 

Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie ze schematami 

pomocy publicznej 
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Maksymalny % 

poziom 

dofinansowania 

całkowitego 

wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie 

(środki UE + 

współfinansowanie 

ze środków 

krajowych 

przyznane 

beneficjentowi przez 

właściwą instytucję) 

90-95% 

Projekty nie objęte pomocą publiczną – maks. 90-95% 

kosztów kwalifikowanych projektu 

Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie ze schematami 

pomocy publicznej 

Pomoc publiczna – 

unijna podstawa 

prawna 

PPU_05 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 

18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 

minimis  

PPU_08 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 

17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za 

zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 

108 Traktatu 

PPU_09 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

PPU_12 Wytyczne w sprawie regionalnej pomocy państwa 

Pomoc publiczna – 

krajowa podstawa 

prawna 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 

września 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w 

ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 

2021–2027  

Sposób wyboru 

projektów 

SWP1 Konkurencyjny, SWP2 Niekonkurencyjny 

Realizacja 

instrumentów 

terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – 

ogólny 

1. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe  

2. Służby publiczne  

3. Administracja publiczna 

4. Instytucje ochrony zdrowia 

5. Instytucje nauki i edukacji 
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Typ beneficjenta – 

szczegółowy* 

 

Słowa kluczowe deinstytucjonalizacja, mieszkania_chronione, 

mieszkania_treningowe, mieszkania_wspierane, 

profilaktyka, teleopieka, usługi_społeczne, usługi_zdrowotne 

Wielkość podmiotu Nie dotyczy 

Grupa docelowa*  

Kryteria wyboru 

projektów 

Adres URL strony z kryteriami 

Wskaźniki produktu PLDKCO 01 Liczba wdrożonych programów polityki 

zdrowotnej [szt.] 

PLKLCO 02 Liczba osób objętych usługami świadczonymi w 

społeczności lokalnej w programie [osoby] 

PLKCO 02 Liczba osób objętych programem polityki 

zdrowotnej [osoby] 

PLKCO 01Liczba podmiotów wykonujących działalność 

leczniczą objętych w projekcie wsparciem w zakresie 

poprawy dostępności zgodnie ze standardem dostępności 

[podmioty] 

PLKLCO 03 Liczba opiekunów faktycznych/nieformalnych 

objętych wsparciem w programie [osoby] 

PLKLCO 01 Liczba osób objętych usługami w zakresie 

wspierania rodziny i pieczy zastępczej [osoby] 

Wskaźniki rezultatu PLKCR 01 Liczba podmiotów wykonujących działalność 

leczniczą, które poprawiły dostępność zgodnie ze 

standardem dostępności [podmioty] 

PLKCR 02 Liczba utworzonych miejsc świadczenia usług w 

społeczności lokalnej [szt.] 

PLKLCR 03 Liczba podmiotów, które rozszerzyły ofertę 

wsparcia lub podniosły jakość oferowanych usług [podmioty] 

PLKCR 04 Liczba osób świadczących usługi w społeczności 

lokalnej dzięki wsparciu w programie [osoby] 

PLKLCR 05 Liczba osób, które opuściły opiekę 

instytucjonalną dzięki wsparciu w programie [osoby]  

PLKLCR 01 Liczba dzieci i młodzieży, które opuściły opiekę 

instytucjonalną dzięki wsparciu w programie [osoby] 
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PLKLCR 06 Liczba utworzonych w programie miejsc 

świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej 

istniejących po zakończeniu projektu [szt.] 

 

Działanie FEWP.06.14 Usługi społeczne i zdrowotne w ramach ZIT  

Działanie 

Kod i nazwa FEWP.06.14 Usługi społeczne i zdrowotne w ramach ZIT 

Cel szczegółowy EFS+.CP4.K Zwiększanie równego i szybkiego dostępu do 

dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym 

usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki 

skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; 

modernizacja systemów ochrony socjalnej, w tym 

wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym 

uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; 

poprawa dostępności, w tym dla osób z 

niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności 

systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej 

Instytucja 

Pośrednicząca* 

Nie dotyczy 

Instytucja 

Wdrażająca* 

Nie dotyczy 

Wysokość alokacji 

ogółem* 

Kwota w EUR 

Wysokość alokacji 

UE 

7 442 027,00 EUR 

Zakres interwencji 158 Działania na rzecz poprawy równego i szybkiego 

dostępu do stabilnych i przystępnych cenowo usług 

Opis działania Przedstawiony zakres interwencji ma charakter 

indykatywny i będzie dookreślony po zatwierdzeniu 

właściwych Strategii ZIT. 

Typy projektów: 

1. Poprawa dostępu do lepszej jakości usług 

zdrowotnych lub społecznych. 

Wsparcie uzyskają projekty z zakresu rozwoju usług 

zdrowotnych lub społecznych na rzecz osób z kategorii 

wysokiego ryzyka socjalnego, seniorów, osób z 
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niepełnosprawnościami, migrantów oraz innych osób 

wymagających wsparcia oraz ich otoczenie. 

Wspierane będą usługi świadczone w bezpiecznych i 

niestygmatyzujących miejscach, w tym m.in. dziennych 

domach, ośrodkach wsparcia, domach sąsiedzkich.  

Zakłada się rozwój usług opiekuńczych, szkolenia z zakresu 

zakładania miejsc opieki i świadczenia usług społecznych 

oraz wsparcie kadry i opiekunów faktycznych 

(nieformalnych) a także zwiększenie zasobów ludzkich do 

świadczenia usług oraz działania na rzecz zwiększenia 

atrakcyjności zawodów opieki długoterminowej. 

Rozwijane będą usługi świadczone przez asystentów oraz 

prowadzone będą programy wczesnego usamodzielniania 

mieszkańców placówek, m.in. treningi i warsztaty 

samodzielności prowadzone w placówkach, 

przygotowywanie programów usamodzielniania, 

zapewniania wsparcia asystentów/opiekunów 

usamodzielniania. 

Usługi będą świadczone w społeczności lokalnej. 

Pokrycie kosztów transportu indywidualnego możliwe 

będzie jako element projektu oferującego usługi społeczne 

lub zdrowotne dla osób o ograniczonej mobilności. 

Rozwijany będzie dostęp do wysokiej jakości usług 

specjalistycznych dla osób doświadczających różnego 

rodzaju problemów (np. choroby, zadłużenia, utraty pracy) 

oraz ich otoczenia. 

2. Tworzenie lub rozwój CUS. 

Przewiduje się tworzenie lub rozwój centrów usług 

społecznych (CUS) jako element projektów rozwijających 

usługi społeczne i zdrowotne w gminie i na poziomie 

ponadlokalnym, we współpracy z podmiotami wskazanymi 

w ustawie o CUS. 

3. Mieszkania wspomagane i chronione oraz 

dostosowanie mieszkań. 

Podejmowane będą działania związane z tworzeniem i 

funkcjonowaniem mieszkań ze wsparciem, takich jak: 

chronione, wspomagane oraz inne rozwiązania łączące 

zapewnienie schronienia/mieszkania z dodatkowym 
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wsparciem społecznym dla osób zagrożonych 

wykluczeniem mieszkaniowym w tym m.in. z usługami 

opiekuńczymi, asystenckimi, specjalistycznymi, 

terapeutycznymi oraz wsparcie mieszkalnictwa 

adaptowalnego. Powyższe wsparcie może być kontynuacją 

procesu usamodzielniania w ramach deinstytucjonalizacji 

(np. osób opuszczających DPS, zakłady karne, jako 

wsparcie doraźne w sytuacji kryzysu) bądź jako profilaktyka 

umieszczenia w instytucji. 

4. Standardy dostępności w podmiotach leczniczych 

oraz placówkach pomocy i integracji społecznej. 

Działania w obszarze zdrowia muszą być zgodne z 

Programem Dostępność + dla Zdrowia i muszą zapewnić 

poprawę dostępności placówek Podstawowej Opieki 

Zdrowotnej (POZ) oraz szpitali. Zarówno w obszarze 

zdrowia jak i pomocy i integracji społecznej możliwe jest 

wsparcie m. in. na wyposażenie w sprzęt ułatwiający 

komunikację (z osobą niesłyszącą, z osobą z zaburzeniami 

mowy), szkolenia, dostosowanie stron internetowych czy 

swobodne poruszanie się (oznaczenia, podjazdy, windy), 

jak również na obsługę klientów ze szczególnymi 

potrzebami, np. poprzez wsparcie osoby niewidomej 

asystentem, czy wyjaśnienie procedur prostym językiem np. 

przed wyrażeniem zgody na zabieg. 

Działania w zakresie dostępności podmiotów leczniczych 

mogą dotyczyć także podmiotów świadczących AOS, 

zgodnie ze standardem, który zostanie wypracowany w 

FERS. 

Informacje dodatkowe: 

1. Realizowane projekty muszą wynikać z obowiązujących 

Strategii ZIT, pozytywnie zaopiniowanych przez IZ 

zgodnie z art. 34 ust. 6 pkt. 2 ustawy o zasadach 

realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich 

w perspektywie finansowej 2021–2027. 

2. Projekty realizowane są zgodnie z Wytycznymi Ministra 

Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczącymi realizacji 

projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
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Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 

2021-2027. 

3. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób 

zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym jest 

zgodny z założeniami  wskazanymi w „Krajowym 

Programie Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu 

Społecznemu. Aktualizacja 2021-2027 z perspektywą do 

roku 2030”. 

4. Interwencje w obszarze rozwoju usług społecznych są 

spójne ze Strategią Polityki Społecznej Województwa 

Wielkopolskiego do roku 2030. Działania skierowane do 

osób starszych i osób z ograniczoną sprawnością są 

zgodne z założeniami Wielkopolskiego Programu 

Wspierania Osób Starszych na lata 2021-2025 oraz z 

założeniami Wielkopolskiego Programu Wspierania 

Osób z Ograniczoną Sprawnością na lata 2021-2025.  

5. Działania związane z tworzeniem CUS oraz wsparciem 

świadczonych przez nie usług realizowane są zgodnie z 

ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług 

społecznych przez centrum usług społecznych. 

6. Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności 

wydatków na lata 2021-2027 możliwe jest zastosowanie 

tzw. cross-financingu. Cross-financing może dotyczyć 

wyłącznie takich kategorii wydatków, których poniesienie 

wynika z potrzeby realizacji danego projektu. 

Dopuszczalny 

cross-financing (%) 

15% 

Minimalny wkład 

własny beneficjenta* 

Zwiększenie dostępności do usług społecznych, w tym 

wsparcie procesu deinstytucjonalizacji – 5% 

Uproszczone 

metody rozliczania 

UPR_05 uproszczona metoda rozliczania wydatków w 

oparciu o projekt budżetu [art. 53(3)(b) CPR] 

UPR_14 do 25% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie w 

oparciu o metodykę IZ (podstawa wyliczenia: koszty 

bezpośrednie) [art. 54(c) CPR] 

Formy wsparcia 01 Dotacja 

Minimalna wartość 

projektu* 

Nie dotyczy 
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Maksymalna 

wartość projektu* 

Nie dotyczy 

Minimalna wartość 

wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie* 

Nie dotyczy 

Maksymalna 

wartość wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie* 

Nie dotyczy 

Maksymalny % 

poziom 

dofinansowania 

wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie 

(środki UE) 

70% 

Projekty nie objęte pomocą publiczną – maks. 70% kosztów 

kwalifikowanych projektu 

Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie ze schematami 

pomocy publicznej 

Maksymalny % 

poziom 

dofinansowania 

całkowitego 

wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie 

(środki UE + 

współfinansowanie 

ze środków 

krajowych 

przyznane 

beneficjentowi przez 

właściwą instytucję) 

95% 

Projekty nie objęte pomocą publiczną – maks. 95% kosztów 

kwalifikowanych projektu 

Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie ze schematami 

pomocy publicznej 

Pomoc publiczna – 

unijna podstawa 

prawna 

PPU_05 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 

18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 

minimis  

PPU_08 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 

17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za 

zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 

108 Traktatu 
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PPU_09 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

PPU_12 Wytyczne w sprawie regionalnej pomocy państwa 

Pomoc publiczna – 

krajowa podstawa 

prawna 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 

września 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w 

ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 

2021–2027  

Sposób wyboru 

projektów 

SWP1 Konkurencyjny, SWP2 Niekonkurencyjny 

Realizacja 

instrumentów 

terytorialnych 

RIT1 ZIT 

Typ beneficjenta – 

ogólny 

1. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe  

2. Służby publiczne  

3. Administracja publiczna 

4. Instytucje ochrony zdrowia 

5. Instytucje nauki i edukacji 

Typ beneficjenta – 

szczegółowy* 

 

Słowa kluczowe deinstytucjonalizacja, mieszkania_chronione, 

mieszkania_treningowe, mieszkania_wspierane, teleopieka, 

usługi_społeczne 

Wielkość podmiotu Nie dotyczy 

Grupa docelowa*  

Kryteria wyboru 

projektów 

Adres URL strony z kryteriami 

Wskaźniki produktu PLKLCO 02 Liczba osób objętych usługami świadczonymi w 

społeczności lokalnej w programie [osoby] 

PLKCO 01 Liczba podmiotów wykonujących działalność 

leczniczą objętych w projekcie wsparciem w zakresie 

poprawy dostępności zgodnie ze standardem dostępności 

[podmioty] 

PLKLCO 03 Liczba opiekunów faktycznych/nieformalnych 

objętych wsparciem w programie [osoby] 

PLKLCO 01 Liczba osób objętych usługami w zakresie 

wspierania rodziny i pieczy zastępczej [osoby] 
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Wskaźniki rezultatu PLKCR 01 Liczba podmiotów wykonujących działalność 

leczniczą, które poprawiły dostępność zgodnie ze 

standardem dostępności [podmioty] 

PLKCR 02 Liczba utworzonych miejsc świadczenia usług w 

społeczności lokalnej [szt.] 

PLKLCR 03 Liczba podmiotów, które rozszerzyły ofertę 

wsparcia lub podniosły jakość oferowanych usług [podmioty] 

PLKCR 04 Liczba osób świadczących usługi w społeczności 

lokalnej dzięki wsparciu w programie [osoby] 

PLKLCR 05 Liczba osób, które opuściły opiekę 

instytucjonalną dzięki wsparciu w programie [osoby]  

PLKLCR 01 Liczba dzieci i młodzieży, które opuściły opiekę 

instytucjonalną dzięki wsparciu w programie [osoby] 

PLKLCR 06 Liczba utworzonych w programie miejsc 

świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej 

istniejących po zakończeniu projektu [szt.] 

 

Działanie FEWP.06.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej 

Działanie 

Kod i nazwa FEWP.06.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej 

Cel szczegółowy EFS+.CP4.L Promowanie integracji społecznej osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w 

tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci 

Instytucja 

Pośrednicząca* 

Nie dotyczy 

Instytucja 

Wdrażająca* 

Nie dotyczy 

Wysokość alokacji 

ogółem* 

Kwota w EUR 

Wysokość alokacji 

UE 

21 444 325,00 EUR 

Zakres interwencji 163 Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób 

najbardziej potrzebujących i dzieci 

Opis działania 
Typy projektów: 
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1. Poprawa dostępu i jakości usług wsparcia rodziny, 

m.in. poprzez: 

a) rozwój usług profilaktycznych w środowisku dla 

rodzin wychowujących dzieci, w tym dla rodzin 

przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze; 

b) rozwój usług profilaktycznych dla dzieci i młodzieży 

wymagających wsparcia, w tym działania z zakresu 

profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży;  

c) rozwój usług w zakresie przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie, w tym m.in rozwój usług środowiskowych,  

tworzenie nowych miejsc kompleksowego 

świadczenia usług profilaktycznych w placówkach 

interwencji kryzysowej,  wsparcie mieszkaniowe; 

d) tworzenie miejsc kompleksowego świadczenia usług, 

np. profilaktycznych z integracją; 

e) łączenie integracji z rozwojem społeczności lokalnych 

ds. metodą animacji i organizacji społeczności 

lokalnych. 

2. Poprawa dostępu, jakości i deinstytucjonalizacja 

usług w obszarze wsparcia rodziny i systemu pieczy 

zastępczej przez: 

a) wsparcie dla wychowanków pieczy zastępczej i osób 

przebywających w innych formach opieki 

instytucjonalnej (m.in.: wspomagające rozwój, 

kompensujące opóźnienia (edukacyjne, społeczne) 

przygotowujące do usamodzielnienia i wspierające w 

usamodzielnianiu (w tym: mieszkania ze wsparciem), 

psychoprofilaktyczne i profilaktyki przemocy; 

b) wsparcie dla osób pełniących funkcje rodziny 

zastępczej zawodowej, niezawodowej i 

spokrewnionej, pogotowia opiekuńczego oraz 

opiekuna osoby usamodzielnianej, rodzin 

biologicznych dzieci przebywających w pieczy 

zastępczej oraz ich otoczenia; 

c) wsparcie w przygotowaniu i pełnieniu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych m.in. superwizja, 

wsparcie terapeutyczne; szkoleniowe, 

wytchnieniowe, mieszkaniowe; 

d) Wsparcie deinstytucjonalizacji systemu pieczy 

zastępczej, w tym wsparcie w rozwoju pieczy 
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rodzinnej, działania wzmacniające koordynację 

regionalnego systemu pieczy zastępczej. 

3. Poprawa dostępu, jakości i koordynacji usług 

adopcji: 

a) wsparcie dla dzieci przebywających na powierzeniu 

pieczy oraz urlopowanych do rodzin, które złożyły 

wniosek o przysposobienie oraz osób po 

przysposobieniu, m.in.: wspomagające rozwój, 

kompensujące opóźnienia edukacyjne, społeczne, 

terapia traumy i zaburzeń więzi, terapia FAS/FASD, 

wsparcie dla dorosłych osób adoptowanych; 

b) usługi dla rodzin, które złożyły wniosek o 

przysposobienie oraz po przysposobieniu oraz dla 

ich otoczenia m.in. wsparcie opiekuna rodziny 

adopcyjnej, wsparcie w przygotowaniu i pełnieniu 

funkcji m.in. superwizja, wsparcie terapeutyczne, 

szkoleniowe, mieszkaniowe; 

c) działania wzmacniające koordynację regionalnego 

systemu adopcji.  

Informacje dodatkowe: 

1. Działania w obszarze rodziny, pieczy zastępczej i adopcji 

są zgodne z Wielkopolskim Programem Wspierania 

Rodziny Systemu Pieczy Zastępczej i Adopcji na lata 

2021-2025. 

2. Działania w obszarze przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie są zgodne z Wielkopolskim Programem 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-

2025. 

3. Wsparcie odbywa się zgodnie z zasadą 

deinstytucjonalizacji usług i dostępnej przestrzeni. 

Wsparcie w zakresie usług społecznych będzie opierało 

się na Regionalnym Planie Rozwoju Usług Społecznych i 

Deinstytucjonalizacji opracowanym przez Regionalny 

Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. 

4. Możliwy zakres projektów poprawiających dostęp do 

usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w 

tym działań na rzecz usamodzielnienia osób 

opuszczających pieczę zastępczą określa ustawa z dnia 
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9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej. 

5. Projekty realizowane są zgodnie z Wytycznymi Ministra 

Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczącymi realizacji 

projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 

2021-2027. 

6. Interwencja w typie 2 realizowana jest w sposób 

kompleksowy tzn.: zakłada objęcie wsparciem całego 

obszaru województwa wielkopolskiego, zaangażowanie 

wszystkich organizatorów pieczy zastępczej i wszystkich 

placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz koordynację 

regionalnego procesu deinstytucjonalizacji Regionalnego 

Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu zgodnie ze 

Strategią Rozwoju Usług Społecznych – polityką 

publiczną do roku 2030 (z perspektywą do 2035 r). 

7. Interwencja w obszarze adopcji, w tym wsparcie w 

obszarze pre i post adopcji realizowana będzie w trybie 

niekonkurencyjnym przez Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej, poprzez kompleksowe wsparcie realizowane 

w pięciu subregionalnych ośrodkach adopcyjnych. 

8.  Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności 

wydatków na lata 2021 możliwe jest zastosowanie tzw. 

cross-financingu. Cross-financing może dotyczyć 

wyłącznie takich kategorii wydatków, których poniesienie 

wynika z potrzeby realizacji danego projektu. 

Dopuszczalny 

cross-financing (%) 

15% 

Minimalny wkład 

własny beneficjenta* 

5% 

Uproszczone 

metody rozliczania 

UPR_05 uproszczona metoda rozliczania wydatków w 

oparciu o projekt budżetu [art. 53(3)(b) CPR] 

UPR_14 do 25% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie w 

oparciu o metodykę IZ (podstawa wyliczenia: koszty 

bezpośrednie) [art. 54(c) CPR] 

Formy wsparcia 01 Dotacje 

Minimalna wartość 

projektu* 

Nie dotyczy 
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Maksymalna 

wartość projektu* 

Nie dotyczy 

Minimalna wartość 

wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie* 

Nie dotyczy 

Maksymalna 

wartość wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie* 

Nie dotyczy 

Maksymalny % 

poziom 

dofinansowania 

wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie 

(środki UE) 

70% 

Maksymalny % 

poziom 

dofinansowania 

całkowitego 

wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie 

(środki UE + 

współfinansowanie 

ze środków 

krajowych 

przyznane 

beneficjentowi przez 

właściwą instytucję) 

95% 

Pomoc publiczna – 

unijna podstawa 

prawna 

PPU_05 Rozporządzenie  Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 

18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 

minimis  

PPU_08 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 

17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za 

zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 

108 Traktatu 
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PPU_09 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

PPU_12 Wytyczne w sprawie regionalnej pomocy państwa 

Pomoc publiczna – 

krajowa podstawa 

prawna 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 

września 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w 

ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 

2021–2027  

Sposób wyboru 

projektów 

SWP1 Konkurencyjny, SWP2 Niekonkurencyjny 

Realizacja 

instrumentów 

terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – 

ogólny 

1. Administracja publiczna 

2. Służby publiczne 

3. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe 

4. Instytucje ochrony zdrowia 

5. Instytucje nauki i edukacji 

6. Przedsiębiorstwo realizujące cele publiczne 

Typ beneficjenta – 

szczegółowy* 

 

Słowa kluczowe deinstytucjonalizacja, integracja_społeczna, 

kompetencje_społeczne, piecza_zastępcza, 

szkolenie_opiekunów, adopcja, dzieci 

Wielkość podmiotu Nie dotyczy 

Grupa docelowa*  

Kryteria wyboru 

projektów 

Adres URL strony z kryteriami 

Wskaźniki produktu PLKLCO 01 Liczba osób objętych usługami w zakresie 

wspierania rodziny i pieczy zastępczej [osoby] 

EECO 01 Całkowita liczba osób objętych wsparciem [osoby] 

Wskaźniki rezultatu PLKLCR 06 Liczba utworzonych w programie miejsc 

świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej 

istniejących po zakończeniu projektu [szt.] 

PLKLCR 01 Liczba dzieci i młodzieży, które opuściły opiekę 

instytucjonalną dzięki wsparciu w programie [osoby] 
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Działanie FEWP.06.16 Integracja społeczna i aktywizacja społeczna 

Działanie 

Kod i nazwa FEWP.06.16 Integracja społeczna i aktywizacja społeczna 

Cel szczegółowy EFS+.CP4.L Promowanie integracji społecznej osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w 

tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci 

Instytucja 

Pośrednicząca* 

Nie dotyczy 

Instytucja 

Wdrażająca* 

Nie dotyczy 

Wysokość alokacji 

ogółem* 

Kwota w EUR 

Wysokość alokacji 

UE 

13 562 130,00 EUR 

Zakres interwencji 163 Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób 

najbardziej potrzebujących i dzieci 

Opis działania Typy projektów: 

1. Usługi dla osób w kryzysie bezdomności i 

zagrożonych wykluczeniem mieszkaniowym, w tym: 

a) wsparcie usług środowiskowych, w tym m.in. 

streetworkingu, usług terapeutycznych, punktów 

dostępu do usług higienicznych (np. pralnie, łaźnie); 

b) wsparcie profilaktyki bezdomności w tym m.in. 

edukacja, poradnictwo, pomoc prawna w zakresie 

zadłużeń, wprowadzanie programów 

oddłużeniowych.  

c) wsparcie usług interwencji kryzysowej, w tym 

tworzenie i rozwój ośrodków i punktów interwencji 

kryzysowej oraz dostęp do usług dla osób w 

sytuacjach kryzysowych (np. konsultacje, 

poradnictwo, pomoc prawna grupy wsparcia, 

mieszkania interwencyjne lub inne miejsca 

noclegowe); 

d) wsparcie tworzenia i funkcjonowania mieszkań 

chronionych i wspomaganych oraz innych rozwiązań 

łączących wsparcie społeczne i mieszkaniowe wraz 

z usługami wspierającymi, w tym m.in. realizacja 
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programów mieszkaniowych bazujących na 

założeniach metody  „Najpierw mieszkanie”. 

2. Działania na rzecz integracji społecznej osób 

zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym 

oraz aktywizacja społeczności na rzecz 

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. 

Informacje dodatkowe: 

1. Projekty realizowane są zgodnie z Wytycznymi Ministra 

Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczącymi realizacji 

projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 

2021-2027. 

2. Wsparcie w zakresie typu pierwszego będzie opierało się 

na Regionalnym Planie Rozwoju Usług Społecznych i 

Deinstytucjonalizacji opracowanym przez Regionalny 

Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. 

3. Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności 

wydatków na lata 2021-2027 możliwe jest zastosowanie 

tzw. cross-financingu. Cross-financing może dotyczyć 

wyłącznie takich kategorii wydatków, których poniesienie 

wynika z potrzeby realizacji danego projektu. 

Dopuszczalny 

cross-financing (%) 

15% 

Minimalny wkład 

własny beneficjenta* 

5% 

Uproszczone 

metody rozliczania 

UPR_05 uproszczona metoda rozliczania wydatków w 

oparciu o projekt budżetu [art. 53(3)(b) CPR] 

UPR_14 do 25% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie w 

oparciu o metodykę IZ (podstawa wyliczenia: koszty 

bezpośrednie) [art. 54(c) CPR] 

Formy wsparcia 01 Dotacje 

Minimalna wartość 

projektu* 

Nie dotyczy 

Maksymalna 

wartość projektu* 

Nie dotyczy 

Minimalna wartość 

wydatków 

Nie dotyczy 



 

103 | S t r o n a  

kwalifikowalnych 

w projekcie* 

Maksymalna 

wartość wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie* 

Nie dotyczy 

Maksymalny % 

poziom 

dofinansowania 

wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie 

(środki UE) 

70% 

Maksymalny % 

poziom 

dofinansowania 

całkowitego 

wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie 

(środki UE + 

współfinansowanie 

ze środków 

krajowych 

przyznane 

beneficjentowi przez 

właściwą instytucję) 

95% 

Pomoc publiczna – 

unijna podstawa 

prawna 

PPU_05 Rozporządzenie  Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 

18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 

minimis  

PPU_08 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 

17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za 

zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 

108 Traktatu 

PPU_09 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

PPU_12 Wytyczne w sprawie regionalnej pomocy państwa 
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Pomoc publiczna – 

krajowa podstawa 

prawna 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 

września 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w 

ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 

2021–2027 

Sposób wyboru 

projektów 

SWP1 Konkurencyjny, SWP2 niekonkurencyjny 

Realizacja 

instrumentów 

terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – 

ogólny 

1. Administracja publiczna 

2. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe 

3. Instytucje nauki i edukacji 

4. Przedsiębiorstwo realizujące cele publiczne 

5. Partnerzy społeczni 

Typ beneficjenta – 

szczegółowy* 

 

Słowa kluczowe integracja_społeczna, lokalne_inicjatywy, 

mieszkania_chronione, mieszkania_socjalne, 

mieszkania_treningowe, mieszkania_wspierane, 

usługi_społeczne, włączenie_społeczne, bezdomność 

Wielkość podmiotu Nie dotyczy 

Grupa docelowa*  

Kryteria wyboru 

projektów 

Adres URL strony z kryteriami 

Wskaźniki produktu EECO 16 Liczba osób w kryzysie bezdomności lub 

dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań, objętych 

wsparciem w programie [osoby] 

EECO 01 Całkowita liczba osób objętych wsparciem [osoby] 

EECO 04 Liczba osób biernych zawodowo objętych 

wsparciem w programie [osoby] 

EECO 12 Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych 

wsparciem w programie [osoby] 

EECO 15 Liczba osób należących do mniejszości, w tym 

społeczności marginalizowanych takich jak Romowie, 

objętych wsparciem w programie [osoby] 

PLKLCO 02 Liczba osób objętych usługami świadczonymi w 

społeczności lokalnej w programie [osoby] 
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PLKLCO 03 Liczba opiekunów faktycznych/nieformalnych 

objętych wsparciem w programie [osoby] 

Wskaźniki rezultatu PLHILCR 01 Liczba osób, których sytuacja społeczna uległa 

poprawie po opuszczeniu programu [osoby] 

PLKLCR 02 Liczba utworzonych miejsc świadczenia usług 

w społeczności lokalnej [szt.] 

PLKLCR 03 Liczba podmiotów, które rozszerzyły ofertę 

wsparcia lub podniosły jakość oferowanych usług [podmioty] 

PLKLCR 04 Liczba osób świadczących usługi w 

społeczności lokalnej dzięki wsparciu w programie [osoby] 

PLKLCR 05 Liczba osób, które opuściły opiekę 

instytucjonalną dzięki wsparciu w programie [osoby] 

 

Działanie FEWP.06.17 Budowanie potencjału społeczeństwa obywatelskiego i 

partnerów społecznych 

Działanie 

Kod i nazwa FEWP.06.17 Budowanie potencjału społeczeństwa 

obywatelskiego i partnerów społecznych 

Cel szczegółowy EFS+.CP4.L Promowanie integracji społecznej osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w 

tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci 

Instytucja 

Pośrednicząca* 

Nie dotyczy 

Instytucja 

Wdrażająca* 

Nie dotyczy 

Wysokość alokacji 

ogółem* 

Kwota w EUR 

Wysokość alokacji 

UE 

4 900 000,00 EUR 

Zakres interwencji 152 Działania na rzecz promowania równości szans i 

aktywnego udziału w życiu społecznym 

Opis działania Wskazane opisy mają charakter indykatywny. Ostateczne 

zapisy zostaną wypracowane przy udziale interesariuszy 

organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz partnerów 

społecznych. 
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Typy projektów: 

1. Budowanie zdolności organizacji społeczeństwa 

obywatelskiego działających w regionie, w tym 

wzmocnienie ich potencjału będzie polegało m.in. 

na: 

a) małych projektach realizowanych bezpośrednio 

przez organizacje, w których wsparcie 

ukierunkowane będzie na zwiększanie uczestnictwa 

mieszkańców w życiu społecznym, zwiększenie 

mobilności i aktywności społecznej i rozwój 

lokalnych inicjatyw na rzecz rozwiązywania 

problemów społecznych, w tym na obszarach 

najbardziej nimi dotkniętych; projekty z zakresu 

edukacji obywatelskiej; upowszechnianie form 

wolontariatu; rozwój inicjatyw mających na celu 

budowanie świadomego i aktywnego społeczeństwa;   

b) wsparciu bezpośrednim organizacji społeczeństwa 

obywatelskiego, w tym organizacji pozarządowych, z 

zakresu rozwoju instytucjonalnego organizacji, w 

tym doradztwa strategicznego, poprawy jakości 

zatrudnienia, możliwości rozwoju pracowników, 

współpracowników, członków, wzmacniania roli 

organizacji w dialogu społecznym;  

c) dopuszcza się możliwość wsparcia regionalnych 

federacji, zrzeszeń, porozumień organizacji bądź 

centrów w celu wzmocnienia ich roli w budowaniu 

potencjału mniejszych organizacji funkcjonujących 

na danym terytorium bądź o podobnej specyfice 

działalności, dysponujących na danym obszarze 

wystarczającym potencjałem organizacyjnym do 

realizacji tego typu projektów;  

d) przewiduje się działania w skali subregionalnej 

mające na celu rozwój potencjału organizacji 

świadczących usługi w danym środowisku (m.in. 

poprawę jakości usług, możliwości ich realizacji, 

współpracy organizacji pozarządowych z JST), 

dostosowanych do specyfiki obszaru i wpływających 

na wyrównywanie różnic w terytorialnym dostępie do 

usług. Wspierane będą również działania w zakresie 

współpracy samorządów i instytucji realizujących 

działania lub projekty kompleksowe/zintegrowane. 

Komponentem projektu może być wypracowanie na 
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danym obszarze modelu współpracy pomiędzy JST 

a organizacjami w kwestii realizacji usług 

publicznych. 

2. Działania na rzecz rozwoju partnerów społecznych 

działających w regionie, w tym wzmocnienie ich 

potencjału. 

Wskazany zakres wsparcia ma charakter indykatywny. 

Szczegóły będą określone po konsultacji z Ministerstwem 

Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Komisją Europejską. 

Informacje dodatkowe: 

1. Działania na rzecz budowania zdolności partnerów 

społecznych lub organizacji społeczeństwa 

obywatelskiego wynikają ze zobowiązania zawartego w 

Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2021/1057 z 24 czerwca 2021 r. w artykule 9 oraz 

motywie 28 preambuły. 

Dopuszczalny 

cross-financing (%) 

15% 

Minimalny wkład 

własny beneficjenta* 

5% 

Uproszczone 

metody rozliczania 

UPR_05 uproszczona metoda rozliczania wydatków w 

oparciu o projekt budżetu [art. 53(3)(b) CPR] 

UPR_14 do 25% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie w 

oparciu o metodykę IZ (podstawa wyliczenia: koszty 

bezpośrednie) [art. 54(c) CPR] 

Formy wsparcia 01 Dotacje 

Minimalna wartość 

projektu* 

Nie dotyczy 

Maksymalna 

wartość projektu* 

Nie dotyczy 

Minimalna wartość 

wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie* 

Nie dotyczy 
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Maksymalna 

wartość wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie* 

Nie dotyczy 

Maksymalny % 

poziom 

dofinansowania 

wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie 

(środki UE) 

70% 

Maksymalny % 

poziom 

dofinansowania 

całkowitego 

wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie 

(środki UE + 

współfinansowanie 

ze środków 

krajowych 

przyznane 

beneficjentowi przez 

właściwą instytucję) 

95% 

Pomoc publiczna – 

unijna podstawa 

prawna 

PPU_05 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 

18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 

minimis  

PPU_08 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 

17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za 

zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 

108 Traktatu 

PPU 09 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

PPU 12 Wytyczne w sprawie regionalnej pomocy państwa 

Pomoc publiczna – 

krajowa podstawa 

prawna 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 

września 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w 

ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 

2021–2027. 
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Sposób wyboru 

projektów 

SWP1 Konkurencyjny, SWP2 Niekonkurencyjny 

Realizacja 

instrumentów 

terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – 

ogólny 

1. Partnerzy społeczni 

2. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe 

Typ beneficjenta – 

szczegółowy* 

 

Słowa kluczowe dialog_społeczny,integracja_społeczna, rownosc_szans, 

usługi 

Wielkość podmiotu Nie dotyczy 

Grupa docelowa*  

Kryteria wyboru 

projektów 

Adres URL strony z kryteriami 

Wskaźniki produktu PL0CO 05 Liczba organizacji społeczeństwa 

obywatelskiego wspartych w co najmniej jednym z 

następujących obszarów: standardy i procedury 

zarządzania, refleksyjność, wydolność finansowa, 

rzecznictwo, jakość usług, współpraca międzysektorowa 

[szt.]  

PL0CO 06 Liczba organizacji społeczeństwa 

obywatelskiego wspartych w zakresie wdrażania nowych 

metod działania lub rodzajów usług [szt.] 

PL0CO 07 Liczba przedstawicieli organizacji społeczeństwa 

obywatelskiego (w tym wolontariuszy) objętych wsparciem 

w programie [osoby] 

Wskaźniki rezultatu PL0CR 01 Liczba organizacji społeczeństwa 

obywatelskiego, które zwiększyły swój potencjał 

organizacyjny w co najmniej jednym z następujących 

obszarów: standardy i procedury zarządzania, refleksyjność, 

wydolność finansowa, rzecznictwo, jakość usług, 

współpraca międzysektorowa [szt.] 

PL0CR 02 Liczba organizacji społeczeństwa 

obywatelskiego, które poprawiły lub wprowadziły nowe 

metody działania lub rodzaje usług [szt.] 
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PL0CR 03 Liczba przedstawicieli organizacji społeczeństwa 

obywatelskiego, którzy zdobyli nowe umiejętności, wiedzę 

lub uzyskali kwalifikacje [osoby] 

Działanie FEWP.06.18 Integracja i aktywizacja społeczna oraz wsparcie potencjału 

w ramach ZIT  

Działanie 

Kod i nazwa FEWP.06.18 Integracja i aktywizacja społeczna oraz 

wsparcie potencjału w ramach ZIT 

Cel szczegółowy EFS+.CP4.L Promowanie integracji społecznej osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w 

tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci 

Instytucja 

Pośrednicząca* 

Nie dotyczy 

Instytucja 

Wdrażająca* 

Nie dotyczy 

Wysokość alokacji 

ogółem* 

Kwota w EUR 

Wysokość alokacji 

UE 

6 320 215,00 EUR 

Zakres interwencji 163 Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób 

najbardziej potrzebujących i dzieci 

170 Zwiększenie zdolności instytucji programu oraz 

podmiotów związanych z wdrażaniem Funduszy 

Opis działania Przedstawiony zakres interwencji ma charakter 

indykatywny i będzie dookreślony po zatwierdzeniu 

właściwych Strategii ZIT. 

Typy projektów: 

1. Działania na rzecz integracji społecznej osób 

zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym 

oraz aktywizacja społeczności na rzecz 

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. 

2. Poprawa dostępu i jakości usług wsparcia rodziny, 

m.in. poprzez: 
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a) rozwój usług profilaktycznych w środowisku dla 

rodzin wychowujących dzieci, w tym dla rodzin 

przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze; 

b) rozwój usług profilaktycznych dla dzieci i młodzieży 

wymagających wsparcia, przebywających w 

rodzinach, jak również w różnego rodzaju 

instytucjach całodobowych, w tym działania z 

zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i 

młodzieży;  

c) rozwój usług w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie, w tym m.in rozwój usług środowiskowych, 

tworzenie nowych miejsc kompleksowego 

świadczenia usług profilaktycznych w placówkach 

interwencji kryzysowej, wsparcie mieszkaniowe; 

d) tworzenie miejsc kompleksowego świadczenia usług, 

np. profilaktycznych z integracją; 

e) łączenie integracji z rozwojem społeczności lokalnych 

ds. metodą animacji i organizacji społeczności 

lokalnych. 

 

3. Poprawa dostępu, jakości i deinstytucjonalizacja 

usług w obszarze wsparcia rodziny i systemu pieczy 

zastępczej przez: 

a) wsparcie dla wychowanków pieczy zastępczej i osób 

przebywających w innych formach opieki 

instytucjonalnej ( m.in.: wspomagające rozwój, 

kompensujące opóźnienia (edukacyjne, społeczne) 

przygotowujące do usamodzielnienia i wspierające w 

usamodzielnianiu (w tym:  mieszkania ze 

wsparciem), psychoprofilaktyczne i profilaktyki 

przemocy; 

b) wsparcie dla osób pełniących funkcje rodziny 

zastępczej zawodowej, niezawodowej i 

spokrewnionej, pogotowia opiekuńczego oraz 

opiekuna osoby usamodzielnianej, rodzin 

biologicznych dzieci przebywających w pieczy 

zastępczej oraz ich otoczenia; 

c) wsparcie w przygotowaniu i pełnieniu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych m.in. superwizja, 

wsparcie terapeutyczne; szkoleniowe, 

wytchnieniowe, mieszkaniowe; 
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d) Wsparcie deinstytucjonalizacji systemu pieczy 

zastępczej, w tym wsparcie w rozwoju pieczy 

rodzinnej, działania wzmacniające koordynację 

regionalnego systemu pieczy zastępczej.   

4. Działania na rzecz wzmocnienia potencjału 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w 

wymiarze planistycznym, koordynacyjnym i 

monitoringowym m.in.: 

a) zwiększenie kompetencji do zarządzania rozwojem  

w wymiarze subregionalnym, w tym w zakresie 

opracowania strategii ponadlokalnych/strategii ZIT 

oraz innych dokumentów planistycznych i 

analitycznych, wspierających kompleksowy rozwój  

w obszarach funkcjonalnych oraz ich zarządzanie, 

monitorowanie i ocenę, tj.:  

 koszty wynagrodzeń pracowników 

zaangażowanych w zarządzanie, monitorowanie i 

ocenę oraz wdrażanie ZIT; 

 koszty utrzymania biura (w tym: czynsz lokalu, 

opłaty stałe: media, ubezpieczenia biura, obsługa 

rachunków bankowych, usługi kurierskie i 

pocztowe, koszty eksploatacyjne, serwis 

urządzeń biurowych, materiały biurowe); 

 szkolenia dla pracowników, koordynatorów ZIT w 

gminach; 

 delegacje pracownicze; 

 usługi prawne i księgowe związane z 

prowadzeniem Biura ZIT; 

 konferencje, spotkania, wymiana doświadczeń 

(mające na celu animowanie współpracy w 

ramach OF); 

 działania informacyjno-promocyjne; 

 wsparcie eksperckie instytucji. 

Wskazany zakres wsparcia ma charakter indykatywny. 

Szczegóły będą określone po konsultacji z Ministerstwem 

Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Komisją Europejską 

Informacje dodatkowe: 
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1. Realizowane projekty muszą wynikać z obowiązujących 

Strategii ZIT, pozytywnie zaopiniowanych przez IZ 

zgodnie z art. 34 ust. 6 pkt. 2 ustawy o zasadach 

realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich 

w perspektywie finansowej 2021–2027. 

2. Projekty realizowane są zgodnie z Wytycznymi Ministra 

Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczącymi realizacji 

projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 

2021-2027. 

3. Działania w obszarze pieczy zastępczej są zgodne z 

Wielkopolskim Programem Wspierania Rodziny Systemu 

Pieczy Zastępczej i Adopcji 2021-2025. 

4. Wsparcie odbywa się zgodnie z zasadą 

deinstytucjonalizacji usług i dostępnej przestrzeni. 

Wsparcie w zakresie usług społecznych będzie opierało 

się na Regionalnym Planie Rozwoju Usług Społecznych i 

Deinstytucjonalizacji opracowanym przez Regionalny 

Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. 

5. Możliwy zakres projektów poprawiających dostęp do 

usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w 

tym działań na rzecz usamodzielnienia osób 

opuszczających pieczę zastępczą określa ustawa z dnia 

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej. 

6. Projekty realizowane są zgodnie z Wytycznymi Ministra 

Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczącymi realizacji 

projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 

2021-2027. 

7. Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności 

wydatków na lata 2021-2027 możliwe jest zastosowanie 

tzw. cross-financingu. Cross-financing może dotyczyć 

wyłącznie takich kategorii wydatków, których poniesienie 

wynika z potrzeby realizacji danego projektu. 

Dopuszczalny 

cross-financing (%) 

15% 

Minimalny wkład 

własny beneficjenta* 

5% 
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Uproszczone 

metody rozliczania 

UPR_05 uproszczona metoda rozliczania wydatków w 

oparciu o projekt budżetu [art. 53(3)(b) CPR] 

UPR_14 do 25% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie w 

oparciu o metodykę IZ (podstawa wyliczenia: koszty 

bezpośrednie) [art. 54(c) CPR] 

Formy wsparcia 01 Dotacje 

Minimalna wartość 

projektu* 

Nie dotyczy 

Maksymalna 

wartość projektu* 

Nie dotyczy 

Minimalna wartość 

wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie* 

Nie dotyczy 

Maksymalna 

wartość wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie* 

Nie dotyczy 

Maksymalny % 

poziom 

dofinansowania 

wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie 

(środki UE) 

70% 

Maksymalny % 

poziom 

dofinansowania 

całkowitego 

wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie 

(środki UE + 

współfinansowanie 

ze środków 

krajowych 

przyznane 

beneficjentowi przez 

właściwą instytucję) 

95% 
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Pomoc publiczna – 

unijna podstawa 

prawna 

PPU_05 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 

18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 

minimis  

PPU_08 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 

17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za 

zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 

108 Traktatu 

PPU_09 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

PPU_12 Wytyczne w sprawie regionalnej pomocy państwa 

Pomoc publiczna – 

krajowa podstawa 

prawna 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 

września 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w 

ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 

2021–2027 

Sposób wyboru 

projektów 

SWP1 Konkurencyjny, SWP2 Niekonkurencyjny 

Realizacja 

instrumentów 

terytorialnych 

RIT1 ZIT 

Typ beneficjenta – 

ogólny 

1. Administracja publiczna 

2. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe 

3. Instytucje nauki i edukacji 

4. Przedsiębiorstwo realizujące cele publiczne 

5. Partnerzy społeczni 

Typ beneficjenta – 

szczegółowy* 

 

Słowa kluczowe integracja_społeczna, lokalne_inicjatywy, usługi_społeczne, 

włączenie_społeczne, piecza zastępcza, wsparcie rodziny 

Wielkość podmiotu Nie dotyczy 

Grupa docelowa*  

Kryteria wyboru 

projektów 

Adres URL strony z kryteriami 

Wskaźniki produktu EECO 01 Całkowita liczba osób objętych wsparciem [osoby] 

PLKLCO 01 Liczba osób objętych usługami w zakresie 

wspierania rodziny i pieczy zastępczej [osoby] 
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Wskaźniki rezultatu PLKLCR 01 Liczba dzieci i młodzieży, które opuściły opiekę 

instytucjonalną dzięki wsparciu w programie [osoby] 

PLKLCR 06 Liczba utworzonych w programie miejsc 

świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej 

istniejących po zakończeniu projektu [szt.] 
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PRIORYTET FEWP.07 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA WIELKOPOLSKIE 

INICJATYWY LOKALNE  

Priorytet 

Kod i nazwa FEWP.07 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA 

WIELKOPOLSKIE INICJATYWY LOKALNE  

Fundusz EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  

Cel Polityki CP5 Europa bliższa obywatelom dzięki wspieraniu 

zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju wszystkich 

rodzajów terytoriów oraz inicjatyw lokalnych 

Miejsce realizacji Wielkopolskie 

Wysokość alokacji 

ogółem* 

Kwota w EUR 

Wysokość alokacji 

UE 

110 000 000,00 EUR  

Podział wydatków 

kwalifikowalnych wg 

kategorii regionu** 

PW_2 Nie 

 

Działanie FEWP.07.01 Rewitalizacja 

Działanie 

Kod i nazwa FEWP.07.01 Rewitalizacja  

Cel szczegółowy EFRR.CP5.I Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego 

włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, 

gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa 

naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na 

obszarach miejskich 

EFRR.CP5.II Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego 

włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, 

gospodarczego i środowiskowego, na poziomie lokalnym, 

kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki 

i bezpieczeństwa na obszarach innych niż miejskie 

Instytucja 

Pośrednicząca* 

Nie dotyczy 

Instytucja 

Wdrażająca* 

Nie dotyczy 
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Wysokość alokacji 

ogółem* 

Kwota w EUR 

Wysokość alokacji 

UE 

40 600 000,00 EUR 

Zakres interwencji 168 Fizyczna odnowa i bezpieczeństwo przestrzeni 

publicznych 

Opis działania Typy projektów: 

1. Działania niekomercyjne (tj. projekty, w których nie 

występują przesłanki występowania pomocy 

publicznej, a także w ramach których 

Wnioskodawca/Beneficjent nie prowadzi 

jakiejkolwiek działalności gospodarczej w rozumieniu 

przepisów prawa) na rzecz rewitalizacji obszarów 

zdegradowanych, poprzemysłowych i powojskowych 

na obszarach miejskich obejmujące: 

a) Budowę, przebudowę, rozbudowę, adaptację lub 

remonty: budynków (w tym: budynków znajdujących 

się w rejestrze zabytków, budynków położonych w 

strefie ochrony konserwatorskiej oraz budynków o 

wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym 

nie będących w rejestrze zabytków), obiektów i 

przestrzeni wraz z przyległym otoczeniem 

znajdujących się na obszarach rewitalizacji w celu 

przywrócenia i/lub nadania im nowych funkcji 

społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, 

kulturalnych lub rekreacyjnych, w tym np.:  

 remont lub przebudowę elewacji, fasad i dachów 

budynków oraz pomieszczeń,  

 remont, przebudowę, modernizację instalacji: np. 

grzewczych, elektrycznych, gazowych i 

wodnokanalizacyjnych w budynkach,  

 zagospodarowanie przyległego terenu: np. 

budowę, remont, przebudowę małej architektury, 

ogrodzeń (tylko w przypadku, kiedy są częścią 

większego projektu rewitalizacyjnego), 

 zakup niezbędnego wyposażenia. 

b) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej (w tym w 

szczególności tworzenie albo modernizacja terenów 

zielonych, czy inwestycje w przestrzeń publiczną 

związane z adaptacją miast do zmian klimatu w celu 
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zmniejszenia tzw. miejskiej wyspy ciepła) lub 

adaptacja tych przestrzeni (tylko w przypadku, kiedy 

jest częścią większego projektu rewitalizacyjnego);  

c) Poprawę funkcjonalności i bezpieczeństwa 

przestrzeni publicznych rewitalizowanego terenu w 

tym: 

 wyburzanie budynków i uporządkowanie 

przestrzeni publicznej (tylko w przypadku, kiedy 

jest częścią większego projektu 

rewitalizacyjnego); 

 w zakresie polityki bezpieczeństwa (np. 

monitoring, oświetlenie) oraz reagowania na 

różnego rodzaju zagrożenia w przestrzeni 

publicznej (tylko w przypadku, kiedy jest częścią 

większego projektu rewitalizacyjnego);  

d) Renowację wspólnych części wielorodzinnych 

budynków mieszkalnych (tylko w przypadku, kiedy 

jest częścią większego projektu rewitalizacyjnego). 

2. Działania niekomercyjne (tj. projekty, w których nie 

występują przesłanki występowania pomocy 

publicznej, a także w ramach których 

Wnioskodawca/Beneficjent nie prowadzi 

jakiejkolwiek działalności gospodarczej w rozumieniu 

przepisów prawa) na rzecz rewitalizacji obszarów 

zdegradowanych, poprzemysłowych i powojskowych 

na obszarach innych niż miejskie obejmujące: 

a) Budowę, przebudowę, rozbudowę, adaptację lub 

remonty: budynków (w tym: budynków znajdujących 

się w rejestrze zabytków, budynków położonych w 

strefie ochrony konserwatorskiej oraz budynków o 

wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym 

nie będących w rejestrze zabytków), obiektów i 

przestrzeni wraz z przyległym otoczeniem 

znajdujących się na obszarach rewitalizacji w celu 

przywrócenia i/lub nadania im nowych funkcji 

społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, 

kulturalnych lub rekreacyjnych, w tym np.:  

 remont lub przebudowę elewacji, fasad i dachów 

budynków oraz pomieszczeń,  
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 remont, przebudowę, modernizację instalacji: np. 

grzewczych, elektrycznych, gazowych i 

wodnokanalizacyjnych w budynkach,  

 zagospodarowanie przyległego terenu: np. 

budowę, remont, przebudowę małej architektury, 

ogrodzeń (tylko w przypadku, kiedy są częścią 

większego projektu rewitalizacyjnego), 

 zakup niezbędnego wyposażenia – wyłącznie 

jako element projektów dotyczących adaptacji 

budynków. 

b) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej, w tym w 

szczególności tworzenie albo modernizacja terenów 

zielonych, czy inwestycje w przestrzeń publiczną 

związane z adaptacją do zmian klimatu w celu 

zmniejszenia tzw. wyspy ciepła lub adaptacją tych 

przestrzeni (tylko w przypadku, kiedy jest częścią 

większego projektu rewitalizacyjnego);  

c) Poprawę funkcjonalności i bezpieczeństwa 

przestrzeni publicznych rewitalizowanego terenu w 

tym: 

 wyburzanie budynków i uporządkowanie 

przestrzeni publicznej (tylko w przypadku, kiedy 

jest częścią większego projektu 

rewitalizacyjnego); 

 w zakresie polityki bezpieczeństwa (np. 

monitoring, oświetlenie) oraz reagowania na 

różnego rodzaju zagrożenia w przestrzeni 

publicznej (tylko w przypadku, kiedy jest częścią 

większego projektu rewitalizacyjnego);  

d) Renowację wspólnych części wielorodzinnych 

budynków mieszkalnych (tylko w przypadku, kiedy 

jest częścią większego projektu rewitalizacyjnego); 

 

Informacje dodatkowe dotyczące wszystkich typów 

projektów:  

1. Wspierane będą działania prowadzone na podstawie 

gminnych programów rewitalizacji opracowanych 

na podstawie ustawy o rewitalizacji z dnia 9 

października 2015 r. pod warunkiem spełnienia 

wymogów wynikających z art. 29 rozporządzenia 

ogólnego oraz wpisanych przez IZ na Wykaz 
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Programów Rewitalizacji Województwa 

Wielkopolskiego; 

2. Wsparcie realizowane będzie w ramach dotacji 

warunkowej. Warunki poziomu zwrotu inwestycji 

zostaną określone w terminie późniejszym;  

3. Za obszary miejskie należy przyjąć gminy miejskie, 

gminy miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie wchodzące 

w skład MOF; 

4. Za działania niekomercyjne uważa się projekty, w 

których nie występują przesłanki występowania pomocy 

publicznej, a także w ramach których 

Wnioskodawca/Beneficjent nie prowadzi jakiejkolwiek 

działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów 

prawa; 

5. Elementami uzupełniającymi zakres interwencji typów 

projektów 1 i 2 mogą być: termomodernizacja budynku, 

instalacja monitoringu lub oświetlenia w celu 

podniesienia poziomu bezpieczeństwa publicznego, czy 

inwestycje związane z podłączeniem do infrastruktury 

sieciowej na obszarze objętym projektem w celu 

zapewnienia dostępu obiektów i terenów 

rewitalizowanych do podstawowych usług komunalnych; 

6. Elementami uzupełniającymi zakres interwencji typów 

projektów 1 i 2 mogą być, wynikające z lokalnych 

strategii działania polegające m. in. na: wzmacnianiu i 

rozwoju lokalnej gospodarki, zielonej i niebieskiej 

infrastruktury, ochronie nisko/zeroemisyjnej 

elektromobilności, wykorzystaniu potencjału 

edukacyjnego bądź wsparciu lokalnych społeczności; 

7. Premiowane będą projekty kompleksowe, obejmujące 

jak największa liczbę podtypów projektów z zakresu  

a-d; 

8. Przy realizacji przedsięwzięć należy również podjąć 

wysiłki w celu zwiększenia powierzchni biologicznie 

czynnych i uniknięcia tworzenia powierzchni 

uszczelnionych; 

9. Wysokość wydatków na zakup wyposażenia nie może 

przekroczyć 30% kosztów kwalifikowanych. 

Wyposażenie musi być bezpośrednio związane z 



 

122 | S t r o n a  

funkcją, jaką będzie pełnić budynek po realizacji 

projektu; 

10. Działania powinny przyczyniać się do zmniejszenia 

problemów społecznych i gospodarczych oraz do 

zielonej transformacji obszarów rewitalizowanych; 

11. Do wsparcia dopuszcza się także projekty 

rewitalizacyjne zlokalizowane poza obszarem 

rewitalizacji, jeśli służą one realizacji celów 

wynikających z programu rewitalizacji. Takie przypadki 

wymagają szerszego uzasadnienia i wskazania siły 

powiązań i efektywności oddziaływania danego projektu 

rewitalizacyjnego; 

12. Każda inwestycja infrastrukturalna musi spełniać 

wymogi dostępności zgodnie z koncepcją 

uniwersalnego projektowania oraz zapewnieniem 

bezpieczeństwa sanitarnego; 

13. Nie będą wspierane inwestycje w elementy 

infrastruktury drogowej (w tym w parkingi), chyba że 

stanowią one nieodłączny element większego projektu, 

(nie są one dominującym elementem tego projektu), a 

ich koszt nie przekracza 15% kosztów kwalifikowalnych 

operacji. W miastach projekty te nie mogą obejmować 

budowy nowych dróg lub parkingów oraz w odniesieniu 

do istniejących - zwiększenia ich pojemności lub 

przepustowości, ani nie mogą w żaden inny sposób 

przyczyniać się do zwiększenia natężenia ruchu 

samochodowego; 

14. Budowa nowych budynków dopuszczona jest jedynie w 

uzasadnionych przypadkach oraz przy założeniu, że 

będzie to najbardziej opłacalne z punktu widzenia 

sytuacji projektu. W uzasadnieniu potrzeby realizacji 

takiego przedsięwzięcia wnioskodawca będzie musiał 

wykazać również zintegrowanie nowopowstałej 

infrastruktury z projektami społecznymi. Zarówno 

przedsięwzięcie infrastrukturalne jak i miękkie będą 

musiały w ścisły sposób spełniać cele społeczne 

rewitalizacji wyznaczone w Gminnym Programie 

Rewitalizacji; 

15. Działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa 

muszą być dostosowane do lokalnej specyfiki i być 
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komplementarne do interwencji sektorowych 

podejmowanych na danym obszarze; 

16. Podczas realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

beneficjenci będą dążyć do zgodności z koncepcją 

Nowego Europejskiego Bauhausu; 

17. Należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie i 

rozwój zielonej infrastruktury, w szczególności ochronę 

drzew, w całym cyklu projektowym, w tym poprzez 

stosowanie zielonych standardów ochrony, m.in. 

poprzez stosowanie standardów ochrony zieleni, w tym 

inwentaryzację i właściwą organizację prac 

budowlanych. Projektowanie winno kierować się 

postulatami maksymalnego zachowania istniejących 

drzew i krzewów, poprawy warunków ich wzrostu oraz 

zwiększania powierzchni biologicznie czynnych; 

18. Prace budowlane należy przeprowadzać mając na 

uwadze stosowanie przyjaznych środowisku rozwiązań 

(w tym elementy zielonej i niebieskiej architektury), GOZ 

(gospodarki o obiegu zamkniętym) oraz wykorzystując 

technologie minimalizujące zużycie zasobów i energii, 

zwłaszcza energii ze źródeł nieodnawialnych;  

19. Niezbędna będzie komplementarność realizowanych 

działań względem innych Celów Polityki Spójności, ze 

szczególnym uwzględnieniem Celu Polityki 4, w tym 

rozwoju mieszkalnictwa oraz usług dla społeczności 

lokalnej. Działania rewitalizacyjne muszą być 

komplementarne z działaniami spełniającymi cele 

EFS+, a każde działanie inwestycyjne w tym obszarze 

wsparcia musi spełniać cele społeczne; 

20. Dla projektów zintegrowanych z działaniami z celami 

zbieżnymi z zakresem interwencji EFS przewidziane 

będą dodatkowe preferencje (projekty realizowane lub 

planowane do realizacji); 

21. Preferowane będą inwestycyjne w zakresie budowy, 

przebudowy, rozbudowy oraz wyposażenia obiektów na 

potrzeby funkcjonowania podmiotów ekonomii 

społecznej; 

22. Wspierane projekty wymagają realizacji zgodnie z 

zasadą „nie czyń znaczących szkód” (Do No Significant 

Harm), w tym  nie mogą oddziaływać negatywnie na 
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żaden z sześciu celów środowiskowych oraz wnoszą 

istotny wkład w realizację co najmniej jednego z celów 

środowiskowych wymienionych w art. 9 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852. 

Dopuszczalny 

cross-financing (%) 

15% 

Minimalny wkład 

własny beneficjenta* 

Nie dotyczy 

Uproszczone 

metody rozliczania 

 

Formy wsparcia 01 Dotacja 

Minimalna wartość 

projektu* 

Nie dotyczy 

Maksymalna 

wartość projektu* 

Nie dotyczy 

Minimalna wartość 

wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie* 

Nie dotyczy 

Maksymalna 

wartość wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie* 

Nie dotyczy 

Maksymalny % 

poziom 

dofinansowania 

wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie 

(środki UE) 

70% 

Maksymalny % 

poziom 

dofinansowania 

całkowitego 

wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie 

(środki UE + 

70% 
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współfinansowanie 

ze środków 

krajowych 

przyznane 

beneficjentowi przez 

właściwą instytucję) 

Pomoc publiczna – 

unijna podstawa 

prawna 

Szczegółowe informacje na temat możliwych podstaw 

prawnych zostaną określone w terminie późniejszym 

Pomoc publiczna – 

krajowa podstawa 

prawna 

] 
Szczegółowe informacje na temat możliwych podstaw 

prawnych zostaną określone w terminie późniejszym 

Sposób wyboru 

projektów 

SWP1 Konkurencyjny 

Realizacja 

instrumentów 

terytorialnych 

RIT3 Inne narzędzie terytorialne 

Typ beneficjenta – 

ogólny 

1. Administracja publiczna 

2. Służby publiczne 

3. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe 

Typ beneficjenta – 

szczegółowy* 

1. Jednostki Samorządu Terytorialnego 

2. Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek 

samorządu terytorialnego 

3. Kościoły i związki wyznaniowe 

4. Organizacje pozarządowe 

5. Podmioty ekonomii społecznej 

Słowa kluczowe rewitalizacja, obszar_rewitalizacji,  

Wielkość podmiotu Nie dotyczy 

Grupa docelowa* 1. Ludność objęta strategiami terytorialnymi 

2. JST i ich jednostki organizacyjne, jednostki zależne od 

JST posiadające osobowość prawną, w tym spółki 

komunalne  

3. Instytucje i przedsiębiorstwa publiczne 

4. sektor prywatny 

5. organizacje pozarządowe  

6. Podmioty ekonomii społecznej 

7. kościoły i związki wyznaniowe. 

Kryteria wyboru 

projektów 

Adres URL strony z kryteriami 
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Wskaźniki produktu RCO 074 Ludność́ objęta projektami w ramach strategii 

zintegrowanego rozwoju terytorialnego [osoby] 

RCO 075 Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju 

terytorialnego [szt.] 

RCO 114 Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana 

na obszarach miejskich [metry kwadratowe] 

PLRO 146 Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją 

[ha] 

PLRO 148 Liczba wspartych obiektów infrastruktury (innych 

niż budynki mieszkalne) zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach [szt.] 

Wskaźniki rezultatu PLRR 048 Liczba ludności zamieszkującej obszar 

rewitalizacji [osoby] 

 

Działanie FEWP.07.02 Rewitalizacja – Instrumenty finansowe 

Działanie 

Kod i nazwa FEWP.07.02 Rewitalizacja – Instrumenty finansowe 

Cel szczegółowy EFRR.CP5.I Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego 

włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, 

gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa 

naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na 

obszarach miejskich 

 

EFRR.CP5.II Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego 

włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, 

gospodarczego i środowiskowego, na poziomie lokalnym, 

kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki 

i bezpieczeństwa na obszarach innych niż miejskie 

Instytucja 

Pośrednicząca* 

Nie dotyczy 

Instytucja 

Wdrażająca* 

Nie dotyczy 

Wysokość alokacji 

ogółem* 

Kwota w EUR 

Wysokość alokacji 

UE 

4 400 000,00 
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Zakres interwencji 168 Fizyczna odnowa i bezpieczeństwo przestrzeni 

publicznych 

Opis działania Typy projektów: 

Wdrożenie instrumentów finansowych w zakresie 

rewitalizacji finansujących projekty wynikające z 

obowiązujących Gminnych Programów Rewitalizacji 

(wpisanych do Wykazu programów rewitalizacji gmin 

województwa wielkopolskiego) poprzez: 

1. Projekty o charakterze komercyjnym na rzecz 

rewitalizacji obszarów zdegradowanych na 

obszarach miejskich obejmujące: 

a) Budowę, przebudowę, rozbudowę, adaptację lub 

remonty: budynków (w tym: budynków znajdujących 

się w rejestrze zabytków, budynków położonych w 

strefie ochrony konserwatorskiej oraz budynków o 

wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym 

nie będących w rejestrze zabytków), obiektów i 

przestrzeni wraz z przyległym otoczeniem 

znajdujących się na obszarach rewitalizacji w celu 

przywrócenia i/lub nadania im nowych funkcji 

społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, 

kulturalnych lub rekreacyjnych, w tym np.:  

 remont lub przebudowę elewacji, fasad i dachów 

budynków oraz pomieszczeń,  

 remont, przebudowę, modernizację instalacji: np. 

grzewczych, elektrycznych, gazowych i 

wodnokanalizacyjnych w budynkach,  

 zagospodarowanie przyległego terenu: np. 

budowę, remont, przebudowę małej architektury, 

ogrodzeń (tylko w przypadku, kiedy są częścią 

większego projektu rewitalizacyjnego), 

 zakup niezbędnego wyposażenia. 

b) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej (w tym w 

szczególności tworzenie albo modernizacja terenów 

zielonych, czy inwestycje w przestrzeń publiczną 

związane z adaptacją miast do zmian klimatu w celu 

zmniejszenia tzw. miejskiej wyspy ciepła) lub 

adaptacja tych przestrzeni (tylko w przypadku, kiedy 

jest częścią większego projektu rewitalizacyjnego);  
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c) Poprawę funkcjonalności i bezpieczeństwa 

przestrzeni publicznych rewitalizowanego terenu w 

tym: 

 wyburzanie budynków i uporządkowanie 

przestrzeni publicznej (tylko w przypadku, kiedy 

jest częścią większego projektu 

rewitalizacyjnego); 

 poprawa zdolności samorządu lokalnego do 

współpracy w zakresie polityki bezpieczeństwa 

oraz reagowania na różnego rodzaju zagrożenia 

w przestrzeni publicznej (tylko w przypadku, 

kiedy jest częścią większego projektu 

rewitalizacyjnego);  

d) Renowację wspólnych części wielorodzinnych 

budynków mieszkalnych (tylko w przypadku, kiedy 

jest częścią większego projektu rewitalizacyjnego). 

2. Projekty o charakterze komercyjnym na rzecz 

rewitalizacji obszarów zdegradowanych na 

obszarach innych niż miejskie obejmujące: 

a) Budowę, przebudowę, rozbudowę, adaptację lub 

remonty: budynków (w tym: budynków znajdujących 

się w rejestrze zabytków, budynków położonych w 

strefie ochrony konserwatorskiej oraz budynków o 

wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym 

nie będących w rejestrze zabytków), obiektów i 

przestrzeni wraz z przyległym otoczeniem 

znajdujących się na obszarach rewitalizacji w celu 

przywrócenia i/lub nadania im nowych funkcji 

społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, 

kulturalnych lub rekreacyjnych, w tym np.:  

 remont lub przebudowę elewacji, fasad i dachów 

budynków oraz pomieszczeń,  

 remont, przebudowę, modernizację instalacji: np. 

grzewczych, elektrycznych, gazowych i 

wodnokanalizacyjnych w budynkach,  

 zagospodarowanie przyległego terenu: np. 

budowę, remont, przebudowę małej architektury, 

ogrodzeń (tylko w przypadku, kiedy są częścią 

większego projektu rewitalizacyjnego), 
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 zakup niezbędnego wyposażenia – wyłącznie 

jako element projektów dotyczących adaptacji 

budynków. 

b) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej, w tym w 

szczególności tworzenie albo modernizacja terenów 

zielonych, czy inwestycje w przestrzeń publiczną 

związane z adaptacją do zmian klimatu w celu 

zmniejszenia tzw. wyspy ciepła lub adaptacją tych 

przestrzeni (tylko w przypadku, kiedy jest częścią 

większego projektu rewitalizacyjnego);  

c) Poprawę funkcjonalności i bezpieczeństwa 

przestrzeni publicznych rewitalizowanego terenu w 

tym: 

 wyburzanie budynków i uporządkowanie 

przestrzeni publicznej (tylko w przypadku, kiedy 

jest częścią większego projektu 

rewitalizacyjnego); 

 w zakresie polityki bezpieczeństwa (np. 

monitoring, oświetlenie) oraz reagowania na 

różnego rodzaju zagrożenia w przestrzeni 

publicznej (tylko w przypadku, kiedy jest częścią 

większego projektu rewitalizacyjnego);  

d) Renowację wspólnych części wielorodzinnych 

budynków mieszkalnych (tylko w przypadku, kiedy 

jest częścią większego projektu rewitalizacyjnego); 

 

Informacje dodatkowe dotyczące wszystkich typów 

projektów:  

1. Wspierane będą działania prowadzone na podstawie 

gminnych programów rewitalizacji opracowanych 

na podstawie ustawy o rewitalizacji z dnia 9 

października 2015 r. pod warunkiem spełnienia 

wymogów wynikających z art. 29 rozporządzenia 

ogólnego oraz wpisanych przez IZ na Wykaz 

Programów Rewitalizacji Województwa 

Wielkopolskiego; 

2. Za projekty o charakterze komercyjnym uważa się 

projekty, w których możliwe jest, bądź zakłada się 

występowanie elementów komercyjnych, związanych z 

prowadzeniem działalności gospodarczej. 
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3. Za obszary miejskie należy przyjąć gminy miejskie, 

gminy miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie wchodzące 

w skład MOF; 

4. Elementami uzupełniającymi zakres interwencji typów 

projektów 1 i 2 mogą być: termomodernizacja budynku, 

instalacja monitoringu lub oświetlenia w celu 

podniesienia poziomu bezpieczeństwa publicznego, czy 

inwestycje związane z podłączeniem do infrastruktury 

sieciowej na obszarze objętym projektem w celu 

zapewnienia dostępu obiektów i terenów 

rewitalizowanych do podstawowych usług komunalnych; 

5. Elementami uzupełniającymi zakres interwencji typów 

projektów 1 i 2 mogą być, wynikające z lokalnych 

strategii działania polegające m. in. na: wzmacnianiu i 

rozwoju lokalnej gospodarki, zielonej i niebieskiej 

infrastruktury, ochronie nisko/zeroemisyjnej 

elektromobilności, wykorzystaniu potencjału 

edukacyjnego bądź wsparciu lokalnych społeczności; 

6. Premiowane będą projekty kompleksowe, obejmujące 

jak największa liczbę typów projektów z zakresu a-d; 

7. Przy realizacji przedsięwzięć należy również podjąć 

wysiłki w celu zwiększenia powierzchni biologicznie 

czynnych i uniknięcia tworzenia powierzchni 

uszczelnionych; 

8. Wysokość wydatków na zakup wyposażenia nie może 

przekroczyć 30% kosztów kwalifikowanych. 

Wyposażenie musi być bezpośrednio związane z 

funkcją, jaką będzie pełnić będzie budynek po realizacji 

projektu; 

9. Działania powinny przyczyniać się do zmniejszenia 

problemów społecznych i gospodarczych oraz do 

zielonej transformacji obszarów rewitalizowanych; 

10. Każda inwestycja infrastrukturalna musi spełniać 

wymogi dostępności zgodnie z koncepcją 

uniwersalnego projektowania oraz zapewnieniem 

bezpieczeństwa sanitarnego; 

11. Nie będą wspierane inwestycje w elementy 

infrastruktury drogowej (w tym w parkingi), chyba że 

stanowią one nieodłączny element większego projektu, 



 

131 | S t r o n a  

(nie są one dominującym elementem tego projektu), a 

ich koszt nie przekracza 15% kosztów kwalifikowalnych 

operacji. W miastach projekty te nie mogą obejmować 

budowy nowych dróg lub parkingów oraz w odniesieniu 

do istniejących - zwiększenia ich pojemności lub 

przepustowości, ani nie mogą w żaden inny sposób 

przyczyniać się do zwiększenia natężenia ruchu 

samochodowego; 

12. Budowa nowych budynków dopuszczona jest jedynie w 

uzasadnionych przypadkach oraz przy założeniu, że 

będzie to najbardziej opłacalne z punktu widzenia 

sytuacji projektu. W uzasadnieniu potrzeby realizacji 

takiego przedsięwzięcia wnioskodawca będzie musiał 

wykazać również zintegrowanie nowopowstałej 

infrastruktury z projektami społecznymi. Zarówno 

przedsięwzięcie infrastrukturalne jak i miękkie będą 

musiały w ścisły sposób spełniać cele społeczne 

rewitalizacji wyznaczone w Gminnym Programie 

Rewitalizacji; 

13. Działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa 

muszą być dostosowane do lokalnej specyfiki i być 

komplementarne do interwencji sektorowych 

podejmowanych na danym obszarze; 

14. W zakresie działań związanych z podnoszeniem 

atrakcyjności inwestycyjnej wsparcie będzie udzielane 

w przypadku potrzeby uzasadnianej pod kątem rozwoju 

loklalnej gospodarki, w pozwiązaniu z innymi projektami 

inwestycyjnymi; 

15. Podczas realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

beneficjenci będą dążyć do zgodności z koncepcją 

Nowego Europejskiego Bauhausu; 

16. Należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie i 

rozwój zielonej infrastruktury, w szczególności ochronę 

drzew, w całym cyklu projektowym, w tym poprzez 

stosowanie zielonych standardów ochrony, m.in. 

poprzez stosowanie standardów ochrony zieleni, w tym 

inwentaryzację i właściwą organizację prac 

budowlanych. Projektowanie winno kierować się 

postulatami maksymalnego zachowania istniejących 
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drzew i krzewów, poprawy warunków ich wzrostu oraz 

zwiększania powierzchni biologicznie czynnych; 

17. Prace budowlane należy przeprowadzać mając na 

uwadze stosowanie przyjaznych środowisku rozwiązań 

(w tym elementy zielonej i niebieskiej architektury), GOZ 

oraz wykorzystując technologie minimalizujące zużycie 

zasobów i energii, zwłaszcza energii ze źródeł 

nieodnawialnych;  

18. Niezbędna będzie komplementarność realizowanych 

działań względem innych Celów Polityki Spójności, ze 

szczególnym uwzględnieniem Celu Polityki 4, w tym 

rozwoju mieszkalnictwa oraz usług dla społeczności 

lokalnej. Działania rewitalizacyjne muszą być 

komplementarne z działaniami spełniającymi cele 

EFS+, a każde działanie inwestycyjne w tym obszarze 

wsparcia musi spełniać cele społeczne; 

19. Preferowane będą inwestycyjne w zakresie budowy, 

przebudowy, rozbudowy oraz wyposażenia obiektów na 

potrzeby funkcjonowania podmiotów ekonomii 

społecznej; 

20. Wspierane projekty wymagają realizacji zgodnie z 

zasadą „nie czyń znaczących szkód” (Do No Significant 

Harm), w tym  nie mogą oddziaływać negatywnie na 

żaden z sześciu celów środowiskowych oraz wnoszą 

istotny wkład w realizację co najmniej jednego z celów 

środowiskowych wymienionych w art. 9 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852. 

Dopuszczalny 

cross-financing (%) 

Nie dotyczy 

Minimalny wkład 

własny beneficjenta* 

Nie dotyczy 

Uproszczone 

metody rozliczania 

 

Formy wsparcia 03 Wsparcie poprzez instrumenty finansowe: pożyczka 

05 Wsparcie poprzez instrumenty finansowe: dotacje w 

ramach operacji instrumentu finansowego    

Minimalna wartość 

projektu* 

Nie dotyczy 
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Maksymalna 

wartość projektu* 

Nie dotyczy 

Minimalna wartość 

wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie* 

Nie dotyczy 

Maksymalna 

wartość wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie* 

Nie dotyczy 

Maksymalny % 

poziom 

dofinansowania 

wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie 

(środki UE) 

70% 

Maksymalny % 

poziom 

dofinansowania 

całkowitego 

wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie 

(środki UE + 

współfinansowanie 

ze środków 

krajowych 

przyznane 

beneficjentowi przez 

właściwą instytucję) 

70% 

Pomoc publiczna – 

unijna podstawa 

prawna 

Szczegółowe informacje na temat możliwych podstaw 

prawnych zostaną określone w terminie późniejszym 

Pomoc publiczna – 

krajowa podstawa 

prawna 

] 
Szczegółowe informacje na temat możliwych podstaw 

prawnych zostaną określone w terminie późniejszym 

Sposób wyboru 

projektów 

SWP2 Niekonkurencyjny 
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Realizacja 

instrumentów 

terytorialnych 

RIT3 Inne narzędzie terytorialne 

Typ beneficjenta – 

ogólny 

1. Instytucje wspierające biznes  

Typ beneficjenta – 

szczegółowy* 

1. Instytucje finansowe 

Słowa kluczowe rewitalizacja, obszar_rewitalizacji,  

Wielkość podmiotu Nie dotyczy 

Grupa docelowa* 1. Ludność objęta strategiami terytorialnymi 

2. JST i ich jednostki organizacyjne, jednostki zależne od 

JST posiadające osobowość prawną, w tym spółki 

komunalne  

3. Instytucje i przedsiębiorstwa publiczne 

4. Sektor prywatny 

5. Organizacje pozarządowe  

6. PES  

7. Kościoły i związki wyznaniowe. 

Kryteria wyboru 

projektów 

Adres URL strony z kryteriami 

Wskaźniki produktu RCO 074 Ludność́ objęta projektami w ramach strategii 

zintegrowanego rozwoju terytorialnego [osoby] 

RCO 075 Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju 

terytorialnego [szt.] 

RCO 114 Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana 

na obszarach miejskich [metry kwadratowe] 

PLRO 146 Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją 

[ha] 

PLRO 148 Liczba wspartych obiektów infrastruktury (innych 

niż budynki mieszkalne) zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach [szt.] 

Wskaźniki rezultatu PLRR 048 Liczba ludności zamieszkującej obszar 

rewitalizacji [osoby] 
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Działanie FEWP.07.03 Kultura i turystyka 

Działanie 

Kod i nazwa FEWP.07.03 Kultura i turystyka  

Cel szczegółowy Cel szczegółowy (i) Wspieranie zintegrowanego i 

sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju 

społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, 

dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i 

bezpieczeństwa na obszarach miejskich 

 

Cel szczegółowy  (ii) Wspieranie zintegrowanego i 

sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju 

społecznego, gospodarczego i środowiskowego, na 

poziomie lokalnym, kultury, dziedzictwa naturalnego, 

zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach 

innych niż miejskie 

Instytucja 

Pośrednicząca* 

Nie dotyczy 

Instytucja 

Wdrażająca* 

Nie dotyczy 

Wysokość alokacji 

ogółem* 

Kwota w EUR 

Wysokość alokacji 

UE 

62 500 000,004 EUR 

Zakres interwencji 165 Ochrona, rozwój i promowanie publicznych walorów 

turystycznych i usług turystycznych 

166 Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego 

i usług w dziedzinie kultury 

Opis działania Typy projektów: 

1. Działania na rzecz rozwoju i promowania dziedzictwa 

kulturowego i usług w dziedzinie kultury na 

obszarach miejskich obejmujące: 

a) Zachowanie i modernizacja obiektów dziedzictwa 

kulturowego: 

 rewitalizacja, rewaloryzacja, konserwacja, 

renowacja, restauracja, zachowanie, 

zabezpieczenie a także adaptacja na cele 

                                                           
4 Z czego: na obszary miejskie: 50 200 000 euro (23 500 000 euro w obszarze turystyki; 26 700 000 euro w obszarze kultury) 
na obszary inne niż miejskie: 12 300 000 euro (5 750 000 euro w obszarze turystyki; 6 550 000 euro w obszarze kultury) 
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kulturalne, obiektów dziedzictwa kulturowego 

oraz obszarów i obiektów zabytkowych (w tym 

obiektów poprzemysłowych i powojskowych o 

wartościach historycznych) oraz zespołów 

pałacowo-ogrodowych czy zespołów 

folwarcznych ulegających degradacji; 

 przebudowa, modernizacja i adaptacja na cele 

kulturalne obiektów użyteczności publicznej 

wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej 

ewidencji zabytków; 

 zabezpieczenie zabytków przed kradzieżą i 

zniszczeniem (wyłącznie jako element projektu) 

 zagospodarowanie otoczenia ww. obiektów o 

charakterze kulturalnym (wyłącznie jako element 

projektu); 

 ochrona i rozwój infrastruktury zabytkowej w celu 

podniesienia jej atrakcyjności turystycznej; 

 poprawa dostępności poprzez likwidację barier 

fizycznych dla osób niepełnosprawnych 

(wyłącznie jako element projektu). 

b) Udostępnienie i ułatwienia dostępu do dóbr kultury 

oraz zastosowania nowoczesnych technologii  

(wyłącznie jako element projektu) 

 konserwacja zabytków ruchomych oraz 

zabytkowych muzealiów, starodruków, 

księgozbiorów, materiałów bibliotecznych, 

archiwalnych i zbiorów audiowizualnych (w tym 

filmowych) oraz ich ochrona i udostępnienie 

(głównie przez proces digitalizacji). 

 Ułatwienie dostępu do zabytków, instytucji kultury  

(wyłącznie jako element projektu): 

- działania związane z wykorzystaniem i 

rozwojem aplikacji i usług teleinformatycznych; 

- rozwój kultury związanej z treściami cyfrowymi 

oraz zwiększenie znaczenia oferty świadczonej 

on-line; 

- tworzenie warunków sprzyjających 

nieograniczonemu, integracyjnemu i 

świadomemu uczestnictwu w kulturze poprzez 

udostępnienia i ułatwienia dostępu do dóbr 

kultury i zastosowanie nowoczesnych technologii 

poszerzających krąg odbiorców oferty. 
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c) Rozwój i zwiększanie dostępności infrastruktury do 

prowadzenia działalności kulturalnej  

 dostosowanie instytucji kultury lub obiektów do 

pełnienia funkcji instytucji kultury, do nowych 

funkcji edukacyjnych i kulturalnych np. poprzez 

rozbudowę, przebudowę, prace adaptacyjne, 

remontowe, budowlane i modernizacyjne; 

 wyposażenie ww. obiektów w nowoczesny 

sprzęt, rozwijanie usług i aplikacji cyfrowych 

(wyłącznie jako element projektu);  

 tworzenie przestrzeni aktywności społecznej 

inspirowanej działalnością kulturalną, np. do 

organizacji m.in. spotkań, warsztatów, szkoleń, 

edukacji kulturalnej i artystycznej, inspiracji 

twórczej, w tym dla grup wymagających działań 

włączających – poprzez: 

o tworzenie/adaptację/dostosowanie budynków 

i przestrzeni (otoczenia) do realizacji oferty 

kulturalno – edukacyjnej, 

o wyposażenie obiektów, w tym instalacje 

systemów wspierających zarządzanie 

instytucją np. w zakresie rozwoju usług 

cyfrowych, zapewniających ciągłość 

funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych 

(wyłącznie jako element projektu) 

 realizacja komplementarnych działań miękkich, w 

szczególności w zakresie budowania kompetencji 

kadr kultury, a także promowania oferty 

kulturalnej i innowacji społecznych.    

 

2. Działania na rzecz rozwoju i promowania dziedzictwa 

kulturowego i usług w dziedzinie kultury na 

obszarach innych niż miejskie obejmujące: 

a) Zachowanie i modernizacje obiektów dziedzictwa 

kulturowego: 

 rewitalizacja, rewaloryzacja, konserwacja, 

renowacja, restauracja, zachowanie, 

zabezpieczenie a także adaptacja na cele 

kulturalne, obiektów dziedzictwa kulturowego 

oraz obszarów i obiektów zabytkowych (w tym 

obiektów poprzemysłowych i powojskowych o 

wartościach historycznych) oraz zespołów 
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pałacowo-ogrodowych czy zespołów 

folwarcznych ulegających degradacji; 

 przebudowa, modernizacja i adaptacja na cele 

kulturalne obiektów użyteczności publicznej 

wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej 

ewidencji zabytków; 

 zabezpieczenie zabytków przed kradzieżą i 

zniszczeniem (wyłącznie jako element projektu) 

 zagospodarowanie otoczenia ww. obiektów o 

charakterze kulturalnym (wyłącznie jako element 

projektu); 

 ochrona i rozwój infrastruktury zabytkowej w celu 

podniesienia jej atrakcyjności turystycznej; 

 poprawa dostępności poprzez likwidację barier 

fizycznych dla osób niepełnosprawnych 

(wyłącznie jako element projektu). 

b) Udostępnienie i ułatwienia dostępu do dóbr kultury 

oraz zastosowania nowoczesnych technologii  

(wyłącznie jako element projektu) 

 konserwacja zabytków ruchomych oraz 

zabytkowych muzealiów, starodruków, 

księgozbiorów, materiałów bibliotecznych, 

archiwalnych i zbiorów audiowizualnych (w tym 

filmowych) oraz ich ochrona i udostępnienie 

(głównie przez proces digitalizacji). 

 Ułatwienie dostępu do zabytków, instytucji kultury  

(wyłącznie jako element projektu): 

- działania związane z wykorzystaniem i 

rozwojem aplikacji i usług teleinformatycznych; 

- rozwój kultury związanej z treściami cyfrowymi 

oraz zwiększenie znaczenia oferty świadczonej 

on-line; 

- tworzenie warunków sprzyjających 

nieograniczonemu, integracyjnemu i 

świadomemu uczestnictwu w kulturze poprzez 

udostępnienia i ułatwienia dostępu do dóbr 

kultury i zastosowanie nowoczesnych technologii 

poszerzających krąg odbiorców oferty. 

c) Rozwój i zwiększanie dostępności infrastruktury do 

prowadzenia działalności kulturalnej  

 dostosowanie instytucji kultury lub obiektów do 

pełnienia funkcji instytucji kultury, do nowych 
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funkcji edukacyjnych i kulturalnych np. poprzez 

rozbudowę, przebudowę, prace adaptacyjne, 

remontowe, budowlane i modernizacyjne; 

 wyposażenie ww. obiektów w nowoczesny 

sprzęt, rozwijanie usług i aplikacji cyfrowych 

(wyłącznie jako element projektu);  

 tworzenie przestrzeni aktywności społecznej 

inspirowanej działalnością kulturalną, np. do 

organizacji m.in. spotkań, warsztatów, szkoleń, 

edukacji kulturalnej i artystycznej, inspiracji 

twórczej, w tym dla grup wymagających działań 

włączających – poprzez: 

o tworzenie/adaptację/dostosowanie budynków i 

przestrzeni (otoczenia) do realizacji oferty 

kulturalno – edukacyjnej, 

o wyposażenie obiektów, w tym instalacje 

systemów wspierających zarządzanie 

instytucją np. w zakresie rozwoju usług 

cyfrowych, zapewniających ciągłość 

funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych 

(wyłącznie jako element projektu). 

 realizacja komplementarnych działań miękkich, w 

szczególności w zakresie budowania kompetencji 

kadr kultury, a także promowania oferty 

kulturalnej i innowacji społecznych.    

 

Informacje dodatkowe dotyczące typów projektów 1 i 2:  

1. Projekty muszą zapewnić zróżnicowaną ofertę 

kulturalną i edukacyjną, odpowiadającą na potrzeby 

różnych odbiorców lub pozwalającą na różnorodne 

wykorzystanie wspieranej infrastruktury; 

2. Cele projektów realizowanych w obszarze kultury 

muszą wynikać ze strategii sektorowej Rozwoju 

Kapitału Społecznego 2030, ale także Krajowej Strategii 

Rozwoju Regionalnego 2030 oraz strategii rozwoju 

województwa i właściwych strategii lokalnych oraz być 

komplementarne z założeniami Komunikatu Komisji do 

Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego 

Komitetu Gospodarczego i Społecznego oraz Komitetu 

Regionów z dnia 25 listopada 2003 r. - Podstawowe 
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kierunki dotyczące zrównoważonego rozwoju turystyki 

europejskiej; 

3. Projekty kulturalne muszą realizować zapisy 

dokumentów strategicznych UE tj. Nowego 

europejskiego programu na rzecz kultury w zakresie 

wykorzystania wagi kultury i różnorodności kulturowej 

do celów spójności społecznej i dobrostanu oraz 

wspierania kreatywności opartej na kulturze w obszarze 

edukacji i innowacji oraz w zakresie miejsc pracy 

i wzrostu gospodarczego, jak również ochrony 

dziedzictwa kulturowego i podnoszenia jego wartości; 

4. Interwencje w ramach EFRR, które mają wpływ na 

dziedzictwo kulturowe, muszą być zgodne z zapisami 

dokumentu „Europejskie Zasady Jakości dla 

finansowanych przez UE interwencji o potencjalnym 

wpływie na dziedzictwo kulturowe” i z najlepszymi 

praktykami; 

5. W przypadku projektów obejmujących prace budowlane 

należy stosować rozwiązania zmniejszające 

energochłonność obiektów, co wpłynie na zmniejszenie 

kosztów utrzymania instytucji kultury; 

3. Działania na rzecz publicznych walorów 

turystycznych i usług turystycznych na obszarach 

miejskich obejmujące: 

a) Turystyczne szlaki tematyczne i produkty 

turystyczne  

 zachowanie i modernizacja obiektów turystyki 

kwalifikowanej poprzez inwestycje w 

obiekty/miejsca tworzące turystyczne szlaki 

tematyczne (odwołujące się do walorów 

historycznych, kulturowych, przyrodniczych) lub 

turystyczne szlaki rodzajowe (np. kajakowe, 

rowerowe), mające na celu ulepszenie 

infrastruktury turystycznej i poprawę ich 

dostępności dla osób ze szczególnymi 

potrzebami;  

 tworzenie i rozwój systemów oznakowania 

obszarów i obiektów atrakcyjnych kulturowo 

(wyłącznie jako element projektu); 
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 wsparcie dla projektów zrównoważonej turystyki 

w celu zwiększania zatrudnienia i stworzenia 

wysokiej jakości miejsc pracy, zwłaszcza dla 

społeczności znajdujących się w trudnej sytuacji, 

z wykorzystaniem potencjału podmiotów 

ekonomii społecznej; 

 rozwój ekoturstyki na obszarach innych niż 

obszary Natura 2000. 

b) Ułatwienie dostępu do szlaków turystycznych. 

(wyłącznie jako element projektu) 

 działania związane z wykorzystaniem i rozwojem 

aplikacji i usług teleinformatycznych; 

 rozwój turystyki związanej z treściami cyfrowymi 

oraz zwiększenie znaczenia oferty świadczonej 

on-line. 

4. Działania na rzecz publicznych walorów 

turystycznych i usług turystycznych na obszarach 

innych niż miejskie obejmujące: 

a) Turystyczne szlaki tematyczne i produkty 

turystyczne  

 zachowanie i modernizacja obiektów turystyki 

kwalifikowanej poprzez inwestycje w 

obiekty/miejsca tworzące turystyczne szlaki 

tematyczne (odwołujące się do walorów 

historycznych, kulturowych, przyrodniczych) lub 

turystyczne szlaki rodzajowe (np. kajakowe, 

rowerowe), mające na celu ulepszenie 

infrastruktury turystycznej i poprawę ich 

dostępności dla osób ze szczególnymi 

potrzebami;  

 tworzenie i rozwój systemów oznakowania 

obszarów i obiektów atrakcyjnych kulturowo 

(wyłącznie jako element projektu); 

 wsparcie dla projektów zrównoważonej turystyki 

w celu zwiększania zatrudnienia i stworzenia 

wysokiej jakości miejsc pracy, zwłaszcza dla 

społeczności znajdujących się w trudnej sytuacji, 

z wykorzystaniem potencjału podmiotów 

ekonomii społecznej; 

 rozwój ekoturstyki na obszarach innych niż 

obszary Natura 2000. 
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b) Ułatwienie dostępu do szlaków turystycznych. 

(wyłącznie jako element projektu) 

 działania związane z wykorzystaniem i rozwojem 

aplikacji i usług teleinformatycznych; 

 rozwój turystyki związanej z treściami cyfrowymi 

oraz zwiększenie znaczenia oferty świadczonej 

on-line. 

 

Informacje dodatkowe dotyczące typów projektów 3 i 4:  

1. W przypadku projektów szlaków tematycznych i 

produktów turystycznych powinny być one realizowane 

na obszarze jednego obszaru funkcjonalnego, 

wykraczające poza obszar pojedynczej gminy; 

2. Zgodnie z rekomendacjami zawartymi w raporcie ETO 

(Sprawozdanie specjalne 27/2021: Wsparcie UE na 

rzecz turystyki – potrzeba nowej orientacji strategicznej i 

lepszego podejścia do finansowania) wsparcie 

finansowe powinno być skierowane na projekty 

turystyczne, które są: wspierane odpowiednią analizą 

popytu i oceną potrzeb w celu ograniczenia ryzyka 

nieefektywności; są skoordynowane z projektami w 

sąsiednich obszarach, unikając nakładania się i 

konkurencji oraz mają wpływ wykraczający poza sam 

projekt na stymulowanie aktywności turystycznej w 

regionie, jak również są trwałe i będą utrzymywane po 

ich zakończeniu; 

3. Projekty turystyczne muszą mieć charakter 

zintegrowany, tj. zakładać oddziaływanie na lokalną 

gospodarkę, środowisko i życie społeczne. 

Informacje dodatkowe dotyczące wszystkich typów 

projektów:  

1. Wspierane będą wyłącznie projekty realizowane na 

poziomie lokalnym i ponadlokalnym, wynikające z 

obowiązujących strategii terytorialnych 

spełniających wymogi wynikające z art. 29 rozp. 

ogólnego, wykorzystujące endogeniczne potencjały 

terytoriów; 

2. Typy projektów można łączyć w następującym układzie: 

typ 1 z 3 oraz typ 2 z 4.    
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3. W ramach działania realizowane będą projekty istotne 

dla szczebla lokalnego oraz - w przypadku projektów 

realizowanych przez jst – w zakresie właściwości 

podmiotów odpowiedzialnych za prowadzenie lub 

nadzór nad obiektami kultury i turystyki na poziomie 

lokalnym. 

4. Za obszary miejskie należy przyjąć gminy miejskie, 

gminy miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie wchodzące 

w skład MOF. 

5. Elementami uzupełniającymi zakres interwencji mogą 

być wynikające z lokalnych strategii działania 

polegające m. in. na wzmacnianiu i rozwoju lokalnej 

gospodarki, zielonej i niebieskiej infrastruktury, fizycznej 

odnowie i bezpieczeństwu przestrzeni publicznych, 

ochronie nisko/zeroemisyjnej, elektromobilności, 

wykorzystaniu potencjału edukacyjnego bądź wsparciu 

lokalnych społeczności; 

6. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach za 

strategię terytorialną może zostać uznana strategia 

pojedynczej gminy, tj.:  

 podmiotowo (np. stolicy powiatu wyznaczonej na 

poziomie krajowym jako OSI obszarów zmarg. lub 

adekwatnie na poziomie regionalnym); 

i/lub  

 przedmiotowo, w szczególności w sytuacji 

wyjątkowej potrzeby podniesienia potencjału 

endogenicznego gminy, przy włączeniu organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego; 

7. Pierwszeństwo należy przyznać infrastrukturze już 

istniejącej, aby była zgodna z duchem Europejskiego 

Zielonego Ładu, koncepcją Nowego Europejskiego 

Bauhausu (do zgodności z którą będą dążyć 

beneficjenci), celami zrównoważonego rozwoju oraz 

zasadami gosp. o obiegu zamkniętym. Nowa 

infrastruktura będzie możliwa tylko w wyjątkowych i 

dobrze uzasadnionych (pod kątem wspierania rozwoju 

gospodarczego i społecznego (zwiększenia spójności 

społecznej, aktywizacji, włączenia lub innowacji 

społecznych)) przypadkach; 
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8. Działania w obszarze kultury i turystyki muszą być 

zgodne z dokumentem Europejskie ramy działania w 

zakresie dziedzictwa kulturowego z 2018 r. oraz 

konkluzjami Rady w sprawie planu prac w dziedzinie 

kultury na lata 2019-2022;  

9. Przy wyborze projektów do dofinansowania, będą 

wymagane m.in. plan współpracy z otoczeniem  

(przedsiębiorcami, NGO), strategii promocji, 

partycypacji w procesie decyzyjnym lub projektowaniu 

działań inwestycyjnych; oferty kulturalnej w kontekście 

włączenia społecznego; analizy oddziaływania na 

bezpośrednie otoczenie i tworzenie miejsc pracy oraz 

trwałości finansowej projektów (w tym m.in. analizy 

popytu);  

10. Inwestycje w kulturę i turystykę będą respektować 

zasadę zrównoważonego oddziaływania na środowisko, 

potrzebę rozwoju cyfrowego, zasadę dostępności dla 

osób ze specjalnymi potrzebami, zasadę stabilności i 

efektywności finansowej oraz odporności na kryzys;  

11. Wsparcie nie może być kierowane na działania ad hoc 

w sferze renowacji i restauracji zabytków, ale powinno 

być oparte o analizę popytu; 

12. Należy dążyć do osiągnięcia neutralności klimatycznej 

projektowanej infrastruktury. Zostaną wykorzystane 

materiały i technologie maksymalnie obniżające 

zapotrzebowanie energetyczne, przy czym w przypadku 

zabytków z uwzględnieniem wymogów 

konserwatorskich; 

13. Dopasowanie istniejącej lub nowotworzonej 

infrastruktury musi być zaprojektowane zgodnie z 

koncepcją uniwersalnego projektowania oraz 

zapewnieniem bezpieczeństwa sanitarnego; 

14. Należy zapewnić połączenia aspektów kulturowych 

projektów z ochroną środowiska w otoczeniu obiektu, a 

prace budowlane należy przeprowadzać mając na 

uwadze stosowanie przyjaznych środowisku rozwiązań 

(w tym elementy zielonej i niebieskiej architektury), GOZ 

oraz wykorzystując technologie minimalizujące zużycie 

zasobów i energii, zwłaszcza energii ze źródeł 

nieodnawialnych.  
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15. Niezbędna będzie komplementarność realizowanych 

działań względem innych Celów Polityki Spójności, ze 

szczególnym uwzględnieniem Celu Polityki 4, 

niezależnie od źródła finansowania, przyczyniających 

się do realizacji celów szczegółowych EFS+. 

16. Wspierane projekty wymagają realizacji zgodnie z 

zasadą „nie czyń znaczących szkód” (Do No Significant 

Harm), w tym  nie mogą oddziaływać negatywnie na 

żaden z sześciu celów środowiskowych oraz wnoszą 

istotny wkład w realizację co najmniej jednego z celów 

środowiskowych wymienionych w art. 9 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852. 

Dopuszczalny 

cross-financing (%) 

15% 

Minimalny wkład 

własny beneficjenta* 

Nie dotyczy 

Uproszczone 

metody rozliczania 

 

Formy wsparcia 01 Dotacja 

Minimalna wartość 

projektu* 

Nie dotyczy 

Maksymalna 

wartość projektu* 

Nie dotyczy 

Minimalna wartość 

wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie* 

Nie dotyczy 

Maksymalna 

wartość wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie* 

Nie dotyczy 

Maksymalny % 

poziom 

dofinansowania 

wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie 

(środki UE) 

70% 
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Maksymalny % 

poziom 

dofinansowania 

całkowitego 

wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie 

(środki UE + 

współfinansowanie 

ze środków 

krajowych 

przyznane 

beneficjentowi przez 

właściwą instytucję) 

70% 

Pomoc publiczna – 

unijna podstawa 

prawna 

Szczegółowe informacje na temat możliwych podstaw 

prawnych zostaną określone w terminie późniejszym 

Pomoc publiczna – 

krajowa podstawa 

prawna 

Szczegółowe informacje na temat możliwych podstaw 

prawnych zostaną określone w terminie późniejszym 

Sposób wyboru 

projektów 

SWP1 Konkurencyjny 

Realizacja 

instrumentów 

terytorialnych 

RIT1 ZIT 

RIT3 Inne narzędzie terytorialne 

Typ beneficjenta – 

ogólny 

1. Przedsiębiorstwa 

2. Administracja publiczna 

3. Partnerzy społeczni 

4. Partnerstwa 

5. Służby publiczne 

6. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe 

7. Instytucje nauki i edukacji 

Typ beneficjenta – 

szczegółowy* 

1. MŚP 

2. Administracja państwowa 

3. Jednostki Samorządu Terytorialnego 

4. Organizacje zrzeszające pracodawców 

5. Związki zawodowe 

6. Partnerstwa Publiczno-Prywatne 

7. Instytucje kultury i sportu 
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8. Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek 

samorządu terytorialnego 

9. Kościoły i związki wyznaniowe 

10. Niepubliczne instytucje kultury i sportu 

11. Organizacje pozarządowe 

12. Pozarządowe organizacje turystyczne 

13. Podmioty ekonomii społecznej 

14. Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe 

15. Jednostki naukowe 

16. Uczelnie wyższe 

Słowa kluczowe kultura, cyfrowa_kultura, dziedzictwo_kulturowe, 

ochrona_zabytków, turystyka 

Wielkość podmiotu Nie dotyczy 

Grupa docelowa* 1. Ludność objęta strategiami terytorialnymi 

2. JST i ich jednostki organizacyjne, jednostki zależne od 

JST posiadające osobowość prawną, w tym spółki 

komunalne  

3. instytucje i przedsiębiorstwa publiczne 

4. sektor prywatny 

5. organizacje pozarządowe  

6. PES  

7. kościoły i związki wyznaniowe 

Kryteria wyboru 

projektów 

Adres URL strony z kryteriami 

Wskaźniki produktu RCO 074 Ludność objęta projektami w ramach strategii 

zintegrowanego rozwoju terytorialnego [osoby] 

RCO 075 Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju 

terytorialnego [szt.] 

RCO 077 Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych 

objętych wsparciem [szt.] 

PLRO 135 Długość wspartych szlaków turystycznych [km] 

PLRO 141 Liczba instytucji kultury objętych wsparciem [szt.] 

PLRO 139 Liczba zabytków nieruchomych objętych 

wsparciem [szt.] 

PLRO 144 Liczba wspartych obiektów w miejscach 

dziedzictwa naturalnego [szt.] 
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Wskaźniki rezultatu RCR 77 Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i 

turystyczne objęte wsparciem [osoby odwiedzające/rok] 

 

Działanie FEWP.07.04 Wspieranie instrumentów terytorialnych ZIT 

Działanie 

Kod i nazwa FEWP.07.04 Wspieranie instrumentów terytorialnych ZIT 

Cel szczegółowy Cel szczegółowy (i) Wspieranie zintegrowanego i 

sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju 

społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, 

dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i 

bezpieczeństwa na obszarach miejskich 

Instytucja 

Pośrednicząca* 

Nie dotyczy 

Instytucja 

Wdrażająca* 

Nie dotyczy 

Wysokość alokacji 

ogółem* 

Kwota w EUR 

Wysokość alokacji 

UE 

2 500 000,00 EUR 

Zakres interwencji 170 Zwiększenie zdolności instytucji programu oraz 

podmiotów związanych z wdrażaniem Funduszy 

Opis działania Przedstawiony zakres interwencji ma charakter 

indykatywny i będzie dookreślony po zatwierdzeniu 

właściwych Strategii ZIT. 

Typy projektów: 

1. Działania na rzecz wzmocnienia potencjału 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w 

wymiarze planistycznym, koordynacyjnym i 

monitoringowym m.in.: 

a) zwiększenie kompetencji do zarządzania rozwojem  

w wymiarze subregionalnym, w tym w zakresie 

opracowania strategii ponadlokalnych/strategii ZIT 

oraz innych dokumentów planistycznych i 

analitycznych, wspierających kompleksowy rozwój  

w obszarach funkcjonalnych oraz ich zarządzanie, 

monitorowanie i ocenę, tj.:  
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 koszty wynagrodzeń pracowników 

zaangażowanych w zarządzanie, monitorowanie i 

ocenę oraz wdrażanie ZIT; 

 koszty utrzymania biura (w tym: czynsz lokalu, 

opłaty stałe: media, ubezpieczenia biura, obsługa 

rachunków bankowych, usługi kurierskie i 

pocztowe, koszty eksploatacyjne, serwis 

urządzeń biurowych, materiały biurowe); 

 szkolenia dla pracowników, koordynatorów ZIT w 

gminach; 

 delegacje pracownicze; 

 usługi prawne i księgowe związane z 

prowadzeniem Biura ZIT; 

 konferencje, spotkania, wymiana doświadczeń 

(mające na celu animowanie współpracy w 

ramach OF); 

 działania informacyjno-promocyjne; 

 wsparcie eksperckie instytucji. 

Wskazany zakres wsparcia ma charakter indykatywny. 

Szczegóły będą określone po konsultacji z Ministerstwem 

Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Komisją Europejską 

Informacje dodatkowe: 

1. Realizowane projekty muszą wynikać z obowiązujących 

Strategii ZIT, pozytywnie zaopiniowanych przez IZ 

zgodnie z art. 34 ust. 6 pkt. 2 ustawy o zasadach 

realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich 

w perspektywie finansowej 2021–2027; 

2. Koszty wynagrodzeń i utrzymania biura nie mogą 

stanowić jedynych kosztów w projekcie; 

3. Wspierane projekty wymagają realizacji zgodnie z 

zasadą „nie czyń znaczących szkód” (Do No Significant 

Harm), w tym  nie mogą oddziaływać negatywnie na 

żaden z sześciu celów środowiskowych oraz wnoszą 

istotny wkład w realizację co najmniej jednego z celów 

środowiskowych wymienionych w art. 9 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852. 

Dopuszczalny 

cross-financing (%) 

15% 
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Minimalny wkład 

własny beneficjenta* 

Nie dotyczy 

Uproszczone 

metody rozliczania 

 

Formy wsparcia 01 Dotacja 

Minimalna wartość 

projektu* 

Nie dotyczy 

Maksymalna 

wartość projektu* 

Nie dotyczy 

Minimalna wartość 

wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie* 

Nie dotyczy 

Maksymalna 

wartość wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie* 

Nie dotyczy 

Maksymalny % 

poziom 

dofinansowania 

wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie 

(środki UE) 

70% 

Maksymalny % 

poziom 

dofinansowania 

całkowitego 

wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie 

(środki UE + 

współfinansowanie 

ze środków 

krajowych 

przyznane 

beneficjentowi przez 

właściwą instytucję) 

70% 
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Pomoc publiczna – 

unijna podstawa 

prawna 

Nie dotyczy 

Pomoc publiczna – 

krajowa podstawa 

prawna 

Nie dotyczy 

Sposób wyboru 

projektów 

SWP1 Konkurencyjny 

Realizacja 

instrumentów 

terytorialnych 

RIT1 ZIT 

Typ beneficjenta – 

ogólny 

1. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) 

Typ beneficjenta – 

szczegółowy* 

1. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) 

Słowa kluczowe Zintegrowane_Inwestycje_Terytorialne,  

Wielkość podmiotu Nie dotyczy 

Grupa docelowa* 1. Ludność objęta strategiami terytorialnymi 
2. JST i ich jednostki organizacyjne, jednostki zależne od 

JST posiadające osobowość prawną, w tym spółki 
komunalne  

Kryteria wyboru 

projektów 

Adres URL strony z kryteriami  

Wskaźniki produktu RCO 074 Ludność́ objęta projektami w ramach strategii 

zintegrowanego rozwoju terytorialnego [osoby] 

RCO 075 Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju 

terytorialnego [szt.] 

Wskaźniki rezultatu Nie dotyczy 
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PRIORYTET FEWP.08 ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ 

SPOŁECZNOŚĆ (EFRR) 

Priorytet 

Kod i nazwa FEWP.08 ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ 

SPOŁECZNOŚĆ (EFRR) 

Fundusz EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  

Cel Polityki CP5 Europa bliższa obywatelom dzięki wspieraniu 

zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju wszystkich 

rodzajów terytoriów oraz inicjatyw lokalnych 

Miejsce realizacji Wielkopolskie 

Wysokość alokacji 

ogółem* 

 

Wysokość alokacji 

UE 

20 000 000,00 EUR  

Podział wydatków 

kwalifikowalnych wg 

kategorii regionu** 

PW_2 Nie 

 

Działanie FEWP.08.01 Wspieranie rozwoju programowanego w Lokalnych 

Strategiach Rozwoju (RLKS) 

Działanie 

Kod i nazwa FEWP.08.01 Wspieranie rozwoju programowanego w 

Lokalnych Strategiach Rozwoju (RLKS) 

Cel szczegółowy 1. EFRR.CP5.II Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego 
włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, 
gospodarczego i środowiskowego, na poziomie lokalnym, 
kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki 
i bezpieczeństwa na obszarach innych niż miejskie 

Instytucja 

Pośrednicząca* 

Nie dotyczy 

Instytucja 

Wdrażająca* 

Nie dotyczy 

Wysokość alokacji 

ogółem* 

Kwota w EUR 
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Wysokość alokacji 

UE 

20 000 000,00 

Zakres interwencji 060 Działania w zakresie przystosowania się do zmian 

klimatu oraz zapobieganie ryzykom związanym z klimatem 

i zarządzanie nimi: inne ryzyka, np. burze i susze (w tym 

zwiększanie świadomości, ochrona ludności i systemy 

zarządzania klęskami żywiołowymi i katastrofami, 

infrastruktura i podejście ekosystemowe) 

127 Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się 

do włączenia społecznego 

165 Ochrona, rozwój i promowanie publicznych walorów 

turystycznych i usług turystycznych 

166 Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego 

i usług w dziedzinie kultury 

170 Zwiększenie zdolności instytucji programu oraz 

podmiotów związanych z wdrażaniem Funduszy 

Opis działania Typy projektów: 

Przedstawiony zakres interwencji ma charakter 

indykatywny i będzie dookreślony po zatwierdzeniu 

właściwych Lokalnych Strategii Rozwoju. 

1. Wsparcie dla instrumentu rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność (zgodnie z 

potrzebami zidentyfikowanymi na poziomie 

wybranych do realizacji strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność), m.in. poprzez 

działania w zakresie: 
 

a) Kultury:  

 wspierane będą projekty dotyczące dziedzictwa 

kulturowego i infrastruktury kultury, w tym usług 

w dziedzinie kultury, np. organizacji wydarzeń 

kulturalnych dla mieszkańców obszaru LSR, 

promujących lokalną kreatywność, a także 

wspierających świadomość znaczenia 

dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 

polskiej wsi;  

 działania o charakterze kulturowym, a także 

poprzez organizowanie społeczności lokalnej i 

animacje społeczną;  
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 promocja mikroregionów kulturowych w kraju i za 

granicą;  

 wsparcie kultury na wsi z wykorzystaniem 

istniejącej infrastruktury;  

 inwestycje w świetlice wiejskie.  
 

b) Turystyki: Wspierane będą projekty związane z:  

 ochroną, rozwojem i promowaniem dziedzictwa 

naturalnego i ekoturystyki, w oparciu o walory 

krajobrazowe i miejscowy potencjał turystyczny;  

 projekty związane z rozwojem infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej;  

 budową gminnych i ponadgminnych dróg 

rowerowych, ścieżek pieszo – rowerowych m.in. 

prowadzących do miejsc zabytkowych; 

 budową interaktywnych centrów dla turystów;  

tworzeniem sieci centrów kulinarnych; 

 wsparciem dla produktu lokalnego;  
 

c) Ochrony powietrza: 

 termomodernizacja obiektów wraz z elementami 

odnawialnych źródeł energii w projektach 

bazujących na wykorzystaniu lokalnego 

potencjału rozproszonego;  

 działania łączące w sobie komponent 

niskoemisyjny i turystyczny, takie jak dbałość o 

lokalną sieć dróg pieszo-rowerowych; 
 

d) Adaptacji do zmian klimatu: 

 działania zwiększające poziom 

zagospodarowania /retencjonowania wód, które 

mogą być uzupełniane przez przedsięwzięcia w 

zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury, w tym 

również działania ukierunkowane na 

magazynowanie wody zwłaszcza w oparciu o 

ekosystemy w celu ochrony przez suszami i 

powodziami;  

 realizacja kompleksowych działań informacyjno-

edukacyjnych w zakresie ochrony przyrody, 

środowiska oraz klimatu;  

 wspieranie działań zmierzających do wzrostu 

poziomu wiedzy o przeciwdziałaniu zmianom 

klimatu oraz zasobach obszaru; 
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e) Aktywizacji społecznej: 

 wsparcie lokalnej infrastruktury społecznej 

powiązanej z m.in.: procesem integracji 

społecznej, formami wsparcia środowiskowego, 

deinstucjonalizacją usług publicznych, 

działaniami związanymi ze wsparciem osób 

starszych, działaniami zmierzającymi do 

przeciwdziałania wyludnianiu się wsi i 

zmniejszaniu różnic rozwojowych;  

 dopasowaniem infrastruktury na potrzeby 

różnych form mieszkaniowych (takich jak: 

mieszkania chronione, wspomagane, 

treningowe), tworzeniem ośrodków aktywnej 

społeczności i wykorzystaniem infrastruktury (np. 

świetlic wiejskich) związanej z edukacją, wolnym 

czasem, sportem i rekreacją;  

 wzmocnienie kapitału społecznego; 

 umożliwienie lokalnym społecznościom 

inicjowania i realizacji w sposób partycypacyjny 

działań rozwojowych odpowiadających na 

wyzwania społeczne, gospodarcze i 

środowiskowe danego obszaru;  

 działania związane z wspieraniem i 

promowaniem biznesu społecznie 

odpowiedzialnego, wspieraniem zaangażowania 

podmiotów niepublicznych w świadczenie usług 

publicznych; tworzeniem Centrów Aktywności 

Senioralnej, tworzeniem ośrodków aktywnej 

społeczności (Mobilnych Centrów Animacji 

Młodzieżowej), tworzeniem Centów Edukacji 

Ekologicznej/klimatycznej;  

 działania wspierające rozwiązania z zakresu 

aktywnej integracji społeczno-zawodowej 

realizowane w oparciu o formy wsparcia 

środowiskowego oraz deinstucjonalizację usług 

publicznych;  

f) Odnowy wsi: 

 przywrócenie utraconych funkcji społeczno-

gospodarczych na zdegradowanych obszarach 

oraz wzmocnienie rozwoju społeczno-

gospodarczego i środowiskowego, a także 
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podejmowanie działań wspomagających kulturę 

na wsi oraz usługi lokalne; 

 przedsięwzięcia małej skali, obejmujące poprawę 

funkcjonalności, bezpieczeństwa i estetyki 

lokalnej przestrzeni, w tym wprowadzenie 

„zielonej” przestrzeni; 

 budowa infrastruktury związanej z edukacją, 

wolnym czasem, sportem i rekreacją;  

 wsparcie usług lokalnych o charakterze 

publicznym; 

g) Społeczeństwa informacyjnego:  

 działania polegające na czerpaniu korzyści z 

cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, 

instytucji publicznych; 

 rozwój i poprawa jakości i dostępności e-usług i 

e-zasobów publicznych, w tym e-zdrowia, e-

edukacji, e-kultury, danych przestrzennych;  

 projekty wzmacniające bezpieczeństwo 

świadczenia e-usług. 
 

 

Informacje dodatkowe dotyczące 1 typu projektów:  

Co do zasady wymagania wobec projektów będą 

analogiczne jak w odpowiednich Działaniach z puli 

ogólnej Programu. Zakres będzie dookreślony po 

zatwierdzeniu właściwych Lokalnych Strategii Rozwoju 

1. Elementami uzupełniającymi zakres interwencji mogą 

być: termomodernizacja budynku, instalacja monitoringu 

lub oświetlenia w celu podniesienia poziomu 

bezpieczeństwa publicznego; 

2. Każda inwestycja infrastrukturalna musi spełniać 

wymogi dostępności zgodnie z koncepcją 

uniwersalnego projektowania (w szczególności zgodnie 

ze standardami dostępności dla polityki spójności 2021-

2027) oraz zapewnieniem bezpieczeństwa sanitarnego; 

3. Nie będą wspierane inwestycje w elementy 

infrastruktury drogowej (w tym w parkingi), chyba że 

stanowią one nieodłączny element większego projektu, 

(nie są one dominującym elementem tego projektu), a 

ich koszt nie przekracza 15% kosztów kwalifikowalnych 

operacji. W miastach projekty te nie mogą obejmować 



 

157 | S t r o n a  

budowy nowych dróg lub parkingów oraz w odniesieniu 

do istniejących - zwiększenia ich pojemności lub 

przepustowości, ani nie mogą w żaden inny sposób 

przyczyniać się do zwiększenia natężenia ruchu 

samochodowego; 

4. Budowa nowych budynków dopuszczona jest jedynie w 

uzasadnionych przypadkach oraz przy założeniu, że 

będzie to najbardziej opłacalne z punktu widzenia 

sytuacji projektu. W uzasadnieniu potrzeby realizacji 

takiego przedsięwzięcia wnioskodawca będzie musiał 

wykazać również spójność nowopowstałej infrastruktury 

z projektami społecznymi spełniającymi cele EFS+.  

5. Działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa 

przestrzeni publicznych muszą być dostosowane do 

lokalnej specyfiki i być komplementarne do interwencji 

sektorowych podejmowanych na danym obszarze; 

6. Podczas realizacji przedsięwzięć związanych z odnową 

wsi beneficjenci będą dążyć do zgodności z koncepcją 

Nowego Europejskiego Bauhausu; 

7. Należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie i 

rozwój zielonej infrastruktury, w szczególności ochronę 

drzew, w całym cyklu projektowym, w tym poprzez 

stosowanie zielonych standardów ochrony, m.in. 

poprzez stosowanie standardów ochrony zieleni, w tym 

inwentaryzację i właściwą organizację prac 

budowlanych. Projektowanie winno kierować się 

postulatami maksymalnego zachowania istniejących 

drzew i krzewów, poprawy warunków ich wzrostu oraz 

zwiększania powierzchni biologicznie czynnych i 

uniknięcia tworzenia powierzchni uszczelnionych; 

8. Prace budowlane należy przeprowadzać mając na 

uwadze stosowanie przyjaznych środowisku rozwiązań 

(w tym elementy zielonej i niebieskiej architektury), GOZ 

oraz wykorzystując technologie minimalizujące zużycie 

zasobów i energii, zwłaszcza energii ze źródeł 

nieodnawialnych;  

9. Niezbędna będzie komplementarność realizowanych 

działań względem innych Celów Polityki Spójności, ze 

szczególnym uwzględnieniem Celu Polityki 4, w tym 

rozwoju mieszkalnictwa (mieszkania chronione, 



 

158 | S t r o n a  

wspomagane, treningowe) oraz usług dla społeczności 

lokalnej. Działania dotyczące odnowy wsi muszą być 

komplementarne z działaniami spełniającymi cele 

EFS+, a każde działanie inwestycyjne w tym obszarze 

wsparcia musi spełniać cele społeczne. 

2. Zarządzanie strategią, jej monitorowanie i ewaluacja 

oraz jej animowanie5* 
 

a) Koszty bieżące związane z procesem wdrażania 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność obejmującym koszty operacyjne, koszty 

personelu, koszty szkoleń, koszty związane z public 

relations, koszty finansowe, a także koszty związane 

z monitorowaniem i ewaluacją tej strategii. Za 

kwalifikowalne koszty będą uznane między innymi: 

 Koszty zarządu LGD oraz koszty obsługi 

księgowej; 

 Koszty personelu bezpośrednio zaangażowane 

we wdrażania LSR; 

 Koszty utrzymania biura LGD (czynsz, najem, 

opłaty administracyjne, sprzątanie, ochrona);  

 Koszty prowadzenia strony internetowej i innych 

narzędzi do informowania o LGD; 

 Koszty wyposażenia biura (meble, sprzęt 

komputerowy, wyposażenie kuchenne); 

 Koszty związane z usługami pocztowymi i 

kurierskimi; 

 Koszty związane z prowadzeniem odrębnego dla 

projektu rachunku bankowego; 

 Koszty opłat za media, ubezpieczeń 

majątkowych, materiałów biurowych; 

 Koszty związane ze szkoleniami z zakresu 

przepisów FEW oraz PROW; 

 Koszty związane z public relations w zakresie 

identyfikacji wizualnej i wizerunkowej LGD. 

b) Koszty animowania związane z realizacją strategii 

kierowanej przez społeczność w celu ułatwienia 

wymiany między zainteresowanymi podmiotami, aby 

zapewniać informacje i propagować strategię oraz 

                                                           
5 *Przedstawiony zakres wsparcia ma charakter indykatywny. Zostanie zaktualizowany po uzgodnieniu metodyk finansowania 
KZiA z Instytucją Audytową oraz MFiPR oraz z poszczególnymi departamentami wdrożeniowymi FEW. 
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aby wspierać potencjalnych beneficjentów w celu 

opracowywania projektu i przygotowywania 

wniosków. Za kwalifikowalne koszty będą uznane 

między innymi: 

 Koszty prowadzenia akcji informacyjno-

promocyjnych na obszarze LGD oraz konkursów; 

 Koszty organizacji spotkań informacyjnych na 

terenie obszaru objętego LSR; 

 Koszty uczestnictwa lub organizacji spotkań i 

szkoleń związanych z animacją lokalnych 

strategii rozwoju. 

Informacje dodatkowe dotyczące wszystkich typów 

projektów:  

Co do zasady wymagania wobec projektów będą 

analogiczne jak w odpowiednich Działaniach z puli 

ogólnej Programu. Zakres będzie dookreślony po 

zatwierdzeniu właściwych Lokalnych Strategii Rozwoju 

1. Wsparcie dla instrumentu rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność realizowane będzie 

przez LGD, poprzez wdrażanie opracowanych na 

poziomie lokalnym strategii rozwoju (spełniające 

wymogi wynikające z art. 32 rozporządzenia 

ogólnego);  
 

2. Wsparcie w ramach działania musi być zgodne z 

zapisami ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju 

lokalnym z udziałem lokalnej społeczności oraz ustawy 

z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań 

finansowanych ze środków europejskich w 

perspektywie finansowej 2021–2027; 
 

3. Wspierane projekty wymagają realizacji zgodnie z 

zasadą „nie czyń znaczących szkód” (Do No Significant 

Harm), w tym  nie mogą oddziaływać negatywnie na 

żaden z sześciu celów środowiskowych oraz wnoszą 

istotny wkład w realizację co najmniej jednego z celów 

środowiskowych wymienionych w art. 9 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852. 

Dopuszczalny 

cross-financing (%) 

15% 
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Minimalny wkład 

własny beneficjenta* 

Nie dotyczy 

Uproszczone 

metody rozliczania 

 

Formy wsparcia 01 Dotacja 

Minimalna wartość 

projektu* 

Nie dotyczy 

Maksymalna 

wartość projektu* 

Nie dotyczy 

Minimalna wartość 

wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie* 

Nie dotyczy 

Maksymalna 

wartość wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie* 

Nie dotyczy 

Maksymalny % 

poziom 

dofinansowania 

wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie 

(środki UE) 

80% 

Maksymalny % 

poziom 

dofinansowania 

całkowitego 

wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie 

(środki UE + 

współfinansowanie 

ze środków 

krajowych 

przyznane 

beneficjentowi przez 

właściwą instytucję) 

80% 
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Pomoc publiczna – 

unijna podstawa 

prawna 

Szczegółowe informacje na temat możliwych podstaw 

prawnych zostaną określone w terminie późniejszym 

Pomoc publiczna – 

krajowa podstawa 

prawna 

] 
Szczegółowe informacje na temat możliwych podstaw 

prawnych zostaną określone w terminie późniejszym 

Sposób wyboru 

projektów 

SWP1 Konkurencyjny 

Realizacja 

instrumentów 

terytorialnych 

RIT2 RLKS 

Typ beneficjenta – 

ogólny 

1. Administracja publiczna 

2. Służby publiczne 

3. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe 

4. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS) 

Przedstawiony katalog ma charakter indykatywny i 

będzie dookreślony po zatwierdzeniu właściwych 

Lokalnych Strategii Rozwoju 

Typ beneficjenta – 

szczegółowy* 

1. Jednostki Samorządu Terytorialnego 

2. Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek 

samorządu terytorialnego 

3. Kościoły i związki wyznaniowe 

4. Organizacje pozarządowe 

5. Podmioty ekonomii społecznej 

6. Lokalne Grupy Działania 

7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS). 

 

Przedstawiony katalog ma charakter indykatywny i 
będzie dookreślony po zatwierdzeniu właściwych 
Lokalnych Strategii Rozwoju 

Słowa kluczowe lokalne_inicjatywy, obszary_wiejskie, kultura, 

Wielkość podmiotu Nie dotyczy 

Grupa docelowa* 1. Ludność objęta lokalnymi strategiami terytorialnymi 

2. Lokalne Grupy Działania 

3. JST i ich jednostki organizacyjne, jednostki zależne od 

JST posiadające osobowość prawną, w tym spółki 

komunalne  

4. Instytucje i przedsiębiorstwa publiczne 

5. Organizacje pozarządowe  

6. PES  
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7. Kościoły i związki wyznaniowe. 

Kryteria wyboru 

projektów 

Adres URL strony z kryteriami 

Wskaźniki produktu RCO 26 Zielona infrastruktura wybudowana lub 

zmodernizowana w celu przystosowania się do zmian 

klimatu [ha] 

RCO 77 Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych 

objętych wsparciem [szt.] 

RCO 80 Wspierane strategie rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność [szt.] 

FEW5.2-P1 Ludność objęta strategiami rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność [osoby] 

PLRO196 Liczba zrealizowanych wydarzeń kulturalnych 

[szt.] 

FEW5.2-P2 Liczba wspartych miejsc aktywizacji społecznej 

[szt.] 

Wskaźniki rezultatu RCR 77 Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i 

turystyczne objęte wsparciem [osoby odwiedzające/rok] 

RCR 95 Ludność mająca dostęp do nowej lub 

udoskonalonej zielonej infrastruktury [osoby] 

FEW5.2-R1 Ludność korzystająca z miejsc aktywizacji 

społecznej [osoby] 
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PRIORYTET FEWP.09 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność 

(EFS+) 

Priorytet 

Kod i nazwa FEWP.09 ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ 

SPOŁECZNOŚĆ (EFS+) 

Fundusz Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) 

Cel Polityki CP4 Europa o silniejszym wymiarze społecznym, bardziej 

sprzyjająca włączeniu społecznemu i wdrażająca Europejski 

filar praw socjalnych 

Miejsce realizacji Wielkopolskie 

Wysokość alokacji 

ogółem* 

Kwota w EUR 

Wysokość alokacji 

UE 

30 000 000,00 EUR 

Podział wydatków 

kwalifikowalnych wg 

kategorii regionu** 

PW_2 NIE 

 

9.1 Wsparcie pracowników i pracodawców w ramach rozwoju lokalnego 

Działanie 

Kod i nazwa FEWP.09.01  Wsparcie pracowników i pracodawców w 

ramach rozwoju lokalnego 

Cel szczegółowy EFS+.CP4.D Wspieranie dostosowania pracowników, 

przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie 

aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze 

dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia 

zagrożenia dla zdrowia 

Instytucja 

Pośrednicząca* 
Nie dotyczy 

Instytucja 

Wdrażająca* 
Nie dotyczy 

Wysokość alokacji 

ogółem* 
Kwota w EUR 
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Wysokość alokacji 

UE 
297 256,00 EUR 

Zakres interwencji 144 Działania na rzecz zdrowego i dostosowanego 

środowiska pracy uwzględniające zagrożenia dla zdrowia i 

obejmujące promocję aktywności fizycznej 

Opis działania Przedstawiony zakres interwencji ma charakter 

indykatywny i będzie dookreślony po zatwierdzeniu 

właściwych Lokalnych Strategii Rozwoju. 

Typy projektów: 

1. Projekty związane z zarządzaniem wiekiem, 

wprowadzaniem nowych narzędzi kadrowych i 

sposobów organizacji pracy oraz innowacyjnych i 

elastycznych form zatrudnienia, w tym pracy zdalnej.  

Przewiduje się wsparcie dla pracodawców i pracowników w 

zakresie m.in.: 

a) utrzymania osób starszych w zatrudnieniu, 

wykorzystania ich potencjału kompetencyjnego, 

dostosowania warunków pracy do ich potrzeb, 

b) utrzymania starszych pracowników w dobrym 

zdrowiu, 

c) podnoszenia kompetencji, przekwalifikowania 

starszych pracowników niezbędnych do sprostania 

zachodzącym zmianom gospodarczym, 

d) wspierania rozwoju alternatywnych sposobów 

świadczenia pracy takich jak: praca zdalna, 

wprowadzania elastycznych form zatrudnienia, 

zadaniowego czasu pracy, 

e) wspierania wykorzystania nowych narzędzi 

kadrowych, szkoleń i organizacji pracy oraz form 

zarządzania odpowiadających na aktualne potrzeby, 

pozwalających wykorzystać zasoby kadrowe, 

f) wprowadzanie rozwiązań usprawniających 

wdrażanie i egzekwowanie przepisów BHP, 

g) realizacja projektów promujących systemowe 

rozwiązania wśród pracodawców wspierające równe 

traktowanie i niedyskryminację, jak również 

wspieranie dobrych warunków pracy, szkolenie 
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personelu w zakresie profilaktyki wypalenia 

zawodowego i chorób zawodowych. 

Informacje dodatkowe dotyczące 1 typu projektu: 

1.Powyższe działania będą możliwe do realizacji dla 

podmiotów, które nie otrzymują wsparcia w tym zakresie z 

innych programów, w tym Krajowego Planu Odbudowy. 

2. Przekwalifikowanie osób pracujących w warunkach 

negatywnie wpływających na zdrowie 

W celu ograniczenia ryzyka wyłączenia z rynku pracy osób 

pracujących w warunkach negatywnie wpływających na 

zdrowie planuje się wsparcie działań w zakresie 

przekwalifikowania lub przygotowania do kontynuowania 

pracy na innych stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla 

zdrowia. 

W przypadku realizacji projektów polegających na 

przekwalifikowaniu pracowników długotrwale pracujących w 

warunkach negatywnie wpływających na zdrowie we 

wniosku o dofinansowanie należy zawrzeć analizę/diagnozę 

wraz z uzasadnieniem realizacji projektu. 

3. Projekty związane z eliminowaniem czynników 

zagrażających zdrowiu w miejscu pracy, poprawą 

ergonomii pracy 

Eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu 

pracy następuje m.in. poprzez wdrożenie w zakładach 

pracy, w których istnieją czynniki wpływające negatywnie na 

zdrowie pracowników, programów naprawczych 

minimalizujących te czynniki. Projekty powinny wykraczać 

poza standardowe działania medycyny pracy. 

Dodatkowe informacje dotyczące wszystkich typów 

projektów: 

1.Co do zasady wymagania wobec projektów będą 

analogiczne jak w odpowiednich Działaniach z puli ogólnej 

Programu. 

2. Wsparcie dla instrumentu rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność realizowane będzie przez LGD, poprzez 
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wdrażanie opracowanych na poziomie lokalnym strategii 

rozwoju (spełniające wymogi wynikające z art. 32 

rozporządzenia ogólnego). 

3.Projekty realizowane są zgodnie z Wytycznymi Ministra 

Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczącymi realizacji 

projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021-

2027. 

4.Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności 

wydatków na lata 2021-2027 możliwe jest zastosowanie 

tzw. cross-financingu. Cross-financing może dotyczyć 

wyłącznie takich kategorii wydatków, których poniesienie 

wynika z potrzeby realizacji danego projektu.  

Dopuszczalny 

cross-financing (%) 

15% 

 

Minimalny wkład 

własny beneficjenta* 

Ostateczna wartość poziomu wkładu własnego zostanie 

dookreślona po uzgodnieniu z Ministerstwem Funduszy i 

Polityki Regionalnej zakresu i wysokości możliwego 

współfinansowania projektów RLKS z Budżetu Państwa. 

Uproszczone 

metody rozliczania 

UPR 05 uproszczona metoda rozliczania wydatków w 

oparciu o projekt budżetu [art. 53(3)(b) CPR ] 

UPR_14 do 25% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie w 

oparciu o metodykę IZ (podstawa wyliczenia: koszty 

bezpośrednie) [art. 54(c) CPR] 

Formy wsparcia 01 Dotacja 

Minimalna wartość 

projektu* 
Nie dotyczy 

Maksymalna 

wartość projektu* 
Kwota w PLN 

Minimalna wartość 

wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie* 

Nie dotyczy  

Maksymalna 

wartość wydatków 

Nie dotyczy 
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kwalifikowalnych 

w projekcie* 

Maksymalny % 

poziom 

dofinansowania 

wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie 

(środki UE) 

Projekty nieobjęte pomocą publiczną – maks. 80%    

Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie ze schematami 

pomocy publicznej 

Maksymalny % 

poziom 

dofinansowania 

całkowitego 

wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie 

(środki UE + 

współfinansowanie 

ze środków 

krajowych 

przyznane 

beneficjentowi przez 

właściwą instytucję) 

Ostateczna wartość poziomu dofinansowania zostanie 

dookreślona po uzgodnieniu z Ministerstwem Funduszy i 

Polityki Regionalnej zakresu i wysokości możliwego 

współfinansowania projektów RLKS z Budżetu Państwa 

Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie ze schematami 

pomocy publicznej 

Pomoc publiczna – 

unijna podstawa 

prawna 

PPU 05 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 

18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 

minimis 

PPU 08 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 

czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za 

zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 

108 Traktatu 

PPU 09 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

PPU 12 Wytyczne w sprawie regionalnej pomocy państwa 

Pomoc publiczna – 

krajowa podstawa 

prawna 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z 

dnia 29 września 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de 

minimis w ramach regionalnych programów na lata 2021–

2027. 
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Sposób wyboru 

projektów 

SWP1 Konkurencyjny 

Realizacja 

instrumentów 

terytorialnych 

RIT2 RLKS 

Typ beneficjenta – 

ogólny 

1.przedsiębiorstwa 

2.administracja publiczna 

3.przedsiębiorstwo realizujące cele publiczne 

4.partnerzy społeczni 

5.organizacje społeczne i związki wyznaniowe 

6.instytucje nauki i edukacji 

Typ beneficjenta – 

szczegółowy* 

 

Słowa kluczowe profilaktyka 

 

Wielkość podmiotu Nie dotyczy 

Grupa docelowa*  

Kryteria wyboru 

projektów 

Adres URL strony z kryteriami 

Wskaźniki produktu PLDCO07 Liczba pracodawców objętych wsparciem w 

zakresie elastycznych form zatrudnienia, adaptacji 

środowiska pracy do szczególnych potrzeb pracowników 

[podmioty] 

PLDCO08 Liczba osób objętych wsparciem w obszarze 

zdrowia [osoby] 

Wskaźniki rezultatu EECR03 Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po 

opuszczeniu programu [osoby] 

PLDCR02 Liczba osób, które w wyniku realizacji wsparcia z 

zakresu outplacementu/poprawy środowiska pracy podjęły 

pracę lub kontynuowały zatrudnienie [osoby] 

PLDCR03 Liczba osób, które dzięki wsparciu w obszarze 

zdrowia podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie 

[osoby] 

PLDGCR04 Liczba osób, które uzyskały zielone kwalifikacje 

po opuszczeniu programu [osoby] 
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9.2 Edukacja przedszkolna, podstawowa oraz kształcenie zawodowe w ramach 

rozwoju lokalnego 

Działanie 

Kod i nazwa FEWP.09.02 Edukacja przedszkolna, podstawowa oraz 

kształcenie zawodowe w ramach rozwoju lokalnego 

Cel szczegółowy EFS+.CP4. F Wspieranie równego dostępu do dobrej 

jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz 

możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu 

do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i 

opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i 

szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i 

uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności 

edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami  

Instytucja 

Pośrednicząca* 
Nie dotyczy 

Instytucja 

Wdrażająca* 
Nie dotyczy 

Wysokość alokacji 

ogółem* 
Kwota w EUR 

Wysokość alokacji 

UE 
10 289 635,00 EUR 

Zakres interwencji 148 Wsparcie na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad 

dzieckiem (z wyłączeniem infrastruktury) 

149 Wsparcie na rzecz edukacji na poziomie podstawowym 

i średnim (z wyłączeniem infrastruktury) 

Opis działania Przedstawiony zakres interwencji ma charakter 

indykatywny i będzie dookreślony po zatwierdzeniu 

właściwych Lokalnych Strategii Rozwoju. 

Typy projektów: 

1. Edukacja przedszkolna. 

Wsparcie polegające na poprawie dostępu do dobrej jakości 

edukacji przedszkolnej poprzez tworzenie nowych miejsc, w 

szczególności na obszarach występowania deficytów i 

potrzeb w tym zakresie, utrzymanie miejsc przedszkolnych i 
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rozwijaniu jakości edukacji przedszkolnej, oferowanie zajęć 

dodatkowych, zajęć kompensacyjnych i wyrównujących 

szanse dzieci, rozwijanie kompetencji kadr, zwiększenie 

dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy (w 

tym psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, 

zaburzeń SI). 

2. Realizacja kompleksowych programów 

rozwojowych. 

Poprawa jakości edukacji we wszystkich typach szkół i na 

każdym jej poziomie  powinna uwzględniać wymagania 

stawiane przez nowoczesną, zieloną gospodarkę i potrzeby 

rynku pracy. Dlatego podniesienie jakości edukacji będzie 

realizowane w ramach kompleksowych programów 

rozwojowych szkół obejmujących m.in.: 

a) wsparcie uczniów w rozwijaniu kompetencji 

kluczowych niezbędnych na rynku pracy, 

społecznych i społeczno-emocjonalnych, w tym 

innowacyjnych, kreatywnych przedsiębiorczych, 

cyfrowych, w obszarze sztucznej inteligencji 

b) realizację działań społeczno-wychowawczych (w tym 

eko-edukacja oraz działania antydyskryminacyjne) 

c) działania więziotwórcze szkoły polegające na 

wzmocnienie relacji szkoła-nauczyciele-rodzice-

uczniowie  

d) wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z 

uczniem. Istotne jest wyrównywanie szans 

edukacyjnych dzieci, w tym zamieszkałych na 

obszarach wiejskich i o zróżnicowanych 

kompetencjach językowych (jęz. ang.).  

3. Podnoszenie kompetencji i wiedzy nauczycieli, w tym 

nauczycieli świetlic szkolnych. 

Wsparcie realizowane przez publiczne placówki 

doskonalenia nauczycieli, wzorowane na Szkołach ćwiczeń.  

4.Szkolnictwo zawodowe. 

W obszarze wzmocnienia szkolnictwa zawodowego planuje 

się m.in.: 
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a) realizację kompleksowych programów rozwoju szkół, 

obejmujących m.in. rozwój kompetencji kluczowych 

w tym dla rozwoju zielonych gałęzi gospodarki, 

cyfryzację edukacji, realizację działań społeczno-

wychowawczych, 

b) przygotowanie kadr kształcenia zawodowego, 

szkolenia branżowe dla nauczycieli kształcenia 

zawodowego u pracodawców, 

c) wsparcie w przygotowaniu do egzaminu 

zawodowego, 

d) rozwój staży u pracodawców dla uczniów techników i 

branżowych szkół I stopnia niebędących 

młodocianymi pracownikami’ 

e) ofertę zajęć specjalistycznych w laboratoriach, 

f) wzmocnienie współpracy szkół z pracodawcami, 

g) wsparcie placówek systemu oświaty prowadzących 

kształcenie zawodowe i ustawiczne (CKZiU i CKZ) w 

zakresie walidacji uczenia się nieformalnego, w tym 

przygotowanie do walidacji prowadzących do 

uzyskiwania kwalifikacji rynkowych dostępnych w 

Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, zgodnie z 

ustawą o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. 

5. Edukacja pozaformalna. 

Wsparcie zajęć pozalekcyjnych służących rozwojowi 

kompetencji, umiejętności, uzdolnień, zainteresowań 

uczniów w tym m.in.: zgodnych z potrzebami rynku pracy, 

proinnowacyjnych, cyfrowych, pobudzających kreatywność 

itp. 

Działania związane będą także z tworzeniem warunków do 

rozwijania zainteresowań i integracji uczniów oraz 

integrujących środowiska szkolne ze społecznością lokalną, 

aktywizujących uczniów i społeczności lokalne. 

6. Edukacja włączająca. 

Działania na rzecz edukacji włączającej mogą dotyczyć 

m.in. : 

a) wdrażania modeli takich jak Przestrzeń dostępnej 

szkoły 
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b) podnoszenia kompetencji kadr w zakresie 

organizacji lub podnoszenia jakości edukacji 

włączającej 

c) usług asystenckich dla uczniów i innych działań 

sprzyjających zwiększaniu udziału dzieci/młodzieży 

ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i 

edukacyjnymi 

d) wsparcia zajęć specjalistycznych dla dzieci, uczniów 

z niepełnosprawnościami w środowisku 

przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym 

(wsparciem specjalistycznym zostaną objęte także 

osoby z otoczenia uczniów).  

e) wsparcia prowadzenia działań mających na celu 

walkę ze stereotypami i zapobieganie dyskryminacji, 

m.in. wobec uczniów z niepełnosprawnościami, 

przez realizację np. szkoleń, wyposażenie w 

odpowiednie pomoce naukowe dla kadry 

pedagogicznej, materiały dydaktyczne dla uczniów.  

Informacje dotyczące 6 typu projektu: 

1.Projekty dotyczące edukacji włączającej powinny 

stosować zasady tzw. projektowania uniwersalnego w 

nauczaniu. 

2.Wsparcie szkół specjalnych może dotyczyć wyłącznie 

procesu ich przechodzenia do ogólnego systemu edukacji. 

7. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne. 

Wsparcie na rzecz poradni psychologiczno-pedagogicznych 

może dotyczyć np. szkolenia kadr, wdrażania programów 

wsparcia psychologicznego dla dzieci/młodzieży np.: w 

zakresie zapobiegania samobójstwom, dla 

uczniów/słuchaczy LGBT+ oraz ich rodziców/opiekunów 

prawnych. 

Informacje dotyczące 7 typu projektu: 

Wsparcie uzyskają poradnie psychologiczno-pedagogiczne, 

które nie zostały objęte wsparciem w FERS. 

8. Doradztwo zawodowe. 
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Działania na rzecz upowszechnienia poradnictwa 

edukacyjnego i doradztwa zawodowego (w tym 

przeciwdziałanie stereotypizacji w obszarze płci w wyborze 

odpowiedniego zawodu, wspierającego promocję kierunków 

STEM) już na poziomie szkół podstawowych (w tym także 

preorientacji zawodowej) i zwiększenia jakości doradztwa 

m.in. przez wsparcie indywidualne w tym zakresie, 

podnoszenie kompetencji doradców zawodowych i ich 

dostępności. Doradztwo będzie odbywać się z 

poszanowaniem zasad równości płci i niedyskryminacji. 

Informacje dodatkowe dotyczące wszystkich typów 

projektów: 

1. Co do zasady wymagania wobec projektów będą 

analogiczne jak w odpowiednich Działaniach z puli 

ogólnej Programu. 

2. Wsparcie dla instrumentu rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność realizowane będzie 

przez LGD, poprzez wdrażanie opracowanych na 

poziomie lokalnym strategii rozwoju (spełniające wymogi 

wynikające z art. 32 rozporządzenia ogólnego). 

3. Projekty realizowane są zgodnie z Wytycznymi Ministra 

Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczącymi realizacji 

projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 

2021-2027. 

3. Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności 

wydatków na lata 2021-2027 możliwe jest zastosowanie 

tzw. cross-financingu. Cross-financing może dotyczyć 

wyłącznie takich kategorii wydatków, których poniesienie 

wynika z potrzeby realizacji danego projektu. 

Dopuszczalny 

cross-financing (%) 
max. 15% 

Minimalny wkład 

własny beneficjenta* 

Ostateczna wartość poziomu wkładu własnego zostanie 

dookreślona po uzgodnieniu z Ministerstwem Funduszy i 

Polityki Regionalnej zakresu i wysokości możliwego 

współfinansowania projektów RLKS z Budżetu Państwa 

Uproszczone 

metody rozliczania 

UPR_03 stawka jednostkowa w oparciu o metodykę IZ [art. 

53(3)(a) CPR] 
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UPR_05 uproszczona metoda rozliczania wydatków w 

oparciu o projekt budżetu [art. 53(3)(b) CPR] 

UPR_14 do 25% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie w 

oparciu o metodykę IZ (podstawa wyliczenia: koszty 

bezpośrednie) [art. 54(c) CPR] 

Formy wsparcia 01 Dotacje 

Minimalna wartość 

projektu* 
Nie dotyczy 

Maksymalna 

wartość projektu* 
Nie dotyczy 

Minimalna wartość 

wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie* 

Nie dotyczy 

Maksymalna 

wartość wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie* 

Nie dotyczy 

Maksymalny % 

poziom 

dofinansowania 

wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie 

(środki UE) 

Projekty nie objęte pomocą publiczną – maks. 80%  

Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie ze schematami 

pomocy publicznej 

Maksymalny % 

poziom 

dofinansowania 

całkowitego 

wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie 

(środki UE + 

współfinansowanie 

ze środków 

krajowych 

przyznane 

Ostateczna wartość poziomu dofinansowania zostanie 

dookreślona po uzgodnieniu z Ministerstwem Funduszy i 

Polityki Regionalnej zakresu i wysokości możliwego 

współfinansowania projektów RLKS z Budżetu Państwa. 

 

Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie ze schematami 

pomocy publicznej 
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beneficjentowi przez 

właściwą instytucję) 

Pomoc publiczna – 

unijna podstawa 

prawna 

PPU 05 Rozporządzenie  Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 

18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 

minimis 

PPU 08 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 

czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za 

zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 

108 Traktatu 

PPU 09 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

PPU 12 Wytyczne w sprawie regionalnej pomocy państwa 

Pomoc publiczna – 

krajowa podstawa 

prawna 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z 

dnia 29 września 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de 

minimis w ramach regionalnych programów na lata 2021–

2027 

Sposób wyboru 

projektów 

SWP1 Konkurencyjny 

Realizacja 

instrumentów 

terytorialnych 

RIT2 RLKS 

Typ beneficjenta – 

ogólny 

1.przedsiębiorstwa 

2.administracja publiczna 

3.przedsiębiorstwo realizujące cele publiczne 

4.partnerzy społeczni 

5.organizacje społeczne i związki wyznaniowe 

6. instytucje nauki i edukacji 

Typ beneficjenta – 

szczegółowy* 

 

Słowa kluczowe edukacja_włączająca, szkolenie_nauczycieli, 

wychowanie_przedszkolne, edukacja,  

kompetencje_kluczowe, kształcenie_kadr, 

poradnia_psychologiczno_pedagogiczna, , szkoła,  

doradztwo_zawodowe, kształcenie_zawodowe, 

Wielkość podmiotu Nie dotyczy 
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Grupa docelowa*  

Kryteria wyboru 

projektów 

Adres URL strony z kryteriami 

Wskaźniki produktu PLFCO01 Liczba dzieci objętych dodatkowymi zajęciami w 

edukacji przedszkolnej [osoby] 

PLFCO02 Liczba dofinansowanych miejsc wychowania 

przedszkolnego [szt.] 

PLFCO11 Liczba miejsc wychowania przedszkolnego 

dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością 

[szt.] 

PLFCO03 Liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty 

prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem 

[osoby] 

PLFCO04 Liczba uczniów i słuchaczy szkół i placówek 

kształcenia zawodowego objętych wsparciem [osoby] 

PLEFCO05 Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia 

zawodowego uczestniczących w stażach uczniowskich 

[osoby] 

PLFCO06 Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek 

systemu oświaty objętych wsparciem [osoby] 

PLFCO07 Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych 

wsparciem [podmioty] 

PLFCO08 Liczba dzieci/uczniów o specjalnych potrzebach 

rozwojowych i edukacyjnych, objętych wsparciem [osoby] 

PLFCO09 Liczba dzieci lub uczniów o specjalnych 

potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, którzy zostali 

objęci usługami asystenta [osoby] 

PLFCO10 Liczba obiektów edukacyjnych dostosowanych do 

potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] 

PLFCO12 Liczba ogólnodostępnych szkół i placówek 

systemu oświaty objętych wsparciem w zakresie edukacji 

włączającej [szt.] 

PLFCO13 Liczba uczniów uczestniczących w doradztwie 

zawodowym [osoby] 
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PLFCO14 Liczba przedstawicieli kadr szkół i placówek 

systemu oświaty objętych wsparciem świadczonym przez 

szkoły ćwiczeń [osoby] 

PL0CO03 Ludność objęta projektami w ramach strategii 

zintegrowanego rozwoju terytorialnego [osoby] 

PL0CO04 Wspierane strategie rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność [szt.] 

Wskaźniki rezultatu PLFCR01 Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje lub 

umiejętności po opuszczeniu programu [osoby] 

PLFCR02 Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek 

systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po 

opuszczeniu programu [osoby] 

 

9.3 Uczenie się przez całe życie w ramach rozwoju lokalnego 

Działanie 

Kod i nazwa FEWP 09.06. Wspieranie uczenia się przez całe życie w 

ramach rozwoju lokalnego 

Cel szczegółowy EFS+.CP4.G  Wspieranie uczenia się przez całe życie, w 

szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i 

zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem 

umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji 

cyfrowych, lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania 

na nowe umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, 

ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie 

mobilności zawodowej 

Instytucja 

Pośrednicząca* 
Nie dotyczy 

Instytucja 

Wdrażająca* 
Nie dotyczy 

Wysokość alokacji 

ogółem* 
Kwota w EUR 

Wysokość alokacji 

UE 
2 126 524,00 EUR 
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Zakres interwencji 151 Wsparcie na rzecz kształcenia dorosłych (z 

wyłączeniem infrastruktury) 

Opis działania Przedstawiony zakres interwencji ma charakter 

indykatywny i będzie dookreślony po zatwierdzeniu 

właściwych Lokalnych Strategii Rozwoju. 

Typy projektów: 

1.Wsparcie osób dorosłych w zakresie kompetencji lub 

umiejętności podstawowych realizowane poza  Bazą 

Usług Rozwojowych. 

Powyższe działanie możliwe będzie poprzez zastosowanie 

modelu „Ścieżki poprawy umiejętności” (upskilling 

pathways), w ramach którego zostaną zidentyfikowane i 

uznane posiadane już umiejętności oraz określone potrzeby 

edukacyjne i dalsze kształcenie/szkolenie. 

Przedmiotowe wsparcie dotyczy wyłącznie nabywania 

kompetencji lub umiejętności podstawowych. 

Informacje dodatkowe dotyczące 1 typu projektu: 

Wsparcie skierowane do dorosłych o niskich 

umiejętnościach, wiedzy lub kompetencjach Osoby 

wykazujące znaczną lukę kompetencyjną będą mogły 

zdobyć bądź podnieść swoje umiejętności/kompetencje 

podstawowe poza BUR. 

2.Wsparcie lokalnych inicjatyw na rzecz kształcenia 

osób dorosłych, w tym uniwersytetów III wieku (UTW). 

Przewiduje się wsparcie w zakresie: 

a) wykorzystania istniejącej infrastruktury 

edukacyjnej, kulturowej itp. jako punktów animowania 

pozaformalnej edukacji osób dorosłych w środowisku 

lokalnym - na przykładzie Lokalnych Ośrodków 

Wiedzy i Edukacji (LOWE), 

b)  tworzenia i działania uniwersytetów III wieku 

(UTW). 

 

Informacje dodatkowe dotyczące 2 typu projektu: 

1.Celem wsparcia jest aktywizowanie dorosłych i 

społeczności lokalnych na rzecz rozwoju umiejętności, 
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stanowiących podstawę dla uczenia się przez całe życie, 

przydatnych do poruszania się na rynku pracy, dla rozwoju 

osobistego i rozwoju wspólnot lokalnych. 

2.Punkty aktywizacji LOWE powinny działać w partnerstwie 

z instytucjami/organizacjami realizującymi działania w 

zakresach wynikających z rozpoznanych potrzeb. Tam 

gdzie będzie to zasadne, działania na poziomie regionalnym 

będą komplementarne do działań na poziomie krajowym w 

ramach oferty edukacji cyfrowej prowadzonej przez Kluby 

Rozwoju Cyfrowego. 

Dodatkowe informacje dotyczące wszystkich typów 

projektów: 

1.Co do zasady wymagania wobec projektów będą 

analogiczne jak w odpowiednich Działaniach z puli ogólnej 

Programu. 

2. Wsparcie dla instrumentu rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność realizowane będzie przez LGD, poprzez 

wdrażanie opracowanych na poziomie lokalnym strategii 

rozwoju (spełniające wymogi wynikające z art. 32 

rozporządzenia ogólnego). 

3.Projekty realizowane są zgodnie z Wytycznymi Ministra 

Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczącymi realizacji 

projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021-

2027.  

4.Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności 

wydatków na lata 2021-2027 możliwe jest zastosowanie 

tzw. cross-financingu. Cross-financing może dotyczyć 

wyłącznie takich kategorii wydatków, których poniesienie 

wynika z potrzeby realizacji danego projektu. 

Dopuszczalny 

cross-financing (%) 

max. 15% 

 

Minimalny wkład 

własny beneficjenta* 

Ostateczna wartość poziomu wkładu własnego zostanie 

dookreślona po uzgodnieniu z Ministerstwem Funduszy i 

Polityki Regionalnej zakresu i wysokości możliwego 

współfinansowania projektów RLKS z Budżetu Państwa 
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Uproszczone 

metody rozliczania 

UPR 05 uproszczona metoda rozliczania wydatków w 

oparciu o projekt budżetu [art. 53(3)(b) CPR] 

UPR_14 do 25% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie w 

oparciu o metodykę IZ (podstawa wyliczenia: koszty 

bezpośrednie) [art. 54(c) CPR] 

Formy wsparcia 01.Dotacje 

Minimalna wartość 

projektu* 

Nie dotyczy 

 

Maksymalna 

wartość projektu* 
Nie dotyczy 

Minimalna wartość 

wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie* 

Nie dotyczy 

Maksymalna 

wartość wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie* 

Nie dotyczy 

Maksymalny % 

poziom 

dofinansowania 

wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie 

(środki UE) 

Projekty nie objęte pomocą publiczną – maks. 80% kosztów 

kwalifikowanych inwestycji 

Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie ze schematami 

pomocy publicznej 

Maksymalny % 

poziom 

dofinansowania 

całkowitego 

wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie 

(środki UE + 

współfinansowanie 

ze środków 

krajowych 

Ostateczna wartość poziomu dofinansowania zostanie 

dookreślona po uzgodnieniu z Ministerstwem Funduszy i 

Polityki Regionalnej zakresu i wysokości możliwego 

współfinansowania projektów RLKS z Budżetu Państwa. 

Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie ze schematami 

pomocy publicznej 
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przyznane 

beneficjentowi przez 

właściwą instytucję) 

Pomoc publiczna – 

unijna podstawa 

prawna 

PPU 08 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 

czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za 

zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 

108 Traktatu 

PPU 05 Rozporządzenie  Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 

18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 

minimis 

PPU 09 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

PPU 12 Wytyczne w sprawie regionalnej pomocy państwa 

Pomoc publiczna – 

krajowa podstawa 

prawna 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z 

dnia 29 września 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de 

minimis w ramach regionalnych programów na lata 2021–

2027 

Sposób wyboru 

projektów 

SWP1Konkurencyjny 

Realizacja 

instrumentów 

terytorialnych 

RIT2 RLKS 

Typ beneficjenta – 

ogólny 

1.administracja publiczna 

2.organizacje społeczne i związki wyznaniowe 

3.przedsiębiorstwa, 

4.przedsiębiorstwo realizujące cele publiczne 

5.partnerzy społeczni 

6.instytucje nauki i edukacji 

Typ beneficjenta – 

szczegółowy* 

 

Słowa kluczowe Edukacja, kompetencje_kluczowe, kompetencje_społeczne, 

kompetencje_zawodowe, kształcenie_dorosłych, 

kształcenie_ustawiczne, rozwój_zawodowy, 

upskilling_pathways,  

Wielkość podmiotu Nie dotyczy 
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Grupa docelowa*  

Kryteria wyboru 

projektów 

Adres URL strony z kryteriami 

Wskaźniki produktu PLGCO02 Liczba podmiotów przygotowanych do pełnienia 

funkcji lokalnego ośrodka kształcenia osób dorosłych 

[podmioty] 

PLGCO03 Liczba osób dorosłych objętych wsparciem w 

zakresie umiejętności lub kompetencji podstawowych, 

realizowanym poza Bazą Usług Rozwojowych [osoba] 

PL0CO03 Ludność objęta projektami w ramach strategii 

zintegrowanego rozwoju terytorialnego [osoby] 

PL0CO04 Wspierane strategie rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność [szt.] 

Wskaźniki rezultatu EECR03 Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po 

opuszczeniu programu [osoby] 

PLGCR01 Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje cyfrowe 

po opuszczeniu programu [osoby] 

PLGCR04 Liczba osób, które uzyskały zielone kwalifikacje 

po opuszczeniu programu [osoby] 

 

9.4 Usługi społeczne i zdrowotne w ramach rozwoju lokalnego 

Działanie 

Kod i nazwa FEWP.09.04 Usługi społeczne i zdrowotne w ramach 

rozwoju lokalnego 

Cel szczegółowy EFS+.CP4.K Zwiększanie równego i szybkiego dostępu do 

dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym 

usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki 

skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; 

modernizacja systemów ochrony socjalnej, w tym 

wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym 

uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; 

poprawa dostępności, w tym dla osób z 

niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności 

systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej 

Instytucja 

Pośrednicząca* 

Nie dotyczy 
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Instytucja 

Wdrażająca* 

Nie dotyczy 

Wysokość alokacji 

ogółem* 

Kwota w EUR 

Wysokość alokacji 

UE 

594 511,00 EUR 

Zakres interwencji 158 Działania na rzecz poprawy równego i szybkiego 

dostępu do stabilnych i przystępnych cenowo usług 

wysokiej jakości 

Opis działania Przedstawiony zakres interwencji ma charakter 

indykatywny i będzie dookreślony po zatwierdzeniu 

właściwych Lokalnych Strategii Rozwoju. 

Typy projektów: 

1. Poprawa dostępu do lepszej jakości usług 

zdrowotnych lub społecznych: 

Wsparcie uzyskają projekty z zakresu rozwoju usług 

zdrowotnych lub społecznych na rzecz osób z kategorii 

wysokiego ryzyka socjalnego, seniorów, osób z 

niepełnosprawnościami, migrantów oraz innych osób 

wymagających wsparcia oraz ich otoczenie. 

Wspierane będą usługi świadczone w bezpiecznych i 

niestygmatyzujących miejscach, w tym m.in. dziennych 

domach, ośrodkach wsparcia, domach sąsiedzkich.  

Zakłada się rozwój usług opiekuńczych, szkolenia z zakresu 

zakładania miejsc opieki i świadczenia usług społecznych 

oraz wsparcie kadry i opiekunów faktycznych 

(nieformalnych) a także zwiększenie zasobów ludzkich do 

świadczenia usług oraz działania na rzecz zwiększenia 

atrakcyjności zawodów opieki długoterminowej. 

Usługi będą świadczone w społeczności lokalnej. 

Pokrycie kosztów transportu indywidualnego możliwe 

będzie jako element projektu oferującego usługi społeczne 

lub zdrowotne dla osób o ograniczonej mobilności. 

2. Mieszkania wspomagane i chronione oraz 

dostosowanie mieszkań. 
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Podejmowane będą działania związane z tworzeniem i 

funkcjonowaniem mieszkań ze wsparciem, takich jak: 

chronione, wspomagane oraz inne rozwiązania łączące 

zapewnienie schronienia/mieszkania z dodatkowym 

wsparciem społecznym dla osób zagrożonych 

wykluczeniem mieszkaniowym w tym m.in. z usługami 

opiekuńczymi, asystenckimi, specjalistycznymi, 

terapeutycznymi oraz wsparcie mieszkalnictwa 

adaptowalnego. Powyższe wsparcie może być kontynuacją 

procesu usamodzielniania w ramach deinstytucjonalizacji 

(np. osób opuszczających DPS, zakłady karne, jako 

wsparcie doraźne w sytuacji kryzysu) bądź jako profilaktyka 

umieszczenia w instytucji. 

Informacje dodatkowe: 

1. Co do zasady wymagania wobec projektów będą 

analogiczne jak w odpowiednich Działaniach z puli 

ogólnej Programu. 

2. Wsparcie dla instrumentu rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność realizowane będzie 

przez LGD, poprzez wdrażanie opracowanych na 

poziomie lokalnym strategii rozwoju (spełniające wymogi 

wynikające z art. 32 rozporządzenia ogólnego). 

3. Projekty realizowane są zgodnie z Wytycznymi Ministra 

Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczącymi realizacji 

projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 

2021-2027. 

4. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób 

zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym jest 

zgodny z założeniami  wskazanymi w „Krajowym 

Programie Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu 

Społecznemu. Aktualizacja 2021-2027 z perspektywą do 

roku 2030”. 

5. Interwencje w obszarze rozwoju usług społecznych są 

spójne ze Strategią Polityki Społecznej Województwa 

Wielkopolskiego do roku 2030. Działania skierowane do 

osób starszych i osób z ograniczoną sprawnością są 

zgodne z założeniami Wielkopolskiego Programu 

Wspierania Osób Starszych na lata 2021-2025 oraz z 
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założeniami Wielkopolskiego Programu Wspierania 

Osób z Ograniczoną Sprawnością na lata 2021-2025.  

6. Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności 

wydatków na lata 2021-2027 możliwe jest zastosowanie 

tzw. cross-financingu. Cross-financing może dotyczyć 

wyłącznie takich kategorii wydatków, których poniesienie 

wynika z potrzeby realizacji danego projektu. 

Dopuszczalny 

cross-financing (%) 

15% 

Minimalny wkład 

własny beneficjenta* 

Ostateczna wartość wkładu własnego zostanie dookreślona 

po uzgodnieniu z Ministerstwem Funduszy i Polityki 

Regionalnej zakresu i wysokości możliwego 

współfinansowania projektów RLKS z Budżetu Państwa. 

Uproszczone 

metody rozliczania 

UPR_05 uproszczona metoda rozliczania wydatków w 

oparciu o projekt budżetu [art. 53(3)(b) CPR] 

UPR_14 do 25% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie w 

oparciu o metodykę IZ (podstawa wyliczenia: koszty 

bezpośrednie) [art. 54(c) CPR] 

Formy wsparcia 01 Dotacja 

Minimalna wartość 

projektu* 

Nie dotyczy 

Maksymalna 

wartość projektu* 

Nie dotyczy 

Minimalna wartość 

wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie* 

Nie dotyczy 

Maksymalna 

wartość wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie* 

Nie dotyczy 

Maksymalny % 

poziom 

dofinansowania 

wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie 

(środki UE) 

80% 

Projekty nie objęte pomocą publiczną – maks. 80% kosztów 

kwalifikowanych projektu 

Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie ze schematami 

pomocy publicznej 
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Maksymalny % 

poziom 

dofinansowania 

całkowitego 

wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie 

(środki UE + 

współfinansowanie 

ze środków 

krajowych 

przyznane 

beneficjentowi przez 

właściwą instytucję) 

Ostateczna wartość poziomu dofinansowania zostanie 

dookreślona po uzgodnieniu z Ministerstwem Funduszy i 

Polityki Regionalnej zakresu i wysokości możliwego 

współfinansowania projektów RLKS z Budżetu Państwa. 

Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie ze schematami 

pomocy publicznej 

Pomoc publiczna – 

unijna podstawa 

prawna 

PPU_05 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 

18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 

minimis  

PPU_08 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 

17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za 

zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 

108 Traktatu 

PPU_09 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

PPU_12 Wytyczne w sprawie regionalnej pomocy państwa 

Pomoc publiczna – 

krajowa podstawa 

prawna 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 

września 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w 

ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 

2021–2027  

Sposób wyboru 

projektów 

SWP1 Konkurencyjny 

Realizacja 

instrumentów 

terytorialnych 

RIT2 RLKS 

Typ beneficjenta – 

ogólny 

1. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe  

2. Służby publiczne  

3. Administracja publiczna 

4. Instytucje ochrony zdrowia 

5. Instytucje nauki i edukacji 
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Typ beneficjenta – 

szczegółowy* 

 

Słowa kluczowe deinstytucjonalizacja, mieszkania_chronione, 

mieszkania_treningowe, mieszkania_wspierane, 

profilaktyka, usługi_społeczne, usługi_zdrowotne 

Wielkość podmiotu Nie dotyczy 

Grupa docelowa*  

Kryteria wyboru 

projektów 

Adres URL strony z kryteriami 

Wskaźniki produktu PLKLCO 02 Liczba osób objętych usługami świadczonymi w 

społeczności lokalnej w programie [osoby]\ 

PLKLCO 03 Liczba opiekunów faktycznych/nieformalnych 

objętych wsparciem w programie [osoby] 

Wskaźniki rezultatu PLKLCR 02 Liczba utworzonych miejsc świadczenia usług 

w społeczności lokalnej [szt.] 

PLKLCR 04 Liczba osób świadczących usługi w 

społeczności lokalnej dzięki wsparciu w programie [osoby] 

 

9.5 Aktywizacja społeczna osób najbardziej zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, budowanie lokalnego potencjału społeczeństwa obywatelskiego i 

zarządzanie strategią LSR 

Działanie 

Kod i nazwa FEWP.09.05 Aktywizacja społeczna osób najbardziej 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, budowanie 

lokalnego potencjału społeczeństwa obywatelskiego i 

zarządzanie strategią LSR 

Cel szczegółowy EFS+.CP4.L Promowanie integracji społecznej osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w 

tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci 

Instytucja 

Pośrednicząca* 

Nie dotyczy 

Instytucja 

Wdrażająca* 

Nie dotyczy 

Wysokość alokacji 

ogółem* 

Kwota w EUR 
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Wysokość alokacji 

UE 

16 692 074,00 EUR 

Zakres interwencji 152 Działania na rzecz promowania równości szans i 

aktywnego udziału w życiu społecznym 

163 Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób 

najbardziej potrzebujących i dzieci 

Opis działania Przedstawiony zakres interwencji ma charakter 

indykatywny i będzie dookreślony po zatwierdzeniu 

właściwych Lokalnych Strategii Rozwoju. 

Typy projektów: 

1. Integracja społeczna osób zagrożonych ubóstwem i 

wykluczeniem społecznym m.in. poprzez: 

a) wspieranie/tworzenie miejsc integracji społecznej, 

umożliwiających wspólne spędzanie wolnego czasu 

w przestrzeni publicznej, zachęcających 

mieszkańców do uczestnictwa w sąsiedzkich 

spotkaniach i wspólnym działaniu na rzecz ożywiania 

przestrzeni publicznej m.in. klubów seniora, świetlic.  

2. Aktywizacja społeczności na rzecz rozwoju 

lokalnego m.in. poprzez: 

a) wsparcie ułatwiające podejmowanie działań 

rozwojowych przy współudziale lokalnych partnerów 

publicznych, społeczno-gospodarczych i 

mieszkańców danego obszaru. Podejmowanie 

wspólnych inicjatyw na rzecz rozwiązywania 

problemów, odkrywanie i wyzwalanie lokalnego 

potencjału, współpracę samorządu z organizacjami 

pozarządowymi i firmami, realizację projektów 

odpowiadających na bezpośrednie potrzeby 

mieszkańców, wspólne pokonywanie barier 

związanych z oddaleniem od centrów rozwoju i 

niskiego poziomu jakości życia. 

3. Wsparcie partnerów społecznych i organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności 

organizacji pozarządowych m.in. poprzez: 



 

189 | S t r o n a  

a) małe projekty realizowane bezpośrednio przez 

organizacje, w których wsparcie ukierunkowane 

będzie na zwiększanie uczestnictwa mieszkańców w 

życiu społecznym, zwiększenie mobilności i 

aktywności społecznej i rozwój lokalnych inicjatyw na 

rzecz rozwiązywania problemów społecznych, w tym 

na obszarach najbardziej nimi dotkniętych, projekty z 

zakresu edukacji obywatelskiej; upowszechnianie 

form wolontariatu; rozwój inicjatyw budujących 

świadome i aktywne społeczeństwo, 

b) wsparcie bezpośrednie partnerów społecznych oraz 

organizacji społeczeństwa obywatelskiego, w tym 

organizacji pozarządowych, z zakresu rozwoju 

instytucjonalnego organizacji, w tym doradztwa 

strategicznego, poprawy jakości zatrudnienia, 

możliwości rozwoju pracowników, 

współpracowników, członków, wzmacniania roli 

organizacji w dialogu społecznym, 

c) możliwość wsparcia regionalnych federacji, zrzeszeń, 

porozumień organizacji bądź centrów w celu 

wzmocnienia ich roli w budowaniu potencjału 

mniejszych organizacji funkcjonujących na danym 

terytorium bądź o podobnej specyfice działalności, 

dysponujących na danym obszarze wystarczającym 

potencjałem organizacyjnym do realizacji tego typu 

projektów, 

d) możliwe działania w skali subregionalnej mające na 

celu rozwój potencjału organizacji świadczących 

usługi w danym środowisku (m.in. poprawę jakości 

usług, możliwości ich realizacji, współpracy 

organizacji pozarządowych z JST), dostosowanych 

do specyfiki obszaru i wpływających na 

wyrównywanie różnic w terytorialnym dostępie do 

usług. Wspierane będą również działania w zakresie 

współpracy samorządów i instytucji realizujących 

działania lub projekty kompleksowe/zintegrowane. 

Komponentem projektu może być wypracowanie na 

danym obszarze modelu współpracy pomiędzy JST a 

organizacjami w kwestii realizacji usług publicznych. 

4. Zarządzanie strategią, jej monitorowanie i ewaluacja 

oraz jej animowanie: 
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Kategorie wydatków objęte KZiA to: 

 koszty nadzoru nad realizacją LSR (np. koszty 

wynagrodzeń członków zarządu, członków organu 

decyzyjnego, koszty funkcjonowania tych organów, w 

tym walnych zebrań członków; LGD są 

stowarzyszeniami i działają w oparciu o przepisy 

Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach. Aktywność 

zarządu, zebrania członków to zadania wynikające z 

ww. Ustawy.); 

 koszty funkcjonowania biura LGD (np. wynajem 

powierzchni biurowej, opłaty eksploatacyjne i 

administracyjne, materiały biurowe, środki czystości, 

sprzątanie, zakup niezbędnego wyposażenia dla 

biura); 

 doskonalenie zawodowe dla pracowników biura LGD, 

członków zarządu i organu decyzyjnego; 

 koszty personelu LGD; 

 koszty związane z aktywizacją mieszkańców i innych 

podmiotów z obszaru objętego LSR związaną z 

realizacją LSR (np. spotkania informacyjne, 

wysłuchania publiczne); 

 koszty zapewnienia wsparcia dla potencjalnych 

beneficjentów, w szczególności prowadzenie przez 

LGD doradztwa na rzecz potencjalnych 

beneficjentów LSR; 

 koszty organizacji szkoleń oraz spotkań 

informacyjnych dla beneficjentów i potencjalnych 

beneficjentów); 

 koszty konferencji oraz wydarzeń mających na celu 

aktywizację lokalnej społeczności oraz zacieśnianie 

współpracy wewnątrz LGD oraz z innymi LGD; 

 koszty prowadzenia strony internetowej i bieżącej jej 

aktualizacji; 

 koszty promocji (publikacje, kampanie medialne); 

 analizy, ekspertyzy, badania (np. ewaluacje 

prowadzone przez podmioty zewnętrzne); 

 zakup oprogramowania;  

 inne koszty niezbędne do prawidłowego 

funkcjonowania biura. 
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Informacje dodatkowe: 

1. Co do zasady wymagania wobec projektów będą 

analogiczne jak w odpowiednich Działaniach z puli 

ogólnej Programu. 

2. Wsparcie dla instrumentu rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność realizowane będzie 

przez LGD, poprzez wdrażanie opracowanych na 

poziomie lokalnym strategii rozwoju (spełniające wymogi 

wynikające z art. 32 rozporządzenia ogólnego). 

3. Projekty realizowane są zgodnie z Wytycznymi Ministra 

Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczącymi realizacji 

projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 

2021-2027. 

4. Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności 

wydatków na lata 2021-2027 możliwe jest zastosowanie 

tzw. cross-financingu. Cross-financing może dotyczyć 

wyłącznie takich kategorii wydatków, których poniesienie 

wynika z potrzeby realizacji danego projektu. 

Dopuszczalny 

cross-financing (%) 

15% 

Minimalny wkład 

własny beneficjenta* 

Ostateczna wartość wkładu własnego zostanie dookreślona 

po uzgodnieniu z Ministerstwem Funduszy i Polityki 

Regionalnej zakresu i wysokości możliwego 

współfinansowania projektów RLKS z Budżetu Państwa. 

Uproszczone 

metody rozliczania 

UPR_02 stawka ryczałtowa w oparciu o metodykę IZ [art. 

53(3)(a) CPR ] 

UPR_05 uproszczona metoda rozliczania wydatków w 

oparciu o projekt budżetu [art. 53(3)(b) CPR] 

UPR_14 do 25% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie w 

oparciu o metodykę IZ (podstawa wyliczenia: koszty 

bezpośrednie) [art. 54(c) CPR] 

Formy wsparcia 01 Dotacje 

Minimalna wartość 

projektu* 

Nie dotyczy 

Maksymalna 

wartość projektu* 

Nie dotyczy 
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Minimalna wartość 

wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie* 

Nie dotyczy 

Maksymalna 

wartość wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie* 

Nie dotyczy 

Maksymalny % 

poziom 

dofinansowania 

wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie 

(środki UE) 

Projekty nie objęte pomocą publiczną – maks. 80% kosztów 

kwalifikowanych inwestycji  

Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie ze schematami 

pomocy publicznej 

Maksymalny % 

poziom 

dofinansowania 

całkowitego 

wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie 

(środki UE + 

współfinansowanie 

ze środków 

krajowych 

przyznane 

beneficjentowi przez 

właściwą instytucję) 

Ostateczna wartość poziomu dofinansowania zostanie 

dookreślona po uzgodnieniu z Ministerstwem Funduszy i 

Polityki Regionalnej zakresu i wysokości możliwego 

współfinansowania projektów RLKS z Budżetu Państwa. 

Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie ze schematami 

pomocy publicznej 

Pomoc publiczna – 

unijna podstawa 

prawna 

PPU_05 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 

18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 

minimis  

PPU_08 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 

17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za 

zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 

108 Traktatu 

PPU_09 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

PPU_12 Wytyczne w sprawie regionalnej pomocy państwa 



 

193 | S t r o n a  

Pomoc publiczna – 

krajowa podstawa 

prawna 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 

września 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w 

ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 

2021–2027 

Sposób wyboru 

projektów 

SWP1 Konkurencyjny 

Realizacja 

instrumentów 

terytorialnych 

RIT2 RLKS 

Typ beneficjenta – 

ogólny 

1. Administracja publiczna 

2. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe 

3. Instytucje nauki i edukacji 

4. Przedsiębiorstwo realizujące cele publiczne 

5. Partnerzy społeczni 

Typ beneficjenta – 

szczegółowy* 

 

Słowa kluczowe integracja_społeczna, lokalne_inicjatywy, usługi_społeczne, 

włączenie_społeczne 

Wielkość podmiotu Nie dotyczy 

Grupa docelowa*  

Kryteria wyboru 

projektów 

Adres URL strony z kryteriami 

Wskaźniki produktu PL0CO 04 Wspierane strategie rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność [szt.] 

EECO 01 Całkowita liczba osób objętych wsparciem [osoby] 

FEW4l-P1 Liczba inicjatyw w zakresie aktywizacji 

społeczności na rzecz rozwoju lokalnego [szt.] 

EECO 04 Liczba osób biernych zawodowo objętych 

wsparciem w programie [osoby] 

EECO 12 Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych 

wsparciem w programie [osoby] 

EECO 15 Liczba osób należących do mniejszości, w tym 

społeczności marginalizowanych takich jak Romowie, 

objętych wsparciem w programie [osoby] 

PLKLCO 02 Liczba osób objętych usługami świadczonymi w 

społeczności lokalnej w programie [osoby] 
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PLKLCO 03 Liczba opiekunów faktycznych/nieformalnych 

objętych wsparciem w programie [osoby] 

Wskaźniki rezultatu FEW4l-R1 Liczba gmin, które zostały objęte inicjatywą w 

zakresie aktywizacji społeczności na rzecz rozwoju 

lokalnego [szt.] 

PLHILCR 01 Liczba osób, których sytuacja społeczna uległa 

poprawie po opuszczeniu programu [osoby] 

PLKLCR 02 Liczba utworzonych miejsc świadczenia usług 

w społeczności lokalnej [szt.] 

PLKLCR 03 Liczba podmiotów, które rozszerzyły ofertę 

wsparcia lub podniosły jakość oferowanych usług [podmioty] 

PLKLCR 04 Liczba osób świadczących usługi w 

społeczności lokalnej dzięki wsparciu w programie [osoby] 

PLKLCR 05 Liczba osób, które opuściły opiekę 

instytucjonalną dzięki wsparciu w programie [osoby] 
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PRIORYTET FEWP.10 SPRAWIEDLIWA TRANSFORMACJA WIELKOPOLSKI 

WSCHODNIEJ 

Priorytet 

Kod i nazwa FEWP.10 SPRAWIEDLIWA TRANSFORMACJA 

WIELKOPOLSKI WSCHODNIEJ 

Fundusz Fundusz Sprawiedliwej Transformacji 

Cel Polityki CP6 Umożliwienie regionom i ludności łagodzenia 

wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i 

środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia 

celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w 

kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 

2050 w oparciu o porozumienie paryskie 

Miejsce realizacji Wielkopolskie 

Wysokość alokacji 

ogółem* 

Kwota w EUR 

Wysokość alokacji 

UE 

398 216 109,00 EUR 

Podział wydatków 

kwalifikowalnych wg 

kategorii regionu** 

PW_2 NIE 

 

 

Działanie FEWP.10.01 Rynek pracy, kształcenie i aktywne społeczeństwo 

wspierające transformację gospodarki  

Działanie 

Kod i nazwa FEWP.10.01 Rynek pracy, kształcenie i aktywne 

społeczeństwo wspierające transformację gospodarki 

Cel szczegółowy FST.CP6.I Umożliwienie regionom i ludności 

łagodzenia wpływających na społeczeństwo, 

zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków 

transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 

2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku 

neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w 

oparciu o porozumienie paryskie. 

Instytucja Pośrednicząca* Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie 
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Instytucja Wdrażająca* Nie dotyczy 

Wysokość alokacji 

ogółem* 

Kwota w EUR 

Wysokość alokacji UE 83 000 000,00 EUR 

Zakres interwencji 123 Infrastruktura na potrzeby szkolnictwa wyższego 

143 Działania promujące równowagę między życiem 

zawodowym a prywatnym obejmujące dostęp do opieki 

nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi 

146 Wsparcie na rzecz przystosowywania 

pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do 

zmian  

148 Wsparcie na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad 

dzieckiem (z wyłączeniem infrastruktury) 

149 Wsparcie na rzecz edukacji na poziomie 

podstawowym i średnim (z wyłączeniem infrastruktury) 

150 Wsparcie na rzecz szkolnictwa wyższego (z 

wyłączeniem infrastruktury) 

151 Wsparcie na rzecz edukacji dorosłych (z 

wyłączeniem infrastruktury) 

158 Działania na rzecz poprawy równego i szybkiego 

dostępu do stabilnych i przystępnych cenowo usług 

wysokiej jakości 163 Promowanie integracji społecznej 

osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i 

dzieci 

Opis działania Typy projektów: 

1. Aktywizacja zawodowa osób dotkniętych 

skutkami transformacji. 

Wsparcie osób dotkniętych skutkami transformacji, w 

szczególności koncentracja na podnoszeniu i zmianie 

kwalifikacji oraz aktywizacji zawodowej pracowników 

Grupy ZE PAK (w tym zwolnionych od początku 2018 

r.). 
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2. Usługi rozwojowe realizowane za 

pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych 

(BUR). 

Wsparcie, skierowane do przedsiębiorców i 

pracodawców bez względu na formę i wielkość 

podmiotu, realizowane będzie przez Podmiotowy 

System Finansowania (PSF) za pośrednictwem Bazy 

Usług Rozwojowych (BUR). 

3. Uczenie się przez całe życie – Baza Usług 

Rozwojowych. 

Podnoszenie i zmiana kompetencji oraz rozwoju 

umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w wieku 

aktywności zawodowej (które z własnej inicjatywy chcą 

zdobyć umiejętności/kompetencje/kwalifikacje lub 

przekwalifikować się) w kierunkach zgodnych z IS oraz 

potrzebami zeroemisyjnej, zasobooszczędnej i 

cyfrowej gospodarki. 

4. Wsparcie kształcenia zawodowego. 

Planuje się wsparcie w zakresie m.in.: 

a) podnoszenie kompetencji/kwalifikacji 

zawodowych ucznióww szczególności poprzez 

realizację wysokiej jakości staży czy 

dodatkowych zajęć specjalistycznych, np. w 

laboratoriach, 

b) Wyposażenie/doposażenie pracowni lub 

warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt i 

materiały dydaktyczne, w tym TIK,  

c) Rozwój ukierunkowanych branżowo Centrów 

Kształcenia Zawodowego i Centrów Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego lub innych 

zespołów realizujących zadania ww. centrów, 

we współpracy z pracodawcami, 

d) Kształtowanie i rozwijanie u uczniów 

kompetencji kluczowych oraz umiejętności 

uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, 

e) Podnoszenie umiejętności, kompetencji lub 

kwalifikacji kadry kształcenia zawodowego, w 
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tym poprzez staże, praktyki, szkolenia 

branżowe.  

5. Doradztwo edukacyjno-zawodowe. 

Doradztwo edukacyjno-zawodowe będzie realizowane 

w szkołach. 

6. Rozwój przedsiębiorczości. 

Planuje się rozwój przedsiębiorczości młodzieży szkół 

ponadpodstawowych, w tym w zakresie 

przedsiębiorczości społecznej, poprzez realizację m.in. 

programów edukacyjnych przygotowujących uczniów 

do prowadzenia w przyszłości własnej działalności 

gospodarczej, uruchamianie/rozwój inkubatorów 

przedsiębiorczości szkolnej. 

7. Rozwój szkolnictwa wyższego. 

Planuje się wsparcie w zakresie rozwoju szkolnictwa 

wyższego dostosowanego do potrzeb specjalizacji 

Wielkopolski Wschodniej, w tym: 

a) tworzenie/dostosowanie i realizacja programów 

kształcenia o profilu praktycznym 

dostosowanych, w oparciu o analizy i prognozy, 

do potrzeb specjalizacji gospodarczych 

Wielkopolski Wschodniej,  

b) podnoszenie kompetencji lub  kwalifikacji osób 

uczestniczących w edukacji na poziomie 

wyższym, w obszarach kluczowych dla 

specjalizacji Wielkopolski Wschodniej, 

c) wyposażenie/doposażenie pracowni lub 

warsztatów uczelni w nowoczesny sprzęt i 

materiały dydaktyczne, 

d) podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadr 

uczelni w zakresie innowacyjnych umiejętności 

dydaktycznych, umiejętności informatycznych 

(jako element projektu). 

8. Opieka nad dzieckiem do lat 3. 
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Zwiększenie dostępu do usług opieki nad dziećmi 

w wieku do lat 3, szczególności na obszarach, które 

w największym stopniu dotknięte zostaną 

transformacją energetyczną, w tym: 

a) tworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem 

do 3 roku życia, w tym dostosowanych do 

potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, 

b) sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki 

nad dziećmi do lat 3. 

Informacje dodatkowe: 

Wsparcie możliwe będzie do realizacji w trybie 

niekonkurencyjnym dla JST. 

9. Edukacja przedszkolna.  

Wsparcie kierowane w szczególności na obszary, które 

w największym stopniu dotknięte zostaną 

transformacją energetyczną, w tym: 

a) wsparcie w tworzeniu i funkcjonowaniu nowych 

miejsc wychowania przedszkolnego w 

istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach 

wychowania przedszkolnego,  

b) dostosowanie istniejących miejsc wychowania 

przedszkolnego do potrzeb dzieci z 

niepełnosprawnościami lub realizacja 

dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej 

umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością 

udział w wychowaniu przedszkolnym,  

c) rozszerzanie oferty ośrodków wychowania 

przedszkolnego poprzez m.in. organizację i 

prowadzenie dodatkowych zajęć 

zwiększających szanse edukacyjne dzieci w 

celu wyrównywania stwierdzonych deficytów, 

kształtowanie i rozwijanie u dzieci kompetencji 

kluczowych, 

d) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub 

kwalifikacji nauczycieli niezbędnych do pracy z 

dziećmi. 
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Informacje dodatkowe: 

Wsparcie możliwe będzie do realizacji w trybie 

niekonkurencyjnym dla JST. 

10. Integracja i aktywizacja społeczna. 

Wsparcie z zakresu włączenia społecznego osób 

dotkniętych transformacją w kierunku neutralności 

klimatycznej i ich otoczenia tj. integracja i aktywizacja 

osób, rodzin/grup/środowisk dotkniętych transformacją 

energetyczną, w szczególności osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem, m.in. przez 

wykorzystanie instrumentów aktywizacji społecznej, 

zdrowotnej (w tym profilaktyki zdrowia psychicznego), 

rekreacyjno-kulturalnej, interwencji kryzysowej, a także 

działania o charakterze środowiskowym czy 

edukacyjnym. 

Programy rozwojowe dla pracowników systemu polityki 

społecznej w zakresie szybkiego reagowania na 

wyzwania społeczne związane z transformacją w 

kierunku neutralności klimatycznej. 

11. Kompleksowy projekt akredytowanego 

Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej 

(OWES) 

Elementami kompleksowych projektów realizowanych 

przez akredytowane OWES może być: 

a) bezzwrotne wsparcie na tworzenie nowych 

przedsiębiorstw społecznych (PS) oraz miejsc 

pracy w już istniejących PS w obszarach 

mających na celu realizację Europejskiego 

Zielonego Ładu, koncentrując się na osobach 

dotkniętych transformacją oraz osobach 

w najtrudniejszej sytuacji, która uniemożliwia im 

odnalezienie się w społeczeństwie i na rynku 

pracy, 

b) świadczenie usług (1) inkubacyjnych 

(szczególnie odpowiadających na wyzwania 

związane z deinstytucjonalizacją i 

zrównoważonym rozwojem, w tym w 

gospodarce o obiegu zamkniętym i 
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odnawialnych źródłach energii, zazieleniania 

przestrzeni publicznej, gospodarce srebrnej i 

białej), (2) animacyjnych w środowisku 

lokalnym, (3) rozwojowych (obejmujących m.in. 

poprawę dostępu do usług doradczych w 

zakresie prawa, księgowości, marketingu i 

innych usług rozwojowych umożliwiających 

uzyskanie wiedzy potrzebnej do założenia i/lub 

prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego), 

c) aktywizacja społeczno-zawodowa,  

d) reintegracja prowadzona w przedsiębiorstwach 

społecznych. 

Zakres wsparcia będzie wynikać z analizy potrzeb w 

tym zakresie i będzie zgodny z KPRES i standardami 

określonymi w ustawie o ekonomii społecznej. 

12. Programy rozwojowe na rzecz rozwoju 

lokalnego 

Programy rozwojowe, w tym szkolenia zwiększające 

aktywność i współpracę na rzecz rozwoju lokalnego 

czy subregionu, m.in. w zakresie sprawiedliwej 

transformacji, w tym: 

a) szkoły liderów sprawiedliwej transformacji i 

rozwoju lokalnego/ponadlokalnego – program 

rozwojowy skierowany do pełnoletnich 

mieszkańców Wielkopolski Wschodniej, 

przedstawicieli trzech sektorów (publicznego, 

prywatnego i pozarządowego/ obywatelskiego), 

którzy chcieliby zwiększyć swoje 

zaangażowanie w sprawy związane z 

transformacją i rozwojem subregionu w oparciu 

o wiedzę i umiejętności nabyte w ramach 

przedmiotowego wsparcia kapitału społecznego, 

b) szkoły młodych liderów – programy skierowane 

do osób młodych, w tym aktywnie 

zaangażowanych w życie w swoich  

szkołach/uczelniach z subregionu czy w 

działania społeczne oraz rozwój społeczeństwa 

obywatelskiego, w celu wzmocnienia ich 

aktywności społecznej i obywatelskiej oraz 

współpracy w subregionie, m.in. na rzecz 
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sprawiedliwej transformacji Wielkopolski 

Wschodniej. 

13. Usługi społeczne i zdrowotne – 

deinstytucjonalizacja 

Wsparcie służące poprawie jakości i efektywności 

usług społecznych w środowisku lokalnym 

(deinstytucjonalizacja), skierowanych w szczególności 

do seniorów oraz pracowników/byłych pracowników (i 

ich rodzin) branż podlegających transformacji, w tym: 

a) projekty zwiększające ofertę usług 

opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia 

w codziennym funkcjonowaniu oraz usług 

asystenckich świadczonych w lokalnej 

społeczności, 

b) projekty z zakresu rozwoju mieszkalnictwa 

wspieranego. 

Dopuszczalny cross-

financing (%) 

Nie dotyczy 

Minimalny wkład własny 

beneficjenta* 

5% 

Uproszczone metody 

rozliczania 

UPR_05 uproszczona metoda rozliczania wydatków w 

oparciu o projekt budżetu [art. 53(3)(b) CPR] 

UPR_03 stawka jednostkowa w oparciu o metodykę IZ 

[art. 53(3)(a) CPR] 

UPR_14 do 25% stawka ryczałtowa na koszty 

pośrednie w oparciu o metodykę IZ (podstawa 

wyliczenia: koszty bezpośrednie) [art. 54(c) CPR] 

Formy wsparcia 01 Dotacja  

Minimalna wartość 

projektu* 

Nie dotyczy 

Maksymalna wartość 

projektu* 

Nie dotyczy 

Minimalna wartość 

wydatków 

Nie dotyczy 
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kwalifikowalnych 

w projekcie* 

Maksymalna wartość 

wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie* 

Nie dotyczy 

Maksymalny % poziom 

dofinansowania 

wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie (środki UE) 

70% 

Maksymalny % poziom 

dofinansowania 

całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie (środki UE + 

współfinansowanie ze 

środków krajowych 

przyznane beneficjentowi 

przez właściwą 

instytucję) 

95% 

Pomoc publiczna – unijna 

podstawa prawna 

PPU_05 Rozporządzenie  Komisji (UE) nr 1407/2013 z 

dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 

108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do 

pomocy de minimis  

PPU_08 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z 

dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje 

pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 

zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 

PPU_09 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

PPU_12 Wytyczne w sprawie regionalnej pomocy 

państwa 

Pomoc publiczna – 

krajowa podstawa 

prawna 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 

dnia 29 września 2022 r. w sprawie udzielania pomocy 

de minimis w ramach regionalnych programów 

operacyjnych na lata 2021-2027 

Sposób wyboru projektów 
SWP1 Konkurencyjny 
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SWP2 Niekonkurencyjny 

Realizacja instrumentów 

terytorialnych 

RIT4 Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 
1. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe  

2. Służby publiczne  

3. Administracja publiczna 

4. Instytucje nauki i edukacji 

5. Przedsiębiorstwa 

Typ beneficjenta – 

szczegółowy* 

 

Słowa kluczowe aktywizacja_zawodowa, integracja_społeczna, 

usługi_społeczne, doradztwo_zawodowe, 

kompetencje_kluczowe, kompetencje_zawodowe, 

kształcenie_zawodowe, opieka_nad_dziećmi, 

adaptacyjność, dopasowanie_do_rynku_pracy 

Wielkość podmiotu WLK_7 Nie dotyczy 

Grupa docelowa*  

Kryteria wyboru 

projektów 

Adres URL strony z kryteriami 

Wskaźniki produktu 
EECO 01 Całkowita liczba osób objętych wsparciem 

[osoby] 

EECO 10 Liczba osób z wykształceniem na poziomie 

średnim II stopnia (ISCED 3) lub na poziomie 

policealnym (ISCED 4) objętych wsparciem w ramach 

programu [osoby] 

EECO 11 Liczba osób z wykształceniem wyższym 

(ISCED 5-8) objętych wsparciem w ramach programu 

[osoby] 

Wskaźniki rezultatu 
EECR 03 Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po 

opuszczeniu programu [osoby] 
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Działanie FEWP.10.07 Infrastruktura na rzecz aktywnego społeczeństwa, 

edukacyjna oraz rewitalizacja wspierające transformację gospodarki 

Działanie 

Kod i nazwa FEWP.10.7 Infrastruktura na rzecz aktywnego 

społeczeństwa, edukacyjna oraz rewitalizacja 

wspierające transformację gospodarki 

Cel szczegółowy FST.CP6.I Umożliwienie regionom i ludności 

łagodzenia wpływających na społeczeństwo, 

zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków 

transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 

2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku 

neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w 

oparciu o porozumienie paryskie 

Instytucja Pośrednicząca* Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie 

Instytucja Wdrażająca* Nie dotyczy 

Wysokość alokacji 

ogółem* 

Kwota w EUR 

Wysokość alokacji UE 26 000 000,00 EUR 

Zakres interwencji 124. Infrastruktura na potrzeby kształcenia i szkolenia 

zawodowego oraz edukacji dorosłych 

127 Pozostała infrastruktura społeczne przyczyniająca 

się do włączenia społecznego 

168 Fizyczna odnowa i bezpieczeństwo przestrzeni 

publicznych 

Opis działania Typy projektów: 

1. Działania na rzecz rewitalizacji obszarów 

zdegradowanych na terenach poprzemysłowych i 

pokopalnianych obejmujące: 

a) Budowę (w uzasadnionych przypadkach), 

przebudowę, rozbudowę, adaptację lub 

remonty: budynków, obiektów i przestrzeni 

wraz z przyległym otoczeniem znajdujących się 

na obszarach rewitalizacji w celu przywrócenia 

i/lub nadania im nowych funkcji społecznych, 
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gospodarczych (m. in. przygotowanie terenów 

inwestycyjnych), edukacyjnych, kulturalnych lub 

rekreacyjnych, w tym np.:  

 remont lub przebudowę elewacji, fasad i 

dachów budynków oraz pomieszczeń,  

 remont, przebudowę, modernizację 

instalacji: np. grzewczych, elektrycznych i 

wodnokanalizacyjnych w budynkach,  

 zagospodarowanie przyległego terenu: np. 

budowę, remont, przebudowę małej 

architektury, ogrodzeń (tylko w przypadku, 

kiedy są częścią większego projektu 

rewitalizacyjnego), 

 zakup niezbędnego wyposażenia. 

b) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej (w 

tym w szczególności tworzenie albo 

modernizacja terenów zielonych, czy 

inwestycje w przestrzeń publiczną związane z 

adaptacją miast do zmian klimatu w celu 

zmniejszenia tzw. miejskiej wyspy ciepła) lub 

adaptacją tych przestrzeni (tylko w przypadku, 

kiedy jest częścią większego projektu 

rewitalizacyjnego);  

c) Poprawę funkcjonalności i bezpieczeństwa 

przestrzeni publicznych rewitalizowanego 

terenu w tym (tylko w przypadku, kiedy jest 

częścią większego projektu rewitalizacyjnego): 

 wyburzanie budynków i uporządkowanie 

przestrzeni publicznej;  

 w zakresie polityki bezpieczeństwa (np. 

monitoring, oświetlenie) oraz reagowania na 

różnego rodzaju zagrożenia w przestrzeni 

publicznej (tylko w przypadku, kiedy jest 

częścią większego projektu 

rewitalizacyjnego);  

d) Budowę, rozbudowę, przebudowę, 

modernizację lub remont: 

 dróg rowerowych i dla pieszych (wyłącznie 

jako element szerszego projektu 

rewitalizacyjnego i nie będącego 

dominującą częścią projektu); 
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 budowę, przebudowę, rozbudowę i 

modernizację infrastruktury drogowej (w tym 

parkingów) wewnątrz obszaru 

rewitalizowanego przyczyniającej się do 

fizycznej, gospodarczej i społecznej 

rewitalizacji oraz regeneracji tych obszarów 

pozwalającej na nadanie im nowych funkcji 

społecznych bądź gospodarczych 

(wyłącznie jako element szerszego projektu 

rewitalizacyjnego i nie będące dominującą 

częścią projektu)6*. 

Informacje dodatkowe dotyczące 1. Typu projektu 

1. Wspierane będą działania prowadzone na 

podstawie gminnych programów rewitalizacji 

opracowanych na podstawie ustawy o 

rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. pod 

warunkiem spełnienia wymogów wynikających 

z art. 29 rozporządzenia ogólnego oraz 

wpisanych przez IZ na Wykaz Programów 

Rewitalizacji Województwa Wielkopolskiego; 

2. Wspierane będą działania dotyczące obszarów 

rewitalizowanych cechujących się negatywnym 

wpływem sektora wydobywczo-energetycznego (w 

szczególności obszary na których występują 

tereny poprzemysłowe, w tym pokopalnianie; 

3. Możliwe jest wsparcie budynków znajdujących się 

w rejestrze zabytków, budynków położonych w 

strefie ochrony konserwatorskiej oraz budynków o 

wartości architektonicznej i znaczeniu 

historycznym nie będących w rejestrze zabytków; 

4. Elementami uzupełniającymi zakres interwencji 

mogą być: termomodernizacja budynku, instalacja 

monitoringu lub oświetlenia w celu podniesienia 

poziomu bezpieczeństwa publicznego, czy 

inwestycje związane z podłączeniem do 

infrastruktury sieciowej na obszarze objętym 

projektem w celu zapewnienia dostępu obiektów i 

                                                           
6 *Konieczność ustanowienia odstępstwa w zakresie wsparcia dla lokalnej infrastruktury drogowej. 
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terenów rewitalizowanych do podstawowych usług 

komunalnych; 

5. Elementami uzupełniającymi zakres interwencji 

mogą być, wynikające z lokalnych strategii 

działania polegające m. in. na: wzmacnianiu i 

rozwoju lokalnej gospodarki, zielonej i niebieskiej 

infrastruktury, ochronie nisko/zeroemisyjnej 

elektromobilności, wykorzystaniu potencjału 

edukacyjnego bądź wsparciu lokalnych 

społeczności; 

6. Premiowane będą projekty kompleksowe, 

obejmujące jak największa liczbę podtypów 

projektów z zakresu a-d; 

7. Przy realizacji przedsięwzięć należy również 

podjąć wysiłki w celu zwiększenia powierzchni 

biologicznie czynnych i uniknięcia tworzenia 

powierzchni uszczelnionych; 

8. Wysokość wydatków na zakup wyposażenia nie 

może przekroczyć 30% kosztów kwalifikowanych. 

Wyposażenie musi być bezpośrednio związane z 

funkcją, jaką będzie pełnić będzie budynek po 

realizacji projektu; 

9. Działania powinny przyczyniać się do zmniejszenia 

problemów społecznych i gospodarczych oraz do 

zielonej transformacji obszarów rewitalizowanych; 

10. Do wsparcia dopuszcza się także projekty 

rewitalizacyjne zlokalizowane poza obszarem 

rewitalizacji, jeśli służą one realizacji celów 

wynikających z programu rewitalizacji. Takie 

przypadki wymagają szerszego uzasadnienia i 

wskazania siły powiązań i efektywności 

oddziaływania danego projektu rewitalizacyjnego; 

11. Budowa nowych budynków dopuszczona jest 

jedynie w uzasadnionych przypadkach oraz przy 

założeniu, że będzie to najbardziej opłacalne z 

punktu widzenia sytuacji projektu. W uzasadnieniu 

potrzeby realizacji takiego przedsięwzięcia 

wnioskodawca będzie musiał wykazać również 

zintegrowanie nowopowstałej infrastruktury z 

projektami społecznymi. Zarówno przedsięwzięcie 
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infrastrukturalne jak i miękkie będą musiały w 

ścisły sposób spełniać cele społeczne rewitalizacji 

wyznaczone w Gminnym Programie Rewitalizacji; 

12. Działania mające na celu poprawę 

bezpieczeństwa przestrzeni publicznej muszą być 

dostosowane do lokalnej specyfiki i być 

komplementarne do interwencji sektorowych 

podejmowanych na danym obszarze; 

13. W zakresie działań związanych z podnoszeniem 

atrakcyjności inwestycyjnej wsparcie będzie 

udzielane w przypadku potrzeby uzasadnianej pod 

kątem rozwoju lokalnej gospodarki, w powiązaniu 

z innymi projektami inwestycyjnymi; 

14. Podczas realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

beneficjenci będą dążyć do zgodności z koncepcją 

Nowego Europejskiego Bauhausu; 

15. Należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie 

i rozwój zielonej infrastruktury, w szczególności 

ochronę drzew, w całym cyklu projektowym, w tym 

poprzez stosowanie zielonych standardów 

ochrony, m.in. poprzez stosowanie standardów 

ochrony zieleni, w tym inwentaryzację i właściwą 

organizację prac budowlanych. Projektowanie 

winno kierować się postulatami maksymalnego 

zachowania istniejących drzew i krzewów, 

poprawy warunków ich wzrostu oraz zwiększania 

powierzchni biologicznie czynnych; 

16. Niezbędna będzie komplementarność 

realizowanych działań względem innych Celów 

Polityki Spójności, ze szczególnym 

uwzględnieniem Celu Polityki 4, w tym rozwoju 

mieszkalnictwa oraz usług dla społeczności 

lokalnej. Działania rewitalizacyjne muszą być 

komplementarne z działaniami spełniającymi cele 

EFS+, a każde działanie inwestycyjne w tym 

obszarze wsparcia musi spełniać cele społeczne; 

17. Preferowane będą inwestycyjne w zakresie 

budowy, przebudowy, rozbudowy oraz 

wyposażenia obiektów na potrzeby 

funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej; 
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18. Preferowane będą projekty:  

- wynikające z inicjatywy społeczności lokalnych; 

- przyczyniające się do powstawania nowych 

miejsc pracy;  

- zapewniające dodatkowe korzyści z punktu 

widzenia energooszczędności. 

2. Projekty infrastrukturalne służące poprawie 

jakości i efektywności usług społecznych w 

środowisku lokalnym (deinstytucjonalizacja), w 

tym: 

a) Inwestycje w infrastrukturę społeczną służącą 

świadczeniu usług o charakterze 

profilaktycznym, opiekuńczym czy 

rehabilitacyjnym osobom potrzebującym 

wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (w 

środowisku lokalnym), w szczególności 

osobom starszym, poprzez m.in. rozwój 

mieszkalnictwa ze wsparciem (w tym 

chronionego, wspomaganego i treningowego), 

dziennych domów pomocy, środowiskowy dom 

samopomocy, klubów samopomocy, 

gospodarstw opiekuńczych, rodzinnych domów 

samopomocy, centrów opieki wytchnieniowej; 

b) Inwestycje w infrastrukturę na rzecz usług o 

charakterze integracyjnym, w tym m.in. rozwój 

klubów integracji społecznej, centrów integracji 

społecznej, zakładów aktywizacji zawodowej. 

Informacje dodatkowe dotyczące 2 Typu projektu: 

1. Działania powinny być dopasowane do potrzeb 

lokalnych społeczności, a przygotowanie projektów 

winno być poprzedzone pogłębioną analizą 

potrzeb dostępnych form świadczenia usług (tj. 

środowiskowe i w rodzinie), uwzględniać 

indywidualne potrzeby jednostek, które będą 

odbiorcami usług (w tym preferowane przez nich 

opcje opieki) oraz uwzględniać osiągnięcia 

perspektywy finansowej 2014-2020 zarówno w 

odniesieniu do wytworzonych zasobów jak i 

wypracowanych rozwiązań.  



 

211 | S t r o n a  

2. Budowa nowej infrastruktury będzie finansowana 

pod warunkiem, że zapewnienie odpowiedniej 

infrastruktury nie jest możliwe w inny sposób oraz 

że potrzeba wydatkowania środków finansowych 

została potwierdzona analizą potrzeb i trendów 

demograficznych w ujęciu terytorialnym. 

3. Inwestycje infrastrukturalne w placówki 

świadczące całodobową opiekę długoterminową w 

instytucjonalnych formach są niedozwolone. Ze 

względu na horyzontalną zasadę 

deinstytucjonalizacji, środki mogą być 

przeznaczane wyłącznie na infrastrukturę 

placówek świadczących usługi w społeczności 

lokalnej, a więc z poszanowaniem zasad 

indywidualizacji wsparcia, zapewnienia osobom 

kontroli nad swoim życiem i decyzjami, które ich 

dotyczą, pierwszeństwa indywidualnych potrzeb 

mieszkańców przed wymaganiami 

organizacyjnymi. 

4. Przekształcanie instytucji całodobowych w zasób 

mieszkaniowy związany z rozwojem 

mieszkalnictwa ze wsparciem (m.in. chronionego 

czy wspomaganego) czy innych form 

mieszkalnictwa społecznego odbywa się z 

poszanowaniem wszystkich zasad dotyczących 

podmiotowości i niezależnego życia. 

5. Przedsięwzięcia podejmowane w obszarze 

rozwoju usług społecznych dla osób zagrożonych 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym, będą 

zgodne z: założeniami Konwencji ONZ o Prawach 

Osób Niepełnosprawnych, w tym Komentarzem 

ogólnym nr 5 (2017) oraz Uwagami końcowymi dla 

Polski Komitetu ONZ ds. Praw Osób 

Niepełnosprawnych, Strategią Rozwoju Usług 

Społecznych - polityka publiczna do roku 2030 (z 

perspektywą do 2035 r.), z kierunkami w Krajowym 

Programie Przeciwdziałania Ubóstwu i 

Wykluczeniu Społecznemu. Aktualizacja 2021-

2027 z perspektywą do roku 2030, Polityką 

społeczną wobec osób starszych 2030. 

Bezpieczeństwo - Uczestnictwo - Solidarność oraz 
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Strategią na Rzecz Osób z 

Niepełnosprawnościami 2021-2030. 

6. Preferowane będą projekty:  

- realizowane na obszarze gmin w największym 

stopniu dotkniętych transformacją energetyczną; 

- skierowane do osób starszych i osób 

odchodzących z sektora wydobywczo-

energetycznego. 

3. Infrastruktura kształcenia zawodowego 

młodzieży. Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa, 

remont, modernizacja, adaptacja istniejących 

obiektów (a także budowa nowych obiektów – w 

uzasadnionych przypadkach),  na cele praktycznej 

nauki zawodu, optymalizacja procesu kształcenia 

wraz z niezbędnym wyposażeniem, w tym w 

nowoczesny sprzęt czy pomoce dydaktyczne i 

narzędzia TIK. 

4. Infrastruktura kształcenia zawodowego osób 

dorosłych. Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa, 

remont, modernizacja, adaptacja istniejących 

obiektów służących do szkoleń zawodowych i 

uczenia się przez całe życie (a także budowa 

nowych obiektów – w uzasadnionych 

przypadkach), wraz z niezbędnym wyposażeniem, 

w tym w nowoczesny sprzęt czy w pomoce 

dydaktyczne i narzędzia TIK. 

5. Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa, remont, 

adaptacja istniejącej infrastruktury branżowych 

Centrów Kształcenia Zawodowego  oraz Centrów 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego lub 

innych podmiotów realizujących zadania zbieżne z 

CKZ oraz CKZiU, wraz z niezbędnym 

wyposażeniem, w tym w nowoczesny sprzęt czy w 

pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK. 

Informacje dodatkowe dotyczące typów projektów 

3-5: 
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1. Zakup sprzętu ICT/TIK może stanowić jedynie 

element projektu, o ile zakres takiego wsparcia nie 

pokrywa się z KPO. 

2. Wskazane jest wykorzystanie obecnej 

infrastruktury (kompleksy budynków, hale 

warsztatowe), którą należy dostosować do 

warunków zbliżonych do rzeczywistego 

środowiska pracy zawodowej.  

3. Działania w zakresie bazy techniczno-

dydaktycznej szkolnictwa zawodowego będą 

realizowane w oparciu o potrzeby zidentyfikowane 

na podstawie diagnozy sytuacji infrastruktury w 

danym zakresie i w poszczególnych obszarach. 

4. Inwestycje w przyszkolną infrastrukturę sportową 

mogą stanowić jedynie element projektu i powinny 

wynikać ze zdiagnozowanych deficytów. 

Inwestycje muszą służyć rozwojowi działań 

integracyjnych i włączających w ramach walki z 

wykluczeniem społecznym i edukacyjnym 

(integracja, aktywizacja, zajęcia dodatkowe) oraz 

być powiązane z realizacją celów EFS+.  

5. Inwestycje w szkoły i placówki szkolne (w 

szczególności budowa nowej infrastruktury w 

uzasadnionych przypadkach) musi uwzględniać 

trendy demograficzne zachodzące na danym 

obszarze. 

6. Szkoły specjalne i inne instytucje, które prowadzą 

lub utrzymują segregację jakiejkolwiek grupy 

defaworyzowanej i/lub zagrożonej wykluczeniem 

społecznym, nie będą wspierane w zakresie 

infrastruktury i wyposażenia. 

7. Wsparcie w zakresie podstawowej bazy 

dydaktycznej, niezwiązanej z nauczaniem 

praktycznym lub zawodowym, nie jest możliwe. 

8. Preferowane będą projekty zakładające 

zastosowanie rozwiązań w zakresie efektywności 

energetycznej i użycia energii ze źródeł 

odnawialnych, uwzględniające elementy 

sprzyjające adaptacji do zmian klimatu i 

łagodzeniu ich skutków (w szczególności 
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wykorzystujące elementy zielonej i niebieskiej 

infrastruktury, Agendę 2030 i GOZ). 

Informacje dodatkowe dot. wszystkich typów 

projektów: 

1. Infrastruktura powinna być zaprojektowana 

zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania, 

w tym ze standardami dostępności dla polityki 

spójności 2021-2027 oraz zapewnieniem 

bezpieczeństwa sanitarnego. Inwestycje  będą 

zakładały inkluzywny dostęp dla użytkowników, nie 

przyczynią się do segregacji/izolacji grup 

zmarginalizowanych. 

2. Wsparcia nie uzyskują projekty, które zostały 

fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane 

przed złożeniem do Instytucji Zarządzającej 

wniosku o dofinansowanie. 

3. Prace budowlane należy przeprowadzać mając na 

uwadze stosowanie przyjaznych środowisku 

rozwiązań (w tym elementy zielonej i niebieskiej 

architektury), GOZ (gospodarka o obiegu 

zamkniętym) oraz wykorzystując technologie 

minimalizujące zużycie zasobów i energii, 

zwłaszcza energii ze źródeł nieodnawialnych;  

4. Wspierane projekty wymagają realizacji zgodnie z 

zasadą „nie czyń znaczących szkód” (Do No 

Significant Harm), w tym  nie mogą oddziaływać 

negatywnie na żaden z sześciu celów 

środowiskowych oraz wnoszą istotny wkład w 

realizację co najmniej jednego z celów 

środowiskowych wymienionych w art. 9 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2020/852. 

Dopuszczalny cross-

financing (%) 

Nie dotyczy 

Minimalny wkład własny 

beneficjenta* 

30% 

Uproszczone metody 

rozliczania 
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Formy wsparcia 01 Dotacja 

Minimalna wartość 

projektu* 

Nie dotyczy 

Maksymalna wartość 

projektu* 

Nie dotyczy 

Minimalna wartość 

wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie* 

Nie dotyczy 

Maksymalna wartość 

wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie* 

Nie dotyczy 

Maksymalny % poziom 

dofinansowania 

wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie (środki UE) 

70% 

Maksymalny % poziom 

dofinansowania 

całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie (środki UE + 

współfinansowanie ze 

środków krajowych 

przyznane beneficjentowi 

przez właściwą 

instytucję) 

70% 

Pomoc publiczna – unijna 

podstawa prawna 

Szczegółowe informacje na temat możliwych podstaw 

prawnych zostaną określone w terminie późniejszym 

Pomoc publiczna – 

krajowa podstawa 

prawna 

Szczegółowe informacje na temat możliwych podstaw 

prawnych zostaną określone w terminie późniejszym 

Sposób wyboru projektów 
SWP1 Konkurencyjny 
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Realizacja instrumentów 

terytorialnych 

RIT3 Inne narzędzie terytorialne 

RIT4 Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – ogólny 
1. Służby publiczne  

2. Instytucje ochrony zdrowia 

3. Administracja publiczna 

4. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe 

5. Osoby fizyczne 

6. instytucje nauki i edukacji 

7. Przedsiębiorstwa 

Typ beneficjenta – 

szczegółowy* 

1. Jednostki organizacyjne działające w imieniu 

jednostek samorządu terytorialnego 

2. Jednostki Samorządu Terytorialnego 

3. Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej mające 

umowę z NFZ 

4. Publiczne zakłady opieki zdrowotnej 

5. Centra aktywności lokalnej 

6. Kościoły i związki wyznaniowe 

7. Niepubliczne podmioty integracji i pomocy 

społecznej 

8. Organizacje pozarządowe 

9. Podmioty ekonomii społecznej 

10. Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe 

11. Osoby fizyczne 

12.  Szkoły i inne placówki systemu oświaty 

13.  Ośrodki kształcenia dorosłych 

14. MŚP 

Słowa kluczowe centra_integracji_społecznej_CIS, 

kluby_integracji_społecznej_KIS, 

mieszkania_chronione, mieszkania_treningowe, 

mieszkania_wspieranerewitalizacja, 

obszar_rewitalizacji,   

infrastruktura_kształcenia_ustawicznego, 

infrastruktura_kształcenia_zawodowego 

Wielkość podmiotu WLK_7 Nie dotyczy 

Grupa docelowa* mieszkańcy subregionu, w szczególności pracownicy 

sektora wydobywczo-energetycznego 
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Kryteria wyboru 

projektów 

Adres URL strony z kryteriami 

Wskaźniki produktu 
RCO 65 Pojemność nowych lub zmodernizowanych 

lokali socjalnych [osoby] 

RCO 113 Ludność objęta projektami w ramach 

zintegrowanych działań na rzecz włączenia społeczno- 

gospodarczego społeczności marginalizowanych, 

gospodarstw domowych o niskich dochodach oraz 

grup w niekorzystnej sytuacji [osoby] 

PLRO 132 Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb 

osób z niepełnosprawnościami [szt.] 

PLRO 199 Liczba projektów, w których sfinansowano 

koszty racjonalnych usprawnień dla osób z 

niepełnosprawnościami [szt.] 

PLRO 205 Liczba wspartych obiektów, w których 

realizowane są usługi społeczne [szt.] 

RCO 074 Ludność́ objęta projektami w ramach 

strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego [osoby] 

RCO 075 Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju 

terytorialnego [szt.] 

RCO 114 Otwarta przestrzeń utworzona lub 

rekultywowana na obszarach miejskich [metry 

kwadratowe] 

PLRO 146 Powierzchnia obszarów objętych 

rewitalizacją [ha] 

PLRO 148 Liczba wspartych obiektów infrastruktury 

(innych niż budynki mieszkalne) zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach [szt.] 

RCO67 Pojemność klas w nowych lub 

zmodernizowanych placówkach oświatowych 

Wskaźniki rezultatu RCR 67 Roczna liczba użytkowników nowych lub 

zmodernizowanych lokali socjalnych [użytkownicy/rok] 

PLRR 048 Liczba ludności zamieszkującej obszar 

rewitalizacji [osoby] 

RCR102 Roczna liczba użytkowników nowych lub 

zmodernizowanych placówek oświatowych  
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PRIORYTET FEWP.11 POMOC TECHNICZNA (EFRR) 

Priorytet 

Kod i nazwa FEWP.11 POMOC TECHNICZNA EFRR 

Fundusz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

Cel Polityki Nie dotyczy 

Miejsce realizacji Wielkopolskie 

Wysokość alokacji 

ogółem* 

Kwota w EUR 

Wysokość alokacji 

UE 

49 954 768,00 EUR  

Podział wydatków 

kwalifikowalnych wg 

kategorii regionu** 

PW_2 NIE 

 

Działanie FEWP.11.01 Wsparcie instytucji, beneficjentów i partnerów oraz 

informacja i komunikacja o Programie 

Działanie 

Kod i nazwa FEWP.11.01 Wsparcie instytucji, beneficjentów i partnerów 

oraz informacja i komunikacja o Programie 

Cel szczegółowy Nie dotyczy 

Instytucja 

Pośrednicząca* 

Nie dotyczy 

Instytucja 

Wdrażająca* 

Nie dotyczy 

Wysokość alokacji 

ogółem* 

Kwota w EUR 

Wysokość alokacji 

UE 

49 954 768,00 EUR 

Zakres interwencji 179 Informacja i komunikacja 

180 Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola 

181 Ewaluacja i badania, gromadzenie danych 

182 Wzmocnienie potencjału instytucji państwa 

członkowskiego, beneficjentów i odpowiednich partnerów 
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Opis działania W ramach priorytetu pomoc techniczna EFRR 

realizowane działania będą ukierunkowane na: 

a) utrzymanie sprawnego i skutecznego systemu 

zarządzania, w tym wsparcie instytucji Programu w 

zarządzaniu zasobami ludzkimi (m.in. poprzez 

opracowanie i wdrożenie kompleksowej strategii 

zarządzania zasobami ludzkimi w IZ FEW) oraz 

zapewnienie odpowiedniego potencjału 

administracyjnego; 

b) stosowanie przejrzystych procesów i procedur na 

każdym etapie wdrażania Programu; 

c) wspieranie beneficjentów oraz potencjalnych 

beneficjentów  

w aplikowaniu i realizacji projektów w Programie; 

d) prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych  

o Programie oraz zapewnienie odpowiedniej 

widoczności polityki spójności, roli i znaczenia 

funduszy UE dla Wielkopolski; 

e) przestrzeganie przez wszystkie strony 

zaangażowane we wdrażanie Programu postanowień 

KPP i prawidłową realizację zasad horyzontalnych, 

ze szczególnym uwzględnieniem barier i potrzeb 

osób z grup narażonych na dyskryminację, w tym 

osób LGBT+. 

Powyższe działania zostaną zrealizowane w 

szczególności przez: 

1. rozwój wykwalifikowanej kadry kierowniczej posiadającej 

wiedzę z zarządzania zespołem, zarządzania 

różnorodnością, umiejętności interpersonalne  

i przywódcze; 

2. rozwój pracowników poprzez m.in.: stworzenie 

przejrzystych ścieżek kariery i wsparcie doświadczonych 

pracowników; 

3. promowanie i upowszechnianie elastycznych i 

atrakcyjnych form pracy, w tym pracy zdalnej w celu 

wzmocnienia satysfakcji z wykonywanych obowiązków 

oraz zachowania  work-life balance; 

4. cykliczne przeprowadzanie badań satysfakcji z pracy; 
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5. stworzenie grupy roboczej ds. zarządzania zasobami 

ludzkimi IZ FEW, jako organu pomocniczego przy 

wdrożeniu powyższych rekomendacji;  

6. finansowanie zatrudnienia pracowników 

zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie Programu; 

7. zapewnienie i utrzymanie odpowiednich warunków 

pracy, w tym pomieszczeń biurowych i kosztów ich 

eksploatacji, zakup wyposażenia i materiałów 

biurowych, sprzętu informatycznego wraz z 

oprogramowaniem; 

8. wsparcie w zakresie rozwoju kompetencji zawodowych 

poprzez udział pracowników w szkoleniach, tj. 

warsztaty, kursy, studia, e-learning, webinaria, akcje 

informacyjno-edukacyjne, a także możliwość korzystania 

z innych form rozwoju zawodowego, tj. udział w 

konferencjach międzynarodowych/wizytach studyjnych, 

kompleksowych programach rozwoju itp.; 

9. budowę, wdrożenie i utrzymanie Lokalnego Systemu 

Informatycznego do obsługi Programu oraz innych 

narzędzi i serwisów informatycznych, z uwzględnieniem 

zasad dostępności cyfrowej; 

10. obsługę procesów związanych z systemem naborów, 

oceny i wyboru projektów, weryfikację płatności, 

monitoring i księgowanie wydatków, a także audyt  

i kontrolę oraz rozpatrywanie skarg i odwołań; 

11. finansowanie specjalistycznych analiz i studiów, 

ekspertyz i opinii prawnych, a także badań 

ewaluacyjnych niezbędnych do realizacji Programu; 

12. stosowanie przejrzystych i konkurencyjnych procesów 

zamówień publicznych z odpowiednimi systemami 

kontroli wewnętrznej; 

13. zapobieganie, wykrywanie, korygowanie i raportowanie 

w obszarze nieprawidłowości i nadużyć finansowych 

oraz korupcji; 

14. sprawne i efektywne funkcjonowanie Komitetu 

Monitorującego, grup roboczych i doradczych (w tym 

grupy roboczej ds. monitorowania zasad 

horyzontalnych) oraz partnerów, w tym partnerów spoza 

administracji, poprzez m.in.: finansowanie kosztów 
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organizacji i udziału w posiedzeniach, spotkaniach, 

wizytach, finansowanie ekspertyz, szkoleń oraz prac 

przygotowawczych niezbędnych do realizacji Programu, 

15. powołanie Koordynatora ds. Równości i 

Niedyskryminacji; 

16. wsparcie Rzecznika Funduszy Europejskich, w tym 

działań zmierzających do usprawnienia wdrażania 

Programu, np.: upraszczania procedur i redukowania 

obciążeń;  

17. organizację kampanii informacyjno-promocyjnych  

o szerokim zasięgu związanych z: 

a) aktywizacją do ubiegania się o wsparcie z FE, wymianą 

doświadczeń, przepływem informacji o realizacji i 

efektach realizacji Programu, (komunikaty dostosowane 

do etapów wdrażania);  

b) zapewnieniem wysokiej świadomości nt. działań 

rozwojowych w regionie realizowanych z udziałem FE, 

korzyści z nich wynikających, w celu zachowania 

transparentności wydatków ze środków UE oraz 

wartości obowiązujących w całej UE, zasad 

horyzontalnych (w tym zasady niedyskryminacji), a 

także znaczenia przynależności i roli regionu w 

kształtowaniu przyszłości UE, wzmacnianiem 

widoczności wsparcia z UE; 

18. rozwój kompetencji beneficjentów i potencjalnych 

beneficjentów niezbędnych do skutecznego aplikowania 

o FE, prowadzenia i rozliczania projektów, podnoszenia 

świadomości znaczenia FE i roli UE w rozwoju regionu 

poprzez m.in.: 

a) szkolenia, konsultacje, spotkania informacyjne, 

wsparcie opiekunów projektów; 

b) podnoszenie wiedzy na temat wdrażania zasad 

horyzontalnych w realizowanych projektach, w tym 

niedyskryminacji oraz dostosowaniu działań do 

założeń Europejskiego Zielonego Ładu i zasady 

DNSH; 

19. organizację i udział w wydarzeniach informacyjnych  

i promocyjnych (np. konferencje, spotkania, imprezy); 
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20. prezentację i promocję przykładów dobrych praktyk  

i  najlepszych projektów; 

21. organizację konkursów skierowanych np. do 

uczestników projektów, liderów opinii, mediów, 

młodzieży; 

22. przygotowanie i rozpowszechnianie materiałów, 

publikacji informacyjnych i promocyjnych Programu z 

uwzględnieniem ekologicznego podejścia do 

komunikacji; 

23. zapewnienie kompleksowej informacji w postaci 

systemu informacji (punkty informacyjne/ kontaktowe); 

24. budowę, modyfikację, rozwój i utrzymanie portali  

i stron internetowych, w szczególności strony 

internetowej Programu, mediów społecznościowych,  

a także innych narzędzi komunikacji elektronicznej; 

25. współpracę z mediami (w tym prowadzenie działań 

dystrybucji informacji na temat FE głównie poprzez 

media elektroniczne). 

Powyższe działania mogą dotyczyć bieżącego, a także 

poprzedniego i kolejnego okresu programowania. 

Dopuszczalny 

cross-financing (%) 

Nie dotyczy 

Minimalny wkład 

własny beneficjenta* 

Nie dotyczy 

Uproszczone 

metody rozliczania 

Nie dotyczy 

Formy wsparcia 01 Dotacja 

Minimalna wartość 

projektu* 

Nie dotyczy 

Maksymalna 

wartość projektu* 

Nie dotyczy 

Minimalna wartość 

wydatków 

kwalifikowalnych w 

projekcie* 

Nie dotyczy 
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Maksymalna 

wartość wydatków 

kwalifikowalnych w 

projekcie* 

Nie dotyczy 

Maksymalny % 

poziom 

dofinansowania 

wydatków 

kwalifikowalnych w 

projekcie (środki 

UE) 

70% 

Maksymalny % 

poziom 

dofinansowania 

całkowitego 

wydatków 

kwalifikowalnych w 

projekcie (środki UE 

+ 

współfinansowanie 

ze środków 

krajowych 

przyznane 

beneficjentowi przez 

właściwą instytucję) 

70% 

Pomoc publiczna – 

unijna podstawa 

prawna 

Nie dotyczy 

Pomoc publiczna – 

krajowa podstawa 

prawna 

Nie dotyczy 

Sposób wyboru 

projektów 

SWP2 Niekonkurencyjny 

Realizacja 

instrumentów 

terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – 

ogólny 

Instytucja Zarządzająca, Instytucje Pośredniczące 
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Typ beneficjenta – 

szczegółowy* 

 

Słowa kluczowe pomoc techniczna 

Wielkość podmiotu Nie dotyczy 

Grupa docelowa*  

Kryteria wyboru 

projektów 

Adres URL strony z kryteriami 

Wskaźniki produktu PLRO149 Średnioroczna liczba etatów finansowanych z PT 

[szt.] 

PLRO155 Liczba uczestników form szkoleniowych dla 

beneficjentów [osoby] 

PLRO158 Liczba działań informacyjno-promocyjnych o 

szerokim zasięgu [szt.] 

Wskaźniki rezultatu Nie dotyczy 
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PRIORYTET FEWP.12 POMOC TECHNICZNA (EFS+) 

Priorytet 

Kod i nazwa FEWP. 12 POMOC TECHNICZNA EFS+ 

Fundusz Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) 

Cel Polityki Nie dotyczy 

Miejsce realizacji Wielkopolskie 

Wysokość alokacji 

ogółem* 

Kwota w EUR 

Wysokość alokacji 

UE 

19 759 745,00 EUR  

Podział wydatków 

kwalifikowalnych wg 

kategorii regionu** 

PW_2 NIE 

 

Działanie FEWP.12.01 Zatrudnienie  

Działanie 

Kod i nazwa FEWP.12.01 Zatrudnienie 

Cel szczegółowy W module eSZOP pole wielokrotnego wyboru (słownik 
centralny zawierający cele szczegółowe określone w 
rozporządzeniach funduszowych)  
nie dotyczy 

Instytucja 

Pośrednicząca* 

Nie dotyczy 

Instytucja 

Wdrażająca* 

Nie dotyczy 

Wysokość alokacji 

ogółem* 

Kwota w EUR 

Wysokość alokacji 

UE 

19 759 745,00 EUR 

Zakres interwencji 180 Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola 

Opis działania W ramach priorytetu pomoc techniczna EFS+ 

realizowane działania będą ukierunkowane na 

utrzymanie sprawnego i skutecznego systemu 

zarządzania, w tym zapewnienie odpowiedniego 

potencjału kadrowego IZ FEW, poprzez m.in. 
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opracowanie i wdrożenie kompleksowej strategii 

zarządzania zasobami ludzkimi w IZ FEW. 

Powyższe działania zostaną zrealizowane w 

szczególności przez: 

1. rozwój wykwalifikowanej kadry kierowniczej posiadającej 

wiedzę z zarządzania zespołem, zarządzania 

różnorodnością, umiejętności interpersonalne i 

przywódcze;  

2. rozwój pracowników poprzez m.in.: stworzenie 

przejrzystych ścieżek kariery i wsparcie doświadczonych 

pracowników;  

3. promowanie i upowszechnianie elastycznych i 

atrakcyjnych form pracy, w tym pracy zdalnej w celu 

wzmocnienia satysfakcji z wykonywanych obowiązków 

oraz zachowania work-life balance; 

4. cykliczne przeprowadzanie badań satysfakcji z pracy; 

5. stworzenie grupy roboczej ds. zarządzania zasobami 

ludzkimi IZ FEW, jako organu pomocniczego przy 

wdrożeniu powyższych rekomendacji; 

6. finansowanie zatrudnienia kadr IZ zaangażowanych  

w zarządzanie i wdrażanie FEW oraz zamykanie pomocy 

w ramach wcześniejszej perspektywy finansowej. 

Dopuszczalny 

cross-financing (%) 

Nie dotyczy 

Minimalny wkład 

własny beneficjenta* 

Nie dotyczy 

Uproszczone 

metody rozliczania 

Nie dotyczy 

Formy wsparcia 01 Dotacja 

Minimalna wartość 

projektu* 

Nie dotyczy 

Maksymalna 

wartość projektu* 

Nie dotyczy 

Minimalna wartość 

wydatków 

kwalifikowalnych w 

projekcie* 

Nie dotyczy 



 

227 | S t r o n a  

Maksymalna 

wartość wydatków 

kwalifikowalnych w 

projekcie* 

Nie dotyczy 

Maksymalny % 

poziom 

dofinansowania 

wydatków 

kwalifikowalnych w 

projekcie (środki 

UE) 

70% 

Maksymalny % 

poziom 

dofinansowania 

całkowitego 

wydatków 

kwalifikowalnych w 

projekcie (środki UE 

+ 

współfinansowanie 

ze środków 

krajowych 

przyznane 

beneficjentowi przez 

właściwą instytucję) 

70% 

Pomoc publiczna – 

unijna podstawa 

prawna 

Nie dotyczy 

Pomoc publiczna – 

krajowa podstawa 

prawna 

Nie dotyczy 

Sposób wyboru 

projektów 

SWP2 Niekonkurencyjny 

Realizacja 

instrumentów 

terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – 

ogólny 

Instytucja Zarządzająca 
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Typ beneficjenta – 

szczegółowy* 

 

Słowa kluczowe pomoc techniczna 

Wielkość podmiotu Nie dotyczy 

Grupa docelowa* Instytucja Zarządzająca 

Kryteria wyboru 

projektów 

Adres URL strony z kryteriami 

Wskaźniki produktu PLRO149 Średnioroczna liczba etatów finansowanych z PT 

[szt.] 

Wskaźniki rezultatu Nie dotyczy 
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PRIORYTET FEWP.13 POMOC TECHNICZNA (FST) 

Priorytet 

Kod i nazwa FEWP.13 POMOC TECHNICZNA FST 

Fundusz Fundusz Sprawiedliwej Transformacji 

Cel Polityki Nie dotyczy 

Miejsce realizacji Wielkopolskie 

Wysokość alokacji 

ogółem* 

Kwota w EUR 

Wysokość alokacji 

UE 

16 592 338,00 EUR  

Podział wydatków 

kwalifikowalnych wg 

kategorii regionu** 

PW_2 NIE 

 

Działanie FEWP.13.01 Wsparcie instytucji, beneficjentów i partnerów oraz 

informacja i komunikacja o Programie 

Działanie 

Kod i nazwa FEWP.13.01 Wsparcie instytucji, beneficjentów i partnerów 

oraz informacja i komunikacja o Programie 

Cel szczegółowy Nie dotyczy 

Instytucja 

Pośrednicząca* 

Nie dotyczy 

Instytucja 

Wdrażająca* 

Nie dotyczy 

Wysokość alokacji 

ogółem* 

Kwota w EUR 

Wysokość alokacji 

UE 

16 592 338,00 EUR 

Zakres interwencji 179 Informacja i komunikacja 

180 Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola 

181 Ewaluacja i badania, gromadzenie danych 

182 Wzmocnienie potencjału instytucji państwa 

członkowskiego, beneficjentów i odpowiednich partnerów 
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Opis działania W ramach priorytetu pomoc techniczna FST 

realizowane działania będą ukierunkowane na: 

a) utrzymanie sprawnego i skutecznego systemu 

zarządzania, w tym wsparcie instytucji Programu w 

zarządzaniu zasobami ludzkimi (m.in. poprzez 

opracowanie i wdrożenie kompleksowej strategii 

zarządzania zasobami ludzkimi w IZ FEW) oraz 

zapewnienie odpowiedniego potencjału 

administracyjnego; 

b) stosowanie przejrzystych procesów i procedur na 

każdym etapie wdrażania Programu w obszarze FST; 

c) wspieranie beneficjentów oraz potencjalnych 

beneficjentów  

w aplikowaniu i realizacji projektów w Programie w 

obszarze FST; 

d) prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych o 

Programie oraz zapewnienie odpowiedniej 

widoczności polityki spójności, roli i znaczenia 

funduszy UE dla Wielkopolski; 

e) przestrzeganie przez wszystkie strony 

zaangażowane we wdrażanie Programu postanowień 

KPP i prawidłową realizację zasad horyzontalnych, 

ze szczególnym uwzględnieniem barier i potrzeb 

osób z grup narażonych na dyskryminację, w tym 

osób LGBT+. 

Powyższe działania zostaną zrealizowane w 

szczególności przez: 

1. rozwój wykwalifikowanej kadry kierowniczej posiadającej 

wiedzę z zarządzania zespołem, zarządzania 

różnorodnością, umiejętności interpersonalne i 

przywódcze; 

2. rozwój pracowników poprzez m.in.: stworzenie 

przejrzystych ścieżek kariery i wsparcie doświadczonych 

pracowników; 

3. promowanie i upowszechnianie elastycznych i 

atrakcyjnych form pracy, w tym pracy zdalnej w celu 

wzmocnienia satysfakcji z wykonywanych obowiązków 

oraz zachowania  work-life balance; 
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4. cykliczne przeprowadzanie badań satysfakcji z pracy; 

5. stworzenie grupy roboczej ds. zarządzania zasobami 

ludzkimi IZ FEW, jako organu pomocniczego przy 

wdrożeniu powyższych rekomendacji;  

6. finansowanie zatrudnienia pracowników 

zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie Programu; 

7. zapewnienie i utrzymanie odpowiednich warunków 

pracy, w tym pomieszczeń biurowych i kosztów ich 

eksploatacji, zakup wyposażenia i materiałów 

biurowych, sprzętu informatycznego wraz z 

oprogramowaniem; 

8. wsparcie w zakresie rozwoju kompetencji zawodowych 

poprzez udział pracowników w szkoleniach, tj. 

warsztaty, kursy, studia, e-learning, webinaria, akcje 

informacyjno-edukacyjne, a także możliwość korzystania 

z innych form rozwoju zawodowego, tj. udział w 

konferencjach międzynarodowych/wizytach studyjnych, 

kompleksowych programach rozwoju itp.; 

9. obsługę procesów związanych z systemem naborów, 

oceny i wyboru projektów, weryfikację płatności, 

monitoring i księgowanie wydatków, a także audyt i 

kontrolę oraz rozpatrywanie skarg i odwołań; 

10. finansowanie specjalistycznych analiz i studiów, 

ekspertyz i opinii prawnych, a także badań 

ewaluacyjnych niezbędnych do realizacji Programu w 

obszarze sprawiedliwej transformacji i planowania 

rozwoju Wielkopolski Wschodniej; 

11. stosowanie przejrzystych i konkurencyjnych procesów 

zamówień publicznych z odpowiednimi systemami 

kontroli wewnętrznej; 

12. zapobieganie, wykrywanie, korygowanie i raportowanie 

w obszarze nieprawidłowości i nadużyć finansowych 

oraz korupcji; 

13. zapewnienie dialogu z różnymi środowiskami, w 

szczególności z subregionu w zakresie wdrażania FST i 

sprawiedliwej transformacji w szczególności przez: 

a) sprawne i efektywne funkcjonowanie m.in.: ciał 

opiniodawczo-doradczych, grup roboczych 

zaangażowanych we wdrażanie Programu, w tym 
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członków KM reprezentujących partnerów społeczno-

gospodarczych oraz podmioty społeczeństwa 

obywatelskiego, poprzez m.in.: finansowanie 

ekspertyz, szkoleń, prac przygotowawczych 

niezbędnych do realizacji Programu; 

b) organizację i udział w konsultacjach, wizytach, 

spotkaniach i innych wydarzeniach z interesariuszami 

procesu sprawiedliwej transformacji; 

14. prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w 

zakresie FST i sprawiedliwej transformacji  

związanych z: 

a) aktywizacją do ubiegania się o wsparcie z FST, 

wymianą doświadczeń, przepływem informacji o 

realizacji i efektach wdrażania FST, (komunikaty 

dostosowane do etapów wdrażania);  

b) zapewnieniem wysokiej świadomości nt. procesu 

sprawiedliwej transformacji i korzyści z nim 

związanych, z zachowaniem transparentności 

wydatków ze środków UE oraz wartości 

obowiązujących w całej UE, zasad horyzontalnych (w 

tym zasady niedyskryminacji); 

15. rozwój kompetencji beneficjentów i potencjalnych 

beneficjentów niezbędnych do skutecznego aplikowania 

o FST, prowadzenia i rozliczania projektów, poprzez 

działania edukacyjne, m.in.: 

a) szkolenia, konsultacje, spotkania informacyjne; 

b) podnoszenie wiedzy na temat wdrażania zasad 

horyzontalnych w realizowanych projektach, w tym 

niedyskryminacji oraz dostosowaniu działań do 

założeń Europejskiego Zielonego Ładu i zasady 

DNSH; 

16. organizację i udział w wydarzeniach informacyjnych  

i promocyjnych nt. FST i sprawiedliwej transformacji (np. 

konferencje, spotkania); 

17. prezentację i promocję przykładów dobrych praktyk  

i najlepszych projektów; 

18. przygotowanie i rozpowszechnianie materiałów, 

publikacji informacyjnych i promocyjnych nt. FST i 



 

233 | S t r o n a  

sprawiedliwej transformacji z uwzględnieniem 

ekologicznego podejścia do komunikacji; 

19. zapewnienie kompleksowej informacji w postaci 

systemu informacji (punkt kontaktowy); 

20. budowę, modyfikację, rozwój i utrzymanie portali i stron 

internetowych, mediów społecznościowych,  

a także innych narzędzi komunikacji elektronicznej; 

21. współpracę z mediami (w tym prowadzenie działań 

komunikacyjnych nt. FST i sprawiedliwej transformacji 

głównie poprzez media elektroniczne). 

Powyższe działania mogą dotyczyć bieżącego, a także 

poprzedniego i kolejnego okresu programowania. 

Dopuszczalny 

cross-financing (%) 

Nie dotyczy 

Minimalny wkład 

własny beneficjenta* 

Nie dotyczy 

Uproszczone 

metody rozliczania 

Nie dotyczy 

Formy wsparcia 01 Dotacja 

Minimalna wartość 

projektu* 

Nie dotyczy 

Maksymalna 

wartość projektu* 

Nie dotyczy 

Minimalna wartość 

wydatków 

kwalifikowalnych w 

projekcie* 

Nie dotyczy 

Maksymalna 

wartość wydatków 

kwalifikowalnych w 

projekcie* 

Nie dotyczy 

Maksymalny % 

poziom 

dofinansowania 

wydatków 

kwalifikowalnych w 

100% 
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projekcie (środki 

UE) 

Maksymalny % 

poziom 

dofinansowania 

całkowitego 

wydatków 

kwalifikowalnych w 

projekcie (środki UE 

+ 

współfinansowanie 

ze środków 

krajowych 

przyznane 

beneficjentowi przez 

właściwą instytucję) 

100% 

Pomoc publiczna – 

unijna podstawa 

prawna 

Nie dotyczy 

Pomoc publiczna – 

krajowa podstawa 

prawna 

Nie dotyczy 

Sposób wyboru 

projektów 

SWP2 Niekonkurencyjny 

Realizacja 

instrumentów 

terytorialnych 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – 

ogólny 

Instytucja Zarządzająca, Instytucja Pośrednicząca 

Typ beneficjenta – 

szczegółowy* 

 

Słowa kluczowe pomoc techniczna 

Wielkość podmiotu Nie dotyczy 

Grupa docelowa*  

Kryteria wyboru 

projektów 

Adres URL strony z kryteriami 
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Wskaźniki produktu PLRO149 Średnioroczna liczba etatów finansowanych z PT 

[szt.] 

PLRO155 Liczba uczestników form szkoleniowych dla 

beneficjentów [osoby] 

Wskaźniki rezultatu Nie dotyczy 

 


