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INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ 

Numer i nazwa Osi 
Priorytetowej 

OŚ PRIORYTETOWA 7. 
WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 

Działanie 7.1 
województwo wielkopolskie 

Instytucja 
Organizująca 

Konkurs/Nabór 
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 

Adres 
korespondencyjny 

ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań 

Telefon 61 846 38 78 Faks  61 846 37 20 

E-mail efs@wup.poznan.pl 

Dane kontaktowe osoby 
(osób) w Instytucji 
Pośredniczącej do 

kontaktów roboczych 

 
Aleksandra Fojt 
tel. 61 846 38 51 

e-mail: a.fojt@wup.poznan.pl 
 

Anna Osuch 
tel. 61 846 37 01 

e-mail: a.osuch@wup.poznan.pl 
 

 
 
 

INFORMACJE O INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ 

Numer i nazwa Osi 
Priorytetowej 

Oś Priorytetowa 7. Włączenie 
społeczne 

Działania 7.2 i 7.3 
województwo wielkopolskie 

Instytucja 
Organizująca 

Konkurs/Nabór 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 

Adres korespondencyjny al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań 

Telefon 61 626 73 00 Faks  61 626 73 01 

E-mail defs.sekretariat@umww.pl  

Dane kontaktowe osoby 
(osób) w Instytucji 
Zarządzającej do 

kontaktów roboczych 

Milena Matysek 
tel. 61 626 73 66 

e-mail: milena.matysek@umww.pl 
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KARTA DZIAŁANIA 7.1 

Projekty, których realizacja będzie  kontynuowana 
 
Poddziałanie 7.1.1  Aktywna integracja –  projekty pozakonkursowe 
real izowane przez OPS, MOPR i  PCPR –  n ie dotyczy 
Cel tematyczny 9 Promowanie włączenia społecznego, walka  z ubóstwem  
i  wszelką dyskryminacją  
Poddziałanie 7.1.2  Aktywna integracja –  projekty konkursowe  
Priorytet inwestycyjny 9i  Aktywne włączenie,  w tym z myślą  o promowaniu 
równych szans oraz aktywnego uczestnictwa  i  zwiększaniu szans na 
zatrudnienie 

 
 

Kont rak tac ja  do t ychczasow a  ( w g  s tanu 
na  dz ień  31 .12 .2017  r . )  

EFS –  108  886  182 ,32  PLN  podp i sano  115  umów   

BP  –  9  838  462 ,32 PLN .  podp i sano  115  um ów   

Wartość  w skaźn ików  produktu 
do t ychczas  os iągn ię ta  (bądź  za łożona 
do  os iągnięc ia  na  pods taw ie  zaw ar t ych  
kont rak tów  w g  s tanu  na  dz ień 
31 .12 .2017  r . )  

W artość  wskaźn ików za łożona  do  os iągn ięc i a  ma 
pods tawie  zawar t ych  kon t rak tów:  
 
-  L iczba  osób  zag rożonych  ubós twem lub  
wyk luczen iem spo łecznym ob ję t ych  wspa rc i em  
w  p rog ram ie  (osoby)  –  11  000  ( 36 ,72  % war tośc i  

doce lowe j ) .  
-  L i czba  osób  z  n iepe łnosp rawnośc iam i  ob ję t ych 
wspa rc i em  w p rog ramie  (C)  (osoby)  –  3  564  ( 126 ,56% 

war tośc i  doce lowe j ) .  
-  L i czba  zawar t ych  po rozum ień  o  wspó łp racy  na  r zecz 
rea l i zac j i  us ł ug  ak t ywne j  i n teg rac j i  –  ( s z tuk i )  –  61  

( 33 ,89% war tośc i  doce lowe j ) .  

 
Projekty, których realizacja rozpocznie się  w 2018 r. 
 
Cel tematyczny 9 Promowanie włączenia społecznego, walka  z ubóstwem  
i  wszelką dyskryminacją  
Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja –  projekty konkursowe  
Priorytet inwestycyjny 9i  Aktywne włączenie,  w tym z myślą  o promowaniu 
równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i  zwiększaniu szans na 
zatrudnienie 
 

LP. Konkursu:  1 Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw. - II kw. x III kw. - IV kw. - 

Typ konkursu 
Otwarty - 

 
Zamknięty x 

Planowana 
alokacja 

Kwota alokacji :    34 000 000,00 PLN (EFS) 
                                 6 000 000,00 PLN (współfinansowanie z innych źródeł) 

Typ/typy 
projektów 

przewidziane 
do realizacji 
w ramach 
konkursu 

W ramach konkursu można realizować następujące typy projektów: 

1) Projekty z zakresu wsparcia działań, mających na celu integrację i aktywizację społeczno-zawodową 

osób, rodzin/grup/środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przez 

wykorzystanie instrumentów aktywizacji: 
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a) zawodowej – pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie 

w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, tj. np. wsparcie 

usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej świadczonych w Centrach Integracji Społecznej, 

Klubach Integracji Społecznej, Zakładach Aktywności Zawodowej lub Warsztatach Terapii Zajęciowej, 

zatrudnienie wspierane, zatrudnienie wspomagane, praktyki, staże, prace społecznie użyteczne, usługi 

asystencko-doradcze wspierające aktywizację zawodową, w tym: trener pracy, asystent pracy, doradca 

zawodowy, wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy na potrzeby zatrudnienia osoby 

z niepełnosprawnością, dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, 

kursy i szkolenia dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo, wyposażające uczestnika w kwalifikacje 

lub kompetencje zawodowe, które zostaną wykorzystane do uzyskania zatrudnienia (wraz ze 

stypendiami). 

b) edukacyjnej – podniesienie poziomu wykształcenia lub dostosowanie poziomu wykształcenia lub 

kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy, tj. np. sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych 

z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub 

policealnym dla osób w wieku aktywności zawodowej (wraz ze stypendiami), zajęcia w ramach 

kształcenia ustawicznego oraz kosztów z nimi związanych w celu uzyskania zawodu lub przygotowania 

zawodowego, sfinansowanie zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji i umiejętności 

zawodowych, kursy i szkolenia umożliwiające podniesienie kwalifikacji lub kompetencji zawodowych 

osób pracujących (wraz ze stypendiami), organizacja i sfinansowanie usług wspierających aktywizację 

edukacyjną (np. brokera edukacyjnego oraz kosztów z nimi związanych). 

c) zdrowotnej – wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie 

w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy (tylko w przypadku gdy stanowi jeden 

z elementów projektu, w powiązaniu z innymi instrumentami aktywizacji i/lub podejmowanym 

zatrudnieniem), np. 

- finansowanie badań profilaktycznych lub specjalistycznych,  

- skierowanie i sfinansowanie terapii psychologicznej, rodzinnej, psychospołecznej dla osób lub rodzin, 

- skierowanie i sfinansowanie programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego w przypadku 

osób uzależnionych od alkoholu,  

- skierowanie i sfinansowanie programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej dla osób 

uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających,  

- sfinansowanie części kosztów zespołów ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo lub zajęć 

rehabilitacyjnych zgodnie z potrzebami osób z niepełnosprawnościami,  

- skierowanie i sfinansowanie programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc 

w rodzinie oraz wsparcie dla osób dotkniętych przemocą, o których mowa w przepisach 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

d) społecznej - przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności 

i aktywności społecznej, np.: 

- organizacja i finansowanie usług wspierających osoby z niepełnosprawnościami (m.in. koszty 

zatrudnienia tłumacza osoby głuchoniemej, przewodnika osoby niewidomej, asystenta osoby 

niepełnosprawnej),  

- finansowanie kosztów dostępu do usług bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego 

(indywidualnego i grupowego) oraz mediacji rodzinnej i interwencji kryzysowej,  

- organizacja i finansowanie kosztów wolontariatu oraz kosztów zatrudnienia osoby prowadzącej klub 

wolontariuszy , 

- organizacja i finansowanie treningów kompetencji i umiejętności społecznych, w tym kosztów 

zatrudnienia i działania osoby prowadzącej klub lub grupę,  

- organizacja i finansowanie uczestnictwa w grupach i klubach samopomocowych, w tym kosztów 

zatrudnienia i działania osoby prowadzącej klub lub grupę,  

- organizacja i finansowanie usług wsparcia i aktywizacji rodzin marginalizowanych (m.in. asystent 

rodziny, mediator),  

- koszty zatrudnienia np. asystenta osoby bezdomnej, asystenta osoby opuszczającej zakład karny,  

- pokrycie kosztów uczestnictwa w placówkach wsparcia dziennego, świetlicach i klubach,  

- organizacja i finansowanie usług wspierających animację lokalną, w tym kosztów zatrudnienia 

animatora lokalnego, lidera klubu integracji społecznej, streetworkera),  

- praca socjalna.  
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e) działania o charakterze środowiskowym (wyłącznie przy jednoczesnym zastosowaniu instrumentów 

aktywizacji zawodowej, społecznej lub edukacyjnej) – m.in. koszty spotkań związanych np. z realizacją 

programów aktywności lokalnej, organizowanie i inspirowanie udziału mieszkańców w spotkaniach, 

w szczególności o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym; inne działania o charakterze 

integracyjnym wynikające np. z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

o przeciwdziałaniu narkomanii. 

W przypadku zastosowania instrumentów aktywnej integracji wobec danej osoby, sfinansowaniu mogą 

podlegać również: 

- koszty ubezpieczenia zdrowotnego uczestnika projektu, 

- koszty ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników projektu, 

- koszty opieki nad dzieckiem lub osobą zależną (na czas realizacji zajęć), poniesione przez osobę 

będącą uczestnikiem zajęć lub koszty zorganizowania zajęć z dziećmi lub osobami zależnymi osób 

będących uczestnikami zajęć, 

- koszty pobytu dziecka uczestnika projektu w świetlicach i klubach, 

- koszty dojazdów uczestników projektu oraz osób z ich otoczenia, które korzystają z instrumentów 

aktywnej integracji, a w przypadku osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym 

również ich opiekunów lub asystentów, związane z uczestnictwem w kursach, poradnictwie, 

szkoleniach, konsultacjach i innych zajęciach, związanych z realizacją projektu, 

- koszty wyżywienia dla uczestników projektu oraz osób z ich otoczenia, które korzystają z instrumentów 

aktywnej integracji, a w przypadku osób z niepełnosprawnością ze znacznym i umiarkowanym 

stopniem niepełnosprawności także ich opiekunów lub asystentów, podczas zajęć wynikających 

z zaplanowanej ścieżki reintegracji, 

- finansowanie badań stwierdzających zdolność do wykonywania pracy, uczestnictwa w szkoleniu lub 

przygotowaniu zawodowym, odbywania stażu, wykonywania prac użytecznie społecznych oraz 

stwierdzających szczegółowe predyspozycje wymagane do wykonywania określonych zawodów 

zgodnie z art. 2 ust 3 i art. 40 ust 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy. 

2) Projekty służące sieciowaniu i dostarczaniu narzędzi zwiększających aktywność społeczną osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i działających na ich rzecz oraz wzmacniających 

deinstytucjonalizację (wyłącznie w powiązaniu z typem 1). 

Sieciowanie: 

- łączenie podmiotów o podobnym charakterze działań lub podmiotów mających na celu wzmocnienie 

współpracy interdyscyplinarnej; 

- wymiana zasobów i usług (sieci ponadgminne lub sieci ponadpowiatowe) w celu zmniejszenia 

obszarów wykluczenia społecznego; 

- wypracowywanie, dostarczenie, wdrażanie narzędzi zwiększających aktywność społeczną; 

- działania edukacyjne/szkoleniowe dla podmiotów odpowiadających za lokalną politykę integracyjną, 

np. gminy nie realizujące projektów w zakresie aktywnej integracji w okresie 2007-2013; 

- doradztwo w zakresie strategicznych inwestycji społecznych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym; 

- tworzenie partnerstw międzygminnych/powiatowych, mających na celu wymianę usług w zakresie 

aktywnej integracji i ich realizację w miejscu zapotrzebowania. 

Przewidywane 
wskaźniki 
konkursu 

Wartości wskaźników zostaną wskazane po określeniu kwoty alokacji przeznaczonej na konkurs. 

Planowane do osiągnięcia wartości wskaźników w ramach Poddziałania 7.1.2: 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie 

– 3 976; 

- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C) – 347; 

- Liczba zawartych porozumień o współpracy na rzecz realizacji usług aktywnej integracji – 15 
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Poddziałanie 7.1.2  Aktywna integracja – projekty konkursowe 
 

 

LP. Konkursu:  2 Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw. - II kw. - III kw. - IV kw. x 

Typ konkursu 
Otwarty - 

 
Zamknięty x 

Planowana 
alokacja 

Kwota alokacji :    42 500 000,00 PLN (EFS) 
                                 7 500 000,00 PLN (współfinansowanie z innych źródeł) 

 

Planuje się podział alokacji na dwie pule środków: 

I pula 15 000 000,00 PLN (12 750 000,00 PLN (EFS), 2 250 000,00 PLN (współfinansowanie z innych 

źródeł) – dla projektów realizowanych przez OPS, MOPR, PCPR, 

II pula 33 035 500,00 PLN (28 080 175,00 (EFS), 4 955 325,00 PLN (współfinansowanie z innych 

źródeł) – dla projektów realizowanych przez pozostałe podmioty. 

III pula – 700 000,00 PLN (595 000,00 PLN (EFS), 105 000,00 PLN (współfinansowanie z innych 

źródeł) dla projektów realizowanych w ramach Mandatu Terytorialnego dla Gnieźnieńskiego OSI 

IV pula – 1 264 500,00 PLN (1 074 825,00 PLN (EFS), 189 675,00 PLN (współfinansowanie z innych 

źródeł) dla projektów realizowanych w ramach Mandatu Terytorialnego dla Pilskiego OSI 

Typ/typy 
projektów 

przewidziane 
do realizacji 
w ramach 
konkursu 

W ramach konkursu można realizować następujące typy projektów: 

1) Projekty z zakresu wsparcia działań, mających na celu integrację i aktywizację społeczno-zawodową 

osób, rodzin/grup/środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przez 

wykorzystanie instrumentów aktywizacji: 

a) zawodowej – pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie 

w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, tj. np. wsparcie 

usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej świadczonych w Centrach Integracji Społecznej, 

Klubach Integracji Społecznej, Zakładach Aktywności Zawodowej lub Warsztatach Terapii Zajęciowej, 

zatrudnienie wspierane, zatrudnienie wspomagane, praktyki, staże, prace społecznie użyteczne, usługi 

asystencko-doradcze wspierające aktywizację zawodową, w tym: trener pracy, asystent pracy, doradca 

zawodowy, wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy na potrzeby zatrudnienia osoby 

z niepełnosprawnością, dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, 

kursy i szkolenia dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo, wyposażające uczestnika w kwalifikacje 

lub kompetencje zawodowe, które zostaną wykorzystane do uzyskania zatrudnienia (wraz ze 

stypendiami). 

b) edukacyjnej – podniesienie poziomu wykształcenia lub dostosowanie poziomu wykształcenia lub 

kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy, tj. np. sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych 

z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub 

policealnym dla osób w wieku aktywności zawodowej (wraz ze stypendiami), zajęcia w ramach 

kształcenia ustawicznego oraz kosztów z nimi związanych w celu uzyskania zawodu lub przygotowania 

zawodowego, sfinansowanie zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji i umiejętności 

zawodowych, kursy i szkolenia umożliwiające podniesienie kwalifikacji lub kompetencji zawodowych 

osób pracujących (wraz ze stypendiami), organizacja i sfinansowanie usług wspierających aktywizację 

edukacyjną (np. brokera edukacyjnego oraz kosztów z nimi związanych). 

c) zdrowotnej – wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie 

w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy (tylko w przypadku gdy stanowi jeden 

z elementów projektu, w powiązaniu z innymi instrumentami aktywizacji i/lub podejmowanym 

zatrudnieniem), np. 

- finansowanie badań profilaktycznych lub specjalistycznych,  

- skierowanie i sfinansowanie terapii psychologicznej, rodzinnej, psychospołecznej dla osób lub rodzin, 

- skierowanie i sfinansowanie programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego w przypadku 

osób uzależnionych od alkoholu,  

- skierowanie i sfinansowanie programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej dla osób 

uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających,  

- sfinansowanie części kosztów zespołów ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo lub zajęć 

rehabilitacyjnych zgodnie z potrzebami osób z niepełnosprawnościami,  
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- skierowanie i sfinansowanie programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc 

w rodzinie oraz wsparcie dla osób dotkniętych przemocą, o których mowa w przepisach 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

d) społecznej - przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności 

i aktywności społecznej, np.: 

- organizacja i finansowanie usług wspierających osoby z niepełnosprawnościami (m.in. koszty 

zatrudnienia tłumacza osoby głuchoniemej, przewodnika osoby niewidomej, asystenta osoby 

niepełnosprawnej),  

- finansowanie kosztów dostępu do usług bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego 

(indywidualnego i grupowego) oraz mediacji rodzinnej i interwencji kryzysowej,  

- organizacja i finansowanie kosztów wolontariatu oraz kosztów zatrudnienia osoby prowadzącej klub 

wolontariuszy , 

- organizacja i finansowanie treningów kompetencji i umiejętności społecznych, w tym kosztów 

zatrudnienia i działania osoby prowadzącej klub lub grupę,  

- organizacja i finansowanie uczestnictwa w grupach i klubach samopomocowych, w tym kosztów 

zatrudnienia i działania osoby prowadzącej klub lub grupę,  

- organizacja i finansowanie usług wsparcia i aktywizacji rodzin marginalizowanych (m.in. asystent 

rodziny, mediator),  

- koszty zatrudnienia np. asystenta osoby bezdomnej, asystenta osoby opuszczającej zakład karny,  

- pokrycie kosztów uczestnictwa w placówkach wsparcia dziennego, świetlicach i klubach,  

- organizacja i finansowanie usług wspierających animację lokalną, w tym kosztów zatrudnienia 

animatora lokalnego, lidera klubu integracji społecznej, streetworkera),  

- praca socjalna.  

e) działania o charakterze środowiskowym (wyłącznie przy jednoczesnym zastosowaniu instrumentów 

aktywizacji zawodowej, społecznej lub edukacyjnej) – m.in. koszty spotkań związanych np. z realizacją 

programów aktywności lokalnej, organizowanie i inspirowanie udziału mieszkańców w spotkaniach, 

w szczególności o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym; inne działania o charakterze 

integracyjnym wynikające np. z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

o przeciwdziałaniu narkomanii. 

W przypadku zastosowania instrumentów aktywnej integracji wobec danej osoby, sfinansowaniu mogą 

podlegać również: 

- koszty ubezpieczenia zdrowotnego uczestnika projektu, 

- koszty ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników projektu, 

- koszty opieki nad dzieckiem lub osobą zależną (na czas realizacji zajęć), poniesione przez osobę 

będącą uczestnikiem zajęć lub koszty zorganizowania zajęć z dziećmi lub osobami zależnymi osób 

będących uczestnikami zajęć, 

- koszty pobytu dziecka uczestnika projektu w świetlicach i klubach, 

- koszty dojazdów uczestników projektu oraz osób z ich otoczenia, które korzystają z instrumentów 

aktywnej integracji, a w przypadku osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym 

również ich opiekunów lub asystentów, związane z uczestnictwem w kursach, poradnictwie, 

szkoleniach, konsultacjach i innych zajęciach, związanych z realizacją projektu, 

- koszty wyżywienia dla uczestników projektu oraz osób z ich otoczenia, które korzystają z instrumentów 

aktywnej integracji, a w przypadku osób z niepełnosprawnością ze znacznym i umiarkowanym 

stopniem niepełnosprawności także ich opiekunów lub asystentów, podczas zajęć wynikających 

z zaplanowanej ścieżki reintegracji, 

- finansowanie badań stwierdzających zdolność do wykonywania pracy, uczestnictwa w szkoleniu lub 

przygotowaniu zawodowym, odbywania stażu, wykonywania prac użytecznie społecznych oraz 

stwierdzających szczegółowe predyspozycje wymagane do wykonywania określonych zawodów 

zgodnie z art. 2 ust 3 i art. 40 ust 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy. 

2) Projekty służące sieciowaniu i dostarczaniu narzędzi zwiększających aktywność społeczną osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i działających na ich rzecz oraz wzmacniających 

deinstytucjonalizację (wyłącznie w powiązaniu z typem 1). 

Sieciowanie: 

- łączenie podmiotów o podobnym charakterze działań lub podmiotów mających na celu wzmocnienie 

współpracy interdyscyplinarnej; 
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- wymiana zasobów i usług (sieci ponadgminne lub sieci ponadpowiatowe) w celu zmniejszenia 

obszarów wykluczenia społecznego; 

- wypracowywanie, dostarczenie, wdrażanie narzędzi zwiększających aktywność społeczną; 

- działania edukacyjne/szkoleniowe dla podmiotów odpowiadających za lokalną politykę integracyjną, 

np. gminy nie realizujące projektów w zakresie aktywnej integracji w okresie 2007-2013; 

- doradztwo w zakresie strategicznych inwestycji społecznych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym; 

- tworzenie partnerstw międzygminnych/powiatowych, mających na celu wymianę usług w zakresie 

aktywnej integracji i ich realizację w miejscu zapotrzebowania. 

Przewidywane 
wskaźniki 
konkursu 

Wartości wskaźników zostaną wskazane po określeniu kwoty alokacji przeznaczonej na konkurs. 

Planowane do osiągnięcia wartości wskaźników w ramach Poddziałania 7.1.2: 

Dla projektów realizowanych w I i II puli: 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie 
– 4 792 osoby ; 

- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C) – 450 osób; 

- Liczba zawartych porozumień o współpracy na rzecz realizacji usług aktywnej integracji – 15 

Dla projektów realizowanych w ramach Mandatu Terytorialnego dla Gnieźnieńskiego OSI 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w  

programie – 71 osób; 

- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C) –7 osób; 

Dla projektów realizowanych w ramach Mandatu Terytorialnego dla Pilskiego OSI 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 
128 osób; 

- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C) – 12 osób. 
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KARTA DZIAŁANIA 7.2 

 
Projekty, których realizacja jest kontynuowana 
 
Cel tematyczny 9 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką 
dyskryminacją 
Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki 
samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne 
Priorytet inwestycyjny 9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz 
wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie 
ogólnym 

 
 

Kontraktacja dotychczasowa (wg 
stanu na dzień 31.12.2017 r.) 

EFS 61 766 059,38 Podpisano 34 umowy o dofinansowanie 

BP 7 266 595,26 Podpisano 34 umowy o dofinansowanie 

Wartość wskaźników produktu 
dotychczas osiągnięta (bądź 
założona do osiągnięcia na 
podstawie zawartych kontraktów 
wg stanu na dzień 31.12.2017 r.) 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami 
społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie (osoby): 
– 6 804 (100% wartości docelowej) w podpisanych umowach, 
– 5 320 ( 78% wartości docelowej) wg zatwierdzonych wniosków o płatność. 

 
Cel tematyczny 9 Promowanie włączenia społecznego, walka  z ubóstwem  
i  wszelką dyskryminacją  
Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe 
Priorytet inwestycyjny 9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz 
wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie 
ogólnym 

 
Kontraktacja dotychczasowa (wg 
stanu na dzień 31.12.2017 r.) 

EFS 20 384 208,66 Podpisano 14 umów dofinansowanie 

BP 2 398 137,21 Podpisano 14 umów o dofinansowanie 

Wartość wskaźników produktu 
dotychczas osiągnięta (bądź 
założona do osiągnięcia na 
podstawie zawartych kontraktów 
wg stanu na dzień 31.12.2017 r.) 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami 
społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie (osoby): 
– 1 934 (11% wartości docelowej) w podpisanych umowach, 
– 1 495 ( 9% wartości docelowej) wg zatwierdzonych wniosków o płatność. 
 
Liczba JST, w których wdrożono w partnerstwie z partnerami społecznymi system 
realizacji usług społecznych (szt.): 
– 2 (9% wartości docelowej) w podpisanych umowach, 
– 0 (0% wartości docelowej) wg zatwierdzonych wniosków o płatność. 
 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami 
zdrowotnymi w programie (osoby): 
– 20 300 (158% wartości docelowej) w podpisanych umowach, 
– 49 (0% wartości docelowej) wg zatwierdzonych wniosków o płatność. 
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Cel tematyczny 9 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką 
dyskryminacją 
Poddziałanie 7.2.3 Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania 
Priorytet inwestycyjny 9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej 
jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym 
 

Kontraktacja dotychczasowa (wg 
stanu na dzień 31.12.2017 r.) 

EFS 11 359 187,75 Podpisano 1 umowę o dofinansowanie 

 BP 1 335 323,73 Podpisano 1 umowę o dofinansowanie 

Wartość wskaźników produktu 
dotychczas osiągnięta (bądź 
założona do osiągnięcia na 
podstawie zawartych kontraktów 
wg stanu na dzień 31.12.2017 r.) 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami 
społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie (osoby) 
- 1 575 (52% wartości docelowej) w podpisanych umowach 
- 300 (10% wartości docelowej) wg zatwierdzonych wniosków o płatność. 

 
 
Projekty, których realizacja rozpocznie się w 2018 r. 
 
Cel tematyczny 9 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką 

dyskryminacją 

Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe* 
* Przyjmowane kryteria są właściwe do oceny projektów, składanych w odpowiedzi na konkurs dotyczący realizacji programu 

polityki zdrowotnej „Rozszerzenie dostępności technologicznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci 

i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym na terenie Województwa Wielkopolskiego”.  
Priorytet inwestycyjny 9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz 
wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie 
ogólnym 

 
LP. Naboru:    Planowany termin ogłoszenia naboru  I kw.   II kw.  x III kw.   IV kw.    

Typ naboru 
Otwarty    

  
Zamknięty  x  

Planowana 
alokacja 

17 000 000,00 PLN (EFS) 
  2 000 000,00 PLN (BP)  

Typ/typy projektów 
przewidziane do 

realizacji w ramach 
konkursu 

4. Wdrażanie programów wczesnego wykrywania chorób, leczenia oraz rehabilitacji medycznej dzieci (np. 
szczepienia przeciwko HPV, polepszenie warunków opieki nad dzieckiem leczonym onkologicznie  
i hematologicznie). 

Przewidywane 
wskaźniki konkursu 

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu 

(sztuka) – 1;  

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi  
w programie (osoby) – 1 074 

Kryteria wybór 
projektów                                                      

Kryteria dostępu  

1. Działania realizowane w projekcie przez projektodawcę oraz ewentualnych partnerów są zgodne 
z zakresem właściwego programu polityki zdrowotnej, który jest załącznikiem do dokumentacji 
konkursowej. 
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Uzasadnienie:  

Kryterium rekomendowane przez Komitet Sterujący ds. 
koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia. Na 
potrzeby realizacji WRPO 2014+ programy polityki 
zdrowotnej to programy, które uzyskały pozytywną opinię 
Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 
(AOTMiT) lub spełniły wszystkie warunki wskazane 
w warunkowej opinii AOTMiT. Treść ww. programu stanowić 
będzie integralny element regulaminu konkursu. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
projektów 

(nr)  

4 

2. Projekt w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej jest realizowany wyłącznie przez podmiot wykonujący 
działalność leczniczą uprawniony do tego na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 

Uzasadnienie:  

Kryterium rekomendowane przez Komitet Sterujący ds. 
koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia. 
Przedmiotowe kryterium zapewni wysoką jakość  
i skuteczność podejmowanych działań. Spełnienie 
przedmiotowego kryterium będzie weryfikowane na 
podstawie oświadczenia Wnioskodawcy zawartego w treści 
wniosku oraz na podstawie danych zawartych w rejestrze 
podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
projektów 

(nr)  

4 

3. Kryterium dotyczące liczby składanych wniosków:  

Projektodawca składa nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu. 

Uzasadnienie:  

Ograniczona zostanie liczba „bliźniaczych” projektów 
składanych przez jednego Wnioskodawcę. Wpłynie to 
korzystnie na różnorodność i jakość projektów realizowanych 
przez Beneficjentów. Kryterium to ułatwi również dostęp do 
otrzymania dofinansowania większej liczby Wnioskodawców. 
Kryterium w przedmiotowym brzmieniu odnosi się wyłącznie 
do występowania danego podmiotu w charakterze 
Beneficjenta, a nie partnera. Oznacza to, że niezależnie od 
maksymalnie jednego wniosku, w którym dany podmiot 
występuje w charakterze Beneficjenta, może występować 
w innych wnioskach złożonych w tym samym konkursie 
w charakterze partnera. W przypadku złożenia więcej niż 
jednego wniosku przez jednego Projektodawcę, Instytucja 
Organizująca Konkurs odrzuca wszystkie złożone 
w odpowiedzi na konkurs wnioski w związku 
z niespełnieniem przez Beneficjenta kryterium dostępu. 

Stosuje się 
do typu/typów 
projektów (nr)  

4 

4. Świadczenia w ramach programów polityki zdrowotnej będą realizowane z pełnym poszanowaniem 
istniejących ram prawnych i ochrony praw pacjenta. 

Uzasadnienie:  

Kryterium wynika z zapisów WRPO 2014+ i ma na celu 
zapewnienie uczestnikom projektu prawa do świadczeń 
zdrowotnych oraz prawa do informacji i innych praw pacjenta 
a tym samym zwiększy poczucie bezpieczeństwa osób 
będących grupą docelową programów profilaktycznych, co 
może przyczynić się do zwiększenia odsetka osób objętych 
programami profilaktycznymi na terenie regionu. Na potrzeby 
realizacji WRPO 2014+ przez programy profilaktyczne 
rozumie się programy polityki zdrowotnej, które uzyskały 
pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych  
i Taryfikacji (AOTMiT) lub spełniły wszystkie warunki 
wskazane w warunkowej opinii AOTMiT. 

Stosuje się 
do typu/typów 
projektów (nr)  

4 

5. Beneficjent/Partner nie jest/nie będzie realizatorem analogicznego programu zdrowotnego lub 
programu polityki zdrowotnej realizowanego w ramach POWER 

Uzasadnienie:  

Przedmiotowe kryterium pozwoli uniknąć dublowania się 
wydatków w ramach programów zdrowotnych lub 
programów polityki zdrowotnej finansowanych ze środków 
POWER lub RPO. 

 Stosuje się 
do typu/typów 
projektów (nr) 

 4 

Kryteria premiujące (maksymalnie 21 pkt.)  

1. Wnioskodawcą lub partnerem jest podmiot wykonujący działalność 
leczniczą udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju 
podstawowa opieka zdrowotna na podstawie zawartej umowy 

WAGA  4 pkt.  
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o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dyrektorem właściwego 
Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Uzasadnienie:  

Kryterium rekomendowane przez Komitet Sterujący ds. 
koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia. Kryterium 
zapewni wysoką jakość i skuteczność podejmowanych 
działań w projekcie. Spełnienie przedmiotowego kryterium 
będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia 
Wnioskodawcy zawartego w treści wniosku. 

Stosuje się 
do typu/typów 
projektów (nr) 

4  

2. Wnioskodawca lub partner posiada 3-letnie doświadczenie w obszarze, 
w którym realizowany jest program polityki zdrowotnej. WAGA   5 pkt.  

Uzasadnienie:  

Kryterium rekomendowane przez Komitet Sterujący ds. 
koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia. 
Wnioskodawca powinien posiadać doświadczenie  
w zakresie ustalania programów leczenia/rehabilitacji u osób 
z mózgowym porażeniem dziecięcym. Kryterium zapewni 
wysoką jakość i skuteczność podejmowanych działań  
w projekcie. Spełnienie przedmiotowego kryterium będzie 
weryfikowane na podstawie oświadczenia Wnioskodawcy 
zawartego w treści wniosku. 

Stosuje się 
do typu/typów 
projektów (nr)  

4 

3. Projekt przewiduje partnerstwo z co najmniej jedną organizacją 
pozarządową reprezentującą interesy dzieci z porażeniem mózgowym 

i ich rodziców i posiadającą co najmniej 2-letnie doświadczenie w ww. 

zakresie.  

WAGA 3 pkt.  

Uzasadnienie:  

Kryterium rekomendowane przez Komitet Sterujący ds. 
koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia. Kryterium 
ma na celu wspieranie współpracy podmiotów leczniczych 
z organizacjami pozarządowymi reprezentującymi interesy 
pacjentów w celu poprawy jakości działań mających na celu 
propagowanie inicjatyw społecznych na rzecz dzieci 
z porażeniem mózgowym i ich rodziców. 

Stosuje się 
do typu/typów 
projektów (nr)  

4  

4. Premiowane będą projekty, które zakładają realizację wsparcia również 
w godzinach popołudniowych albo wieczornych albo w sobotę. WAGA 5 pkt. 

Uzasadnienie: 

Kryterium rekomendowane przez Komitet Sterujący do 
spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia. 
Kryterium przyczyni się do zmniejszenia barier w dostępie do 
interwencji zaplanowanych w programie, a także pozwoli na 
objęcie wsparciem większej liczby osób. 

Stosuje się 
do typu/typów 
projektów (nr) 

4 

5. Premiowane będą projekty, których realizatorem jest podmiot, który 
uczestniczył w przygotowaniu programu polityki zdrowotnej, na 
podstawie którego ma być realizowany projekt 

WAGA 4 pkt. 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu zapewnienie efektywnego wdrażania 
działań w ramach danego programu polityki zdrowotnej 
i wysokiej jakości świadczonych usług w projekcie 

Stosuje się 
do typu/typów 
projektów (nr) 

4 
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KARTA DZIAŁANIA 7.3 

 
Projekt, którego realizacja jest kontynuowana 
 
Cel Tematyczny 9 Promowanie włączenia społecznego, walka  z ubóstwem  
i  wszelką dyskryminacją  
Poddziałanie 7.3.1 Ekonomia społeczna – projekt pozakonkursowy realizowany przez 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
Priorytet inwestycyjny 9v. Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej  
w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania 
dostępu do zatrudnienia 
 

Kontraktacja dotychczasowa (wg 
stanu na dzień 31.12.2017 r.) 

EFS 2 141 853,03 – Podjęto 1 uchwałę powierzającą realizację projektu. 

BP 0 –nie przewidziano wkładu z BP. 

Wartość wskaźników produktu 
dotychczas osiągnięta (bądź 
założona do osiągnięcia na 
podstawie zawartych kontraktów 
wg stanu na dzień 31.12.2017 r.) 

Liczba zainicjowanych przy Komitecie ds. ekonomii społecznej grup roboczych 
zrzeszających przedstawicieli sektora (szt.) 
– 5 (71% wartości docelowej dla Poddziałania) w podpisanych umowach, 
– 5 (71% wartości docelowej) w zatwierdzonych wnioskach o płatność. 

 
Projekty, których realizacja jest kontynuowana 
 

Cel tematyczny 9 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką 
dyskryminacją 
Poddziałanie 7.3.2 Ekonomia społeczna – projekty konkursowe 
Priorytet inwestycyjny 9v. Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej  
w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania 
dostępu do zatrudnienia 
 

Kontraktacja dotychczasowa (wg 
stanu na dzień 31.12.2017 r.) 

EFS 67 002 886,75 -Podpisano 5 umów o dofinansowanie  

BP 7 882 094,13 Podpisano 5 umów o dofinansowanie 

Wartość wskaźników produktu 
dotychczas osiągnięta (bądź 
założona do osiągnięcia na 
podstawie zawartych kontraktów 
wg stanu na dzień 31.12.2017 r.) 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem  
w programie (osoby): 
– 1 751 (50% wartości docelowej) w podpisanych umowach, 
– 1 403 ( 40% wartości docelowej) w zatwierdzonych wnioskach o płatność. 
 
Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem (szt.): 
– 735 (125% wartości docelowej) w podpisanych umowach, 
– 769 ( 131% wartości docelowej) w zatwierdzonych wnioskach o płatność. 
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Projekty, których realizacja rozpocznie się w 2018 r. 
 
Cel tematyczny 9 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką 
dyskryminacją 
Poddziałanie 7.3.2 Ekonomia społeczna – projekty konkursowe 

Priorytet inwestycyjny 9v. Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej 

w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania 

dostępu do zatrudnienia 

 
LP. Naboru:   Planowany termin ogłoszenia naboru  I kw.  II kw. X III kw.  IV kw.  

Typ naboru  
Otwarty  

 
Zamknięty x 

Planowana 
alokacja 

60 350 000,00 PLN (EFS) 
  7 100 000,00 PLN (BP) 

Typ/typy projektów 
przewidziane do 

realizacji w ramach 
konkursu 

Kompleksowe projekty akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej zakładające 
łącznie: 
1) dotacje na tworzenie PES i tworzenie miejsc pracy w PES, 
2) świadczenie usług animacyjnych, inkubacyjnych i biznesowych dla wsparcia rozwoju ekonomii 
społecznej, zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES) i standardami 
określonymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), 
3) podnoszenie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego pracowników PES w ramach procesów 
biznesowych. 

Przewidywane 
wskaźniki konkursu 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem  
w programie (osoby) – 1749 
Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych (szt.) – 665 
Liczba podmiotów ekonomii społecznej deklarujących poprawę sytuacji na rynku w wyniku wsparcia 
otrzymanego w programie (szt.) – 59,38% 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu 
programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) (osoby) – 50% 

Kryteria wyboru 
projektów 

Kryteria dostępu 

 1. Kryterium okresu realizacji: 
Okres realizacji projektu jest nie krótszy niż 36 miesięcy, jednak nie dłuższy niż do 31.12.2022 roku. 

Uzasadnienie: 

Proponowany czas realizacji projektu pozwoli 
Wnioskodawcom na precyzyjne zaplanowanie 
przedsięwzięć, co wpłynie na zwiększenie 
efektywności oraz sprawne rozliczenie finansowe 
wdrażanych projektów. Okres realizacji projektu 
pozwoli na elastyczne dostosowanie założeń, 
podjętych działań do specyfiki subregionu oraz 
pozwoli na osiągnięcie założonych wartości 
wskaźników określonych w WRPO 2014+. 
Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego  
i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS 
i EFRR na lata 2014-2020. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
projektów 

(nr) 

1, 2, 3 

2. Kryterium realizatora usług wsparcia ekonomii społecznej : 
Usługi wsparcia ekonomii społecznej są realizowane wyłącznie przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii 
Społecznej, który złożył wniosek o akredytację ministra właściwego do spraw zabezpieczenia 

społecznego dla podmiotów lub partnerstw świadczących łącznie wszystkie typy usług wsparcia 
ekonomii społecznej (z zastrzeżeniem, że podpisanie umowy o dofinansowanie realizacji projektu 
będzie możliwe wyłącznie z ośrodkiem, który uzyska powyższą akredytację – potwierdzone 
stosownym dokumentem). 

Uzasadnienie: 

Projekty mogą być realizowane wyłącznie przez 
OWES posiadające akredytację ministra właściwego 
do spraw zabezpieczenia społecznego dla wszystkich 
typów usług wsparcia ekonomii społecznej.  
Decyzja w sprawie przyznania akredytacji będzie 
wymagana na etapie podpisywania umowy 
o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
projektów 

(nr) 

1, 2, 3 
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3. Kryterium liczby wniosków: 
Projektodawca składa maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie w ramach danego konkursu. 
Przedmiotowy wniosek zakłada realizację projektu w jednym z 5 subregionów (kaliskim, konińskim, 
leszczyńskim, pilskim, poznańskim wraz z miastem Poznań). 

Uzasadnienie: 

Ograniczona zostanie liczba "bliźniaczych" projektów 
składanych przez jednego projektodawcę. 
Wprowadzone ograniczenie dotyczące realizacji 
projektu w jednym subregionie ma na celu dostosowanie 
planowanych działań do specyfiki konkretnego, 
wybranego przez wnioskodawcę subregionu.  
W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku przez 
jednego wnioskodawcę, IZ odrzuca wszystkie złożone  
w odpowiedzi na konkurs wnioski, w związku  
z niespełnieniem przez wnioskodawcę kryterium 
dostępu. 
Pod pojęciem subregion rozumie się obszar zgodny  
z systemem statystycznym jednostek terytorialnych  
w Polsce stanowiącym część standardu NUTS (NUTS 
3) stosowanym także przez Główny Urząd Statystyczny. 
Jednocześnie podregion miasta Poznań został włączony 
do podregionu poznańskiego tworząc subregion 
poznański. 
Dopuszczono możliwość wsparcia grupy docelowej 
spoza subregionu, na którym działa dany OWES 
poprzez uwolnienie w ramach standardu minimum 20% 
kwoty przeznaczonej na animację, inkubację i wsparcie 
istniejących przedsiębiorstw społecznych (OWES może 
wykorzystać dodatkowe dwa punkty procentowe na 
wsparcie skierowane wyłącznie do osób/podmiotów  
z wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających 
wsparcia procesów rozwojowych - regionalne OSI), co 
umożliwi realizację tych działań poza terenem 
subregionu. 
W przypadku objęcia przez Beneficjenta wsparciem  
w ramach projektu osób spoza terytorium subregionu, na 
którym Beneficjent realizuje projekt, Beneficjent 
zobowiązany jest do każdorazowego poinformowania  
o powyższym ośrodka z subregionu, z którego pochodzi 
beneficjent ostateczny. 
Do dofinansowania wybrany zostanie jeden projekt dla 
danego subregionu. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
projektów 

(nr) 

1, 2, 3 
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4. Kryterium wskaźników efektywnościowych: 
Projektodawca zobowiązuje się do osiągnięcia we wniosku o dofinansowanie następujących 
wskaźników efektywnościowych: 
 
Subregion kaliski: 

 liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku działalności OWES dla osób wskazanych 
w definicji PS -124, 

 liczba grup inicjatywnych, które w wyniku działalności OWES wypracowały założenia co do 
utworzenia PES – 4, 

 liczba środowisk, które w wyniku działalności OWES przystąpiły do wspólnej realizacji 
przedsięwzięcia mającego na celu rozwój ekonomii społecznej -16, 

 liczba organizacji pozarządowych prowadzących działalność odpłatną pożytku publicznego 
lub działalność gospodarczą utworzonych w wyniku działalności OWES – 7, 

 procent wzrostu obrotów PS objętych wsparciem - 5%. 

 
Subregion koniński: 

• liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku działalności OWES dla osób wskazanych 
w definicji PS – 155, 

• liczba grup inicjatywnych, które w wyniku działalności OWES wypracowały założenia co do 
utworzenia PES – 6, 

• liczba środowisk, które w wyniku działalności OWES przystąpiły do wspólnej realizacji 
przedsięwzięcia mającego na celu rozwój ekonomii społecznej – 14, 

• liczba organizacji pozarządowych prowadzących działalność odpłatną pożytku publicznego 
lub działalność gospodarczą utworzonych w wyniku działalności OWES – 7, 

• procent wzrostu obrotów PS objętych wsparciem - 5%. 

 
Subregion leszczyński: 

 liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku działalności OWES dla osób wskazanych 
w definicji PS – 111, 

• liczba grup inicjatywnych, które w wyniku działalności OWES wypracowały założenia co do 
utworzenia PES – 4, 

• liczba środowisk, które w wyniku działalności OWES przystąpiły do wspólnej realizacji 
przedsięwzięcia mającego na celu rozwój ekonomii społecznej – 18, 

• liczba organizacji pozarządowych prowadzących działalność odpłatną pożytku publicznego 
lub działalność gospodarczą utworzonych w wyniku działalności OWES - 6, 

• procent wzrostu obrotów PS objętych wsparciem - 5%. 

 
Subregion pilski: 

 liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku działalności OWES dla osób wskazanych 
w definicji PS – 99, 

• liczba grup inicjatywnych, które w wyniku działalności OWES wypracowały założenia co do 
utworzenia PES - 4, 

• liczba środowisk, które w wyniku działalności OWES przystąpiły do wspólnej realizacji 
przedsięwzięcia mającego na celu rozwój ekonomii społecznej - 10, 

• liczba organizacji pozarządowych prowadzących działalność odpłatną pożytku publicznego 
lub działalność gospodarczą utworzonych w wyniku działalności OWES - 4, 

• procent wzrostu obrotów PS objętych wsparciem - 5%. 

 
Subregion poznański (łącznie z m. Poznań) 

 liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku działalności OWES dla osób wskazanych 
w definicji PS – 176, 

• liczba grup inicjatywnych, które w wyniku działalności OWES wypracowały założenia co do 
utworzenia PES – 6, 

• liczba środowisk, które w wyniku działalności OWES przystąpiły do wspólnej realizacji 
przedsięwzięcia mającego na celu rozwój ekonomii społecznej -12, 

• liczba organizacji pozarządowych prowadzących działalność odpłatną pożytku publicznego 
lub działalność gospodarczą utworzonych w wyniku działalności OWES - 11, 

• procent wzrostu obrotów PS objętych wsparciem - 5%. 
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Uzasadnienie: 

Przy wyborze OWES do dofinansowania stosowane 
są kryteria wyboru projektów wymagające od OWES 
osiągnięcia wybranych efektów działania, 
określonych dla wszystkich typów usług 
świadczonych przez OWES. Kryterium wynika  
z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć  
w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
projektów 

(nr) 

1, 2, 3 

 

 
 


