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Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego
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Plan działania na rok 2010
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056 657 14 61

KARTA DZIAŁANIA 7.1
Poddziałanie 7.1.1
Projekty, któr ych realizacja jest kontynuow ana
B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM
„Rozwój form aktywnej integracji oraz upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej”.
Typ/typy projektów
(operacji) realizowane
w ramach projektu

„Wsparcie realizowane zgodnie z „Zasadami przygotowania, realizacji i rozliczania projektów
systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie
oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013”.

Beneficjent systemowy
Czy typ projektu
(operacji) został
przewidziany w SzOP
do realizacji w trybie
systemowym?
Okres realizacji
projektu
Kwota poniesionych/
planowanych wydatków
w projekcie

136 ośrodków pomocy społecznej
TAK

X

NIE

n/d

JeŜeli NIE –
naleŜy
uzasadnić

nie dotyczy

02. 2008 -12. 2013
w
latach
20072009

37 776 165,22* PLN

Rezultaty
planowane
twarde
w
nie dotyczy
do
latach
osiągnięcia
2007w ramach
2009
miękkie
nie dotyczy
projektu
*W tym wl i c zo n o c zę ś ć p o wi a to wą MOPR/ MOP S

w
roku
2010

w
roku
2010

27 516 699* PLN

nie dotyczy

nie dotyczy

ogółem
w
projekcie

na koniec
realizacji
projektu

156 191 367 PLN

nie dotyczy

nie dotyczy

Projekty, któr ych realizacja rozpocznie się w 2010r.
B2.1 PROJEKT PRZEWIDZANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM
„Rozwój form aktywnej integracji oraz upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej”
Typ/typy projektów
(operacji) przewidziane do
realizacji w ramach projektu

Beneficjent systemowy
Czy typ projektu został
przewidziany w SzOP do
realizacji w trybie
systemowym?
Okres realizacji projektu
Kwota planowanych
wydatków w projekcie
Rezultaty
twarde
planowane do
osiągnięcia w
ramach
miękkie
projektu

Wsparcie realizowane zgodnie z „Zasadami przygotowania, realizacji i rozliczania projektów
systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie
oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013”
8 ośrodków pomocy społecznej
TAK

X

NIE

n/d

w roku
2010

JeŜeli NIE –
naleŜy
uzasadnić

1 005 369 PLN

w roku
2010

−

nie dotyczy

−

nie dotyczy

nie dotyczy
01. 2010 -12.2013
ogółem w
projekcie
na koniec
realizacji
projektu

5 664 972 PLN
−

nie dotyczy

−

nie dotyczy

Kryteria dostępu
Szczegółowe kryteria
wyboru projektów

1.

Projekt jest realizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Realizacja projektu wyłącznie na terenie województwa jest uzasadniona
Uzasadnienie:
regionalnym charakterem przewidzianego wsparcia oraz wynika z
konieczności wspierania instytucji i podmiotów działających na terenie
Strona 2 z 38

województwa kujawsko-pomorskiego.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie realizacji projektu.
Uzasadnienie:

Poddziałanie 7.1.2
Projekty, któr ych realizacja jest kontynuow ana
B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM
„Rozwój form aktywnej integracji oraz upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej”
Typ/typy projektów
(operacji) realizowane w
ramach projektu

Beneficjent systemowy
Czy typ projektu (operacji)
został przewidziany w SzOP
do realizacji w trybie
systemowym?
Okres realizacji projektu
Kwota
poniesionych/planowanych
wydatków w projekcie
Rezultaty
planowane do
osiągnięcia w
ramach
projektu

twarde

miękkie

Wsparcie realizowane zgodnie z „Zasadami przygotowania, realizacji i rozliczania projektów
systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie
oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007-2013”.
19 ziemskich powiatowych centrów pomocy rodzinie**
TAK

X

NIE

n/d

JeŜeli NIE –
naleŜy
uzasadnić

n/d
02. 2008 -12. 2013

w latach
20072009

6 453 355,11 PLN

w roku
2010

nie dotyczy

w latach
20072009

ogółem w
projekcie

3 967 669 PLN

nie dotyczy

na koniec
realizacji
projektu

w roku
2010
nie dotyczy

nie dotyczy

32 312 578 PLN

nie dotyczy

nie dotyczy

Poddziałanie 7.1.3
Projekty, któr ych realizacja jest kontynuow ana
B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM
Typ/typy
projektów
(operacji)
realizowane w
ramach projektu
Beneficjent
systemowy
Czy typ projektu
(operacji) został
przewidziany w
SzOP do realizacji
w trybie
systemowym?
Okres realizacji
projektu
Kwota
poniesionych/plan
owanych
wydatków w
projekcie

„Szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej, działających na terenie
regionu, powiązane bezpośrednio z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych zadań”.
Wsparcie realizowane zgodnie z „Zasadami przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych
Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
TAK

X

NIE

n/d

JeŜeli NIE –
naleŜy
uzasadnić

n/d

11. 2007- 12. 2013
w
latach
20072009

2 334 679,57 PLN

w
roku
2010

1 554 461 PLN
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ogółe
mw
projek
cie

8 763 717 PLN

- 156 beneficjentów
objętych projektem
- 45 zorganizowanych
szkoleń
- 19 utworzonych
zespołów
interdyscyplinarnych
- 500 beneficjentów
objętych projektem
systemowym
- 86 zorganizowane
formy szkoleniowe
- 1 opracowana
i wydana publikacja
- 130- tj. 80% jednostek
organizacyjnych pomocy
społecznej objętych
doradztwem
specjalistycznym

twarde

-906 beneficjentów
objętych projektem
systemowym
- 166 zorganizowane
formy szkoleniowe
- 2 opracowane i wydane
publikacje
- 130 –tj. 80%
jednostek
organizacyjnych
pomocy społecznej
(ops, pcpr) oraz 20%
innych instytucji
realizujących działania
z zakresu aktywnej
integracji objętych
doradztwem
specjalistycznym

- 2 publikacje
- 2 konferencje
informacyjno promocyjne
- 60% jednostek
realizujących
projekty systemowe
objętych doradztwem
specjalistycznym
- przeprowadzenie
ewaluacji 100%
realizowanych projektów
systemowych ops i pcpr
oraz opracowanie
końcowego raportu
ewaluacyjnego

Rezulta
ty
planow
ane do
osiągni
ęcia w
ramach
projekt
u

w
latach
20072009

miękkie

w
roku
2010

Podniesienie
kwalifikacji przez min.
500 pracowników
instytucji pomocy i
integracji społecznej
przez organizowanie
szkoleń oraz
specjalistyczne
doradztwo dla kadr
instytucji pomocy
społecznej,
działających na terenie
regionu, powiązane
bezpośrednio z
potrzebami oraz ze
specyfiką realizowanych
zadań, a poprzez to
zwiększenie
skuteczności i
racjonalności
funkcjonowania tych
instytucji.

156 pracowników
instytucji pomocy i
integracji społecznej
podniesie swoje
kwalifikacje w wyniku
udziału w szkoleniach
i doradztwie
specjalistycznym, w
tym:
- 70% tej grupy
wzmocni swoją
motywację w zakresie
podnoszenia swoich
kwalifikacji,
- 50% nabędzie
umiejętności
rozwiązywania
problemów
powstających w pracy z
klientem,
- 60% nabędzie lub
poszerzy umiejętności
w zakresie stosowania
nowoczesnych
instrumentów i narzędzi
aktywnej integracji,
- 55% nabędzie lub
poszerzy umiejętności
komunikacyjne,
- wymiana
doświadczeń w
obszarze pomocy i
integracji społecznej
u 100% uczestników
projektu.
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na
konie
c
realiz
acji
projek
tu
Podniesienie
kwalifikacji przez min.
906 pracowników
instytucji pomocy i
integracji społecznej
przez organizowanie
szkoleń oraz
specjalistyczne
doradztwo dla kadr
instytucji pomocy
społecznej,
działających na terenie
regionu, powiązane
bezpośrednio z
potrzebami oraz ze
specyfiką realizowanych
zadań, a poprzez to
zwiększenie
skuteczności i
racjonalności
funkcjonowania tych
instytucji.

C. Wskaźniki monitorowania Działania 7.1
C. Wskaźniki monitorowania Działania
Wartość wskaźnika do
osiągnięcia w roku 2010

Nr Działania

Nazwa wskaźnika

Działanie 7.1

Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy
zakończyli udział w projektach dotyczących
aktywnej integracji
- w tym osoby z terenów wiejskich
Liczba pracowników instytucji pomocy i integracji
społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną
integracją, którzy w wyniku wsparcia z EFS
podnieśli swoje kwalifikacje w systemie
pozaszkolnym
Liczba klientów instytucji pomocy społecznej
objętych kontraktami socjalnymi w ramach
realizowanych projektów
Inne wskaźniki określone przez Instytucję
Pośredniczącą

5 500
2 600

156

3 500

KARTA DZIAŁANIA 7.2
Poddziałanie 7.2.1
LP.
Konkursu:

A.1

Typ konkursu

Planowany termin ogłoszenia
konkursu
Otwarty
Zamknięty

I kw.

II
kw.

X

III kw.

IV kw.

x
1

Projekty na rzecz integracji społeczno – zawodowej, obejmujące następujące typy realizowanych operacji :

Typ/typy projektów
(operacji)
przewidziane do
realizacji w ramach
konkursu

- wsparcie dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej, w tym: centrów integracji społecznej,
klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów działających na rzecz
aktywizacji społeczno - zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza) z
wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej (1);
2
- kursy i szkolenia umoŜliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych
(2) ;
3
- staŜe, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy (3);
- poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne lub zawodowe, prowadzące do integracji społecznej
i zawodowej (4);
- rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i
społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej,
streetworkingu, coachingu, treningu pracy) (5);
- rozwój usług społecznych przezwycięŜających indywidualne bariery w integracji społecznej w tym
w powrocie na rynek pracy (6);
- rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy (7);

1

W przypadku realizacji części zadań w projekcie przez podwykonawcę, wartość dodana projektu moŜe zostać zwiększona
poprzez zastosowanie przez beneficjenta projektu klauzul społecznych, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 7 maja 2009 r.
o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz zmianie niektórych innych ustaw.
2
Osobom uczestniczącym w szkoleniach lub kursach przysługuje stypendium w wysokości nie większej niŜ 4,00 PLN brutto
za godzinę uczestnictwa w szkoleniu (właściwa IP/IP2 określi szczegółowe warunki odbywania szkolenia lub kursu, mając na
uwadze zapewnienie właściwych warunków nabywania umiejętności przez uczestników projektu).
3
Osobom uczestniczącym w staŜu lub odbywającym zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy przysługuje miesięczne
stypendium w wysokości nie większej niŜ kwota minimalnego wynagrodzenia (właściwa IP/IP2 określi szczegółowe warunki
odbywania staŜu oraz zajęć reintegracji zawodowej u pracodawcy, mając na uwadze zapewnienie właściwych warunków
nabywania umiejętności przez uczestników projektu).
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- wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne,
w tym zaburzone psychicznie (8);
- promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób wykluczonych i zagroŜonych wykluczeniem
społecznym (9);
- wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieŜy (świetlice
środowiskowe, w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe) połączonych
z realizacją działań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej (10);
- organizowanie akcji i kampanii promocyjno – informacyjnych, m.in. z zakresu równości szans, mobilności
i elastyczności zawodowej, promowania postaw aktywnych oraz przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu (11);
- rozwój dialogu, partnerstwa publiczno - społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na
poziomie regionalnym i lokalnym (12);
- prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz z zakresu polityki społecznej w regionie
(w tym działań mających na celu przygotowanie i wdraŜanie gminnych lub powiatowych strategii
rozwiązywanie problemów społecznych) (13);
Kryteria dostępu
1. Projekt jest realizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Realizacja
projektu
wyłącznie
na
terenie
województwa
jest
uzasadniona
regionalnym
charakterem przewidzianego wsparcia oraz wynika z
konieczności wspierania instytucji i podmiotów
Stosuje się do
działających na terenie województwa kujawskoUzasadnienie:
typu/typów
pomorskiego.
operacji (nr)

Szczegółowe
kryteria wyboru
projektów

1- 13

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie realizacji
projektu.
2. Projekt jest realizowany przez podmioty określone w art. 11 ust. 3 Ustawy o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie, jednostki samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców, z
wyłączeniem podmiotów, w stosunku do których toczy się lub toczyło (w okresie 36 miesięcy
poprzedzających złoŜenie wniosku) postępowanie wyjaśniające, które potwierdziło
nieprawidłowości przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków publicznych (w tym
unijnych).
Realizacja projektów przez podmioty o ustalonym
statusie przyczyni się do przygotowania przez
projektodawcę projektów kompleksowych oraz
zagwarantuje uzyskanie jednakowej i poełnej
pomocy dla wszystkich osób z grupy docelowej, a
ponadto w sposób znaczący ograniczy ryzyko
niepowodzenia realizacji projektu.
Do podmiotów mogących na podstawie powyŜszego
kryterium dostępu składać wnioski o dofinansowanie
moŜna zaliczyć m.in. organizacje pozarządowe,
spółdzielnie socjalne, jednostki organizacyjne
podległe organom administracji publicznej lub przez
nie nadzorowane, osoby prawne, jednostki
organizacyjne działające na podstawie przepisów o
stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w
Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do
innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o
Stosuje się do
gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeŜeli ich
Uzasadnienie:
typu/typów
1 - 13
cele statutowe obejmują prowadzenie działalności
operacji (nr)
poŜytku publicznego, stowarzyszenia jednostek
samorządu terytorialnego, jednostki samorządu
terytorialnego, przedsiębiorców. Wyłączyć naleŜy
podmioty, które nie dają rękojmi naleŜytego
wykonania zadania, w stosunku do których toczy się
postępowanie wyjaśniające (kontrola wewnętrzna,
postępowanie prokuratorskie, policyjne), które
potwierdzi nieprawidłowości przy realizacji projektów
współfinansowanych ze środków publicznych (w tym
unijnych). Mając na uwadze długotrwałość
postępowania sądowego (orzeczenia zapadają po
wielu
latach),
zasadnym
naleŜy
uznać
niepowierzanie środków publicznych podmiotom,
które nie gwarantują właściwego ich wykorzystania.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
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zapisów we wniosku o dofinansowanie realizacji
projektu oraz oświadczenia podmiotu, złoŜonego
pod rygorem odpowiedzialności karnej, którego
niezgodność z prawdą będzie stanowić podstawę do
rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.
3. Projekt jest realizowany przez podmioty funkcjonujące co najmniej 12 miesięcy (od dnia rejestracji
danego podmiotu we właściwym rejestrze do dnia złoŜenia wniosku, o ile taki wpis jest wymagany
przepisami prawa).
Realizacja projektów przez podmioty funkcjonujące
przez co najmniej 12 miesięcy w sposób znaczący
ogranicza ryzyko niepowodzenia realizacji projektów
współfinansowanych ze środków EFS.
Podmioty funkcjonujące co najmniej 12 miesięcy
dysponują zapleczem technicznym i posiadają
doświadczenie w prowadzeniu działalności. Ponadto
w przeciągu okresu swojego funkcjonowania
wypracowały potencjał instytucjonalny i kadrowy, co
przekłada się na ustabilizowaną pozycję na rynku
Stosuje się do
pod względem formalnym i organizacyjnym. Ma to
1 - 13
Uzasadnienie:
decydujące znaczenia dla utrzymania trwałości
typu/typów
przyjętych rozwiązań oraz wypracowania właściwych
operacji (nr)
efektów realizowanych działań. Zwiększa realną
szansę na kontynuowanie projektu ze środków
innych niŜ przewidziane w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie realizacji
projektu oraz na etapie podpisywania umowy o
dofinansowanie
na
podstawie
wyciągu
z
odpowiedniego rejestru.
4. Beneficjent moŜe złoŜyć w odpowiedzi na jeden konkurs nie więcej niŜ dwa wnioski
o dofinansowanie realizacji projektu.
Skupienie Beneficjenta na opracowaniu mniejszej
ilości wniosków o dofinansowanie realizacji projektu
prowadzi
do
bardziej
kompleksowego
zdiagnozowania potrzeb grup docelowych do których
kierowane będzie wsparcie (względnie celów
projektów badawczych), co powinno w konsekwencji
przyczynić
się
do
bardziej
adekwatnego
dostosowania wsparcia zaprojektowanego we
wniosku, do realnych potrzeb i oczekiwań
w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej na
określonym terenie. Ograniczenie liczby składanych
wniosków o dofinansowanie realizacji projektu
powinno równieŜ prowadzić do podniesienia
Stosuje się do
poziomu jakości aplikacji składanych w odpowiedzi
Uzasadnienie:
typu/typów
na konkurs, a w konsekwencji do bardziej
operacji (nr)
sprawnego i zgodnego z załoŜeniami wdraŜania
projektu. Pozwoli to równieŜ uniknąć sytuacji, w
której wnioskodawca składa w ramach jednego
konkursu
kilka
wniosków,
nie
posiadając
wystarczającego i odpowiedniego potencjału do ich
realizacji. Przyczyni się równieŜ do stworzenia
warunków
umoŜliwiających
korzystanie
z
dofinansowania realizacji projektów większej liczbie
projektodawców.

1 - 13

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
rejestru wniosków złoŜonych w odpowiedzi na
konkurs.
5. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę) na terenie
województwa kujawsko-pomorskiego, z dostępną pełną dokumentacją wdraŜanego projektu (powinna
ona dotyczyć dokumentów merytorycznych i finansowych związanych z realizowanym wsparciem) oraz
z kluczowym personelem realizującym projekt (personel zarządzający projektem wskazany we wniosku
o dofinansowanie realizacji projektu).
Realizacja projektu przez projektodawcę, który ma
biuro/siedzibę na terenie województwa jest
Stosuje się do
uzasadniona
regionalnym
charakterem
Uzasadnienie:
typu/typów
1-13
przewidzianego
wsparcia
oraz
wynika
operacji (nr)
z konieczności wspierania instytucji i podmiotów
działających na terenie województwa kujawskoStrona 7 z 38

pomorskiego. Ponadto wspieranie rozwoju zasobów
ludzkich w regionie będzie ułatwione poprzez
zlokalizowanie biura/siedziby projektodawcy na
terenie województwa. W biurze powinna znajdować
się niezbędna dokumentacja danego projektu oraz
powinna być zatrudniona kadra obsługująca dany
projekt. Wszystko to wpłynie równieŜ na sprawne
nadzorowanie przebiegu poszczególnych etapów
wdraŜania oraz rozliczania projektu.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie realizacji
projektu.
6. Maksymalna wartość projektu wynosi 1 500 000 PLN.
Maksymalna wartość projektu określona na tym
poziomie wpłynie na efektywne planowanie
wydatków
przez
beneficjentów
oraz
ułatwi
monitorowanie realizacji projektu.
UmoŜliwi równieŜ realizację projektu większej liczbie
Uzasadnienie:
beneficjentów.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie realizacji
projektu.
7. Projekt jest realizowany nie dłuŜej niŜ do 31.12.2011r.
Ograniczony czas realizacji projektu pozwoli
beneficjentom
precyzyjnie
zaplanować
przedsięwzięcia, co wpłynie na zwiększenie
efektywności oraz sprawne rozliczanie finansowe
wdraŜanych projektów. Wpłynie ono równieŜ na
zwiększenie intensywności działań podejmowanych
w
toku
realizacji
projektu.
Jednocześnie
proponowany
okres
realizacji
projektu
jest
Uzasadnienie:
wystarczający, aby objąć wszystkich beneficjentów
zakładanymi formami wsparcia i podjąć odpowiednie
działania zaradcze w przypadku trudności w
realizacji projektu.

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

1-13

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

1-13

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie realizacji
projektu.
8. Grupę docelową stanowią osoby zamieszkujące (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na
terenie województwa kujawsko-pomorskiego lub podmioty i instytucje działające na jego terenie.
Skierowanie pomocy do grup docelowych oraz
podmiotów i instytucji z terenu województwa
kujawsko-pomorskiego
jest
uzasadnione
regionalnym charakterem wsparcia.
Z uwagi na fakt, Ŝe środki dla poszczególnych
województw na finansowanie działań w ramach
komponentu regionalnego zostały podzielone
według określonego algorytmu uwzględniającego
Stosuje się do
Uzasadnienie
sytuację społeczno - ekonomiczną w danym
typu/typów
1-13
regionie, uzasadnionym jest, Ŝe za ich pomocą
operacji (nr)
wzmocniony zostanie potencjał zasobów ludzkich i
instytucji/podmiotów
z
terenu
województwa
kujawsko-pomorskiego.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie realizacji
projektu.
9. Minimalna wartość projektu wynosi 200 000 PLN.

Uzasadnienie

Minimalna wartość projektu określona na tym
poziomie ma na celu zagwarantowanie realizacji
dłuŜszych projektów i objęcie wsparciem większej
liczby
osób. Ponadto umoŜliwi
osiągnięcie
wszystkich załoŜonych celów, co byłoby trudne przy
mniejszym nakładzie środków finansowych.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie realizacji
projektu.
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Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

1-13

Kryteria strategiczne
1. Grupę docelową w projekcie stanowią w co najmniej 40% osoby w
wieku powyŜej 45 r. Ŝ.
Osoby
powyŜej
45
roku
Ŝycia
zostały
zidentyfikowane jako jedna z grup docelowych
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na
rynku pracy. Przyczyn tego stanu rzeczy moŜna
upatrywać między innymi w: stereotypowym
postrzeganiu przez pracodawców osób z tej grupy
wiekowej, barierach psychologicznych osób po
45 r. Ŝ., jak równieŜ w braku odpowiednich
kwalifikacji tych osób. Wszystko to skutkuje bardzo
niskim poziomem aktywności zawodowej w tej
Uzasadnienie:
grupie. Dlatego działania adresowane do osób
powyŜej 45 roku Ŝycia powinny koncentrować się
głównie na zapobieganiu ich wcześniejszej
dezaktywizacji zawodowej, przy równoczesnym
tworzeniu warunków dla utrzymania tej grupy na
rynku pracy i lepszego ich funkcjonowania w Ŝyciu
społecznym.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie realizacji
projektu.
2. Projekt zapewnia wsparcie dla tworzenia i działalności centrum
integracji społecznej lub klubu integracji społecznej lub zakładu
aktywności zawodowej na terenie powiatów/gmin województwa
kujawsko-pomorskiego, w których nie działają takie podmioty.
Wskazane w kryterium podmioty integracji
społecznej
(CIS,
KIS,
ZAZ),
dysponujące
zróŜnicowaną i komplementarną ofertą wsparcia dla
osób wykluczonych społecznie, są sprawdzonymi
w
działaniu
podmiotami
zapewniającymi
wszechstronne oddziaływanie na osoby znajdujące
się w najtrudniejszej sytuacji społeczno - zawodowej.
Pozytywna ocena działalności tego typu podmiotów
wykazuje
jednoznacznie
na
potrzebę
rozbudowywania tej formuły działań z zachowaniem
konkurencyjności w stosunku do podobnych
projektów.
Uzasadnienie:
W
województwie
kujawsko-pomorskim
liczba
istniejących podmiotów jest niewystarczająca w
stosunku do potrzeb, co wyraŜa i uzasadnia
równieŜ regionalny charakter wsparcia.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu oraz
w oparciu o informacje z rejestru CIS prowadzonego
na stronie internetowej przez Kujawsko-Pomorski
Urząd
Wojewódzki
w
Bydgoszczy,
wykaz
sporządzony przez ROPS w Toruniu dotyczący ZAZ
oraz KIS w województwie kujawsko-pomorskim.
3. Projekt jest skierowany do mieszkańców gminy, na terenie której juŜ
zrealizowano lub aktualnie realizowana jest inwestycja związana z
rozbudową infrastruktury społecznej, współfinansowana z EFRR lub
Funduszu Spójności.
Dostrzega się konieczność promowania projektów
komplementarnych, biorąc pod uwagę skuteczność
działań
integracyjnych,
realizowanych
w
środowiskach, gdzie działania z zakresu rewitalizacji
przestrzennej, gospodarczej i infrastrukturalnej
uzupełnione są projektami z zakresu działań
społecznych. Jest to mechanizm promujący
Uzasadnienie:
realizację
projektów
ukierunkowanych
na
komplementarność działania rewitalizacyjnego na
obszarze
przeciwdziałania
wykluczeniu
społecznemu.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie realizacji
projektu.
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WAGA

5 pkt.

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

2,4,5,6,
7

WAGA

5 pkt.

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

1

WAGA

5 pkt.

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

1-13

4. Projekt jest skierowany do mieszkańców gminy województwa
kujawsko-pomorskiego, na terenie której liczba osób korzystających
ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu bezrobocia jest wyŜsza niŜ
średnia liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy
społecznej z tytułu bezrobocia na terenie województwa kujawskopomorskiego.
Bezrobocie stanowi jeden z najczęstszych powodów
korzystania ze świadczeń pomocy społecznej w
województwie kujawsko-pomorskim, stąd teŜ jego
ograniczenie powinno być jednym z kluczowych
celów wszystkich działań z zakresu polityki
społecznej. W związku z tym wskazane jest
preferowanie realizacji projektów skierowanych do
mieszkańców terenów o najwyŜszym poziomie
zapóźnienia ekonomicznego i socjalnego, w celu
przyspieszenia ich rozwoju, a tym samym
wyrównywania poziomu spójności społecznej.
Jednocześnie jest to zgodne z zapisami Programu
strategicznego
dla
pomocy
społecznej
–
„Stymulowanie
rozwoju
pomocy
społecznej
w województwie kujawsko-pomorskim – perspektywa
Uzasadnienie:
środowiskowa i instytucjonalna”, zakładającego
przeciwdziałanie
biedzie
i wykluczeniu społecznemu. Skierowanie pomocy do
powyŜej wskazanych osób jest wiec uzasadnione
regionalnym charakterem wsparcia.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie realizacji
projektu oraz w oparciu o dane ze Sprawozdania
MPiPS – 03 za I półrocze 2009.
(Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy
społecznej z tytułu bezrobocia w województwie
kujawsko-pomorskim na dzień 30.06.2009r. w
oparciu o Sprawozdanie MPIPS – 03 za I półrocze
roku 2009).
5. Projekt zapewnia wykorzystanie modelu usług asystenckich
w
zakresie
aktywizacji
zawodowej
i
społecznej
osób
niepełnosprawnych, wypracowanego na podstawie zwalidowanych
rezultatów PIW EQUAL.
Dotychczasowe działania aktywizacyjne skierowane
do osób niepełnosprawnych w niewielkim stopniu
przyczyniły się do poprawy sytuacji zawodowej osób
niepełnosprawnych, a wskaźnik zatrudnienia w
województwie kujawsko-pomorskim nadal kształtuje
się na bardzo niskim poziomie.
Wykorzystanie wypracowanych - w ramach projektu
PIW
EQUAL
metod
aktywizacji
osób
Uzasadnienie:
niepełnosprawnych poprzez zatrudnienie asystentów
osobistych zajmujących się bezpośrednią pomocą w
integracji społecznej i zawodowej tych osób, moŜe
wpłynąć na zmianę ich moŜliwość i sytuacji zarówno
społecznej, jaki i zawodowej.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie realizacji
projektu.
6. Grupę docelową w projekcie w co najmniej 30% stanowią osoby
niepełnosprawne oraz wsparcie w ramach projektu zostało
dostosowane do specyficznych potrzeb tej grupy docelowej.
Z danych wynika, Ŝe niepełnosprawność stanowi
jeden z najczęstszych powodów korzystania ze
świadczeń pomocy społecznej w województwie
kujawsko-pomorskim. Osoby niepełnosprawne to
niejednokrotnie osoby pozostające bez zatrudnienia.
Zazwyczaj głównym źródłem ich utrzymania (i często
Uzasadnienie:
jedynym) są świadczenia społeczne (renty, zasiłki).
Osoby
te
rzadko
dysponują
odpowiednim
wykształceniem i kwalifikacjami wymaganymi na
rynku pracy. Trudności w dostępie do szeroko
rozumianego
zatrudnienia
oraz
moŜliwości
podnoszenia kwalifikacji zawodowych wynikają
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WAGA

5 pkt.

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

1-13

WAGA

5 pkt.

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

2-8

WAGA

5 pkt.

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

2 - 4,
6-9

nierzadko z mniejszej mobilności i dyspozycyjności
tych osób.
Z uwagi na liczne bariery o charakterze fizycznym i
mentalnym osób niepełnosprawnych uzasadnione
jest preferowanie projektów adresowanych do tej
grupy docelowej przy jednoczesnym uwzględnieniu
dostosowania formy i realizacji wsparcia do potrzeb
tej grupy.
Skierowanie pomocy do powyŜszej grupy docelowej
jest więc uzasadnione regionalnym charakterem
wsparcia.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie realizacji
projektu.
7. Projekt uwzględnia specjalne potrzeby osób niepełnosprawnych
poprzez odpowiednie przystosowanie infrastruktury w celu poprawy
dostępu osób niepełnosprawnych do integracji społecznej (poprzez
cross-financing).
Osoby niepełnosprawne są jedną z grup najbardziej
naraŜonych na wykluczenie społeczne, między
innymi ze względu na istniejące bariery
architektoniczne. Dotychczasowe projekty w
niewielkim stopniu uwzględniają specyficzne
potrzeby i bariery, na jakie napotykają osoby
niepełnosprawne.
PowyŜsze
kryterium
ma
zwiększyć moŜliwości integracji społecznej osób
Uzasadnienie:
niepełnosprawnych. Wydatki ponoszone w ramach
cross-financingu powinny zostać przeznaczone
przede wszystkim na zapewnienie realizacji zasady
równości szans, w szczególności w odniesieniu do
potrzeb osób niepełnosprawnych.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie realizacji
projektu.
8. Projekt zapewnia zróŜnicowanie wsparcia dla beneficjentów
ostatecznych, biorąc pod uwagę osobowościowe moŜliwości
uczestników, włączając zaangaŜowanie tak, aby ustalona część
uczestników znalazła pracę po zakończeniu projektu poprzez
zastosowanie co najmniej 3 róŜnych instrumentów wsparcia w
odniesieniu do kaŜdego uczestnika projektu.
W celu zwiększenia efektywności i racjonalności
podejmowanych
działań
zmierzających
do
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu naleŜy
promować projekty, które oferują kompleksowe i
zindywidualizowane wsparcie uczestnikom projektu,
co przyczyni się do wzrostu liczby osób, które po
zakończeniu projektu otrzymają zatrudnienie. W
pierwszej kolejności powinny pojawiać się działania
z zakresu przezwycięŜania trudności z integracją
społeczno – psychologiczną, następnie działania
Uzasadnienie:
korygujące i kształtujące postawę społeczną,
końcowym etapem powinno być wsparcie sfery
zawodowej. Zatem uzasadnione jest zastosowanie
moŜliwie
szerokiego
wachlarza
usług
reintegracyjnych
w
odniesieniu
do
osób
zagroŜonych wykluczeniem społecznym.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie realizacji
projektu.
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WAGA

5 pkt.

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

1, 4, 5,
6, 7, 8,
10

WAGA

5 pkt.

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

2, 3, 4,
7

Poddziałanie 7.2.2
LP. Konkursu:

A.1

Typ konkursu

Planowany termin ogłoszenia konkursu
Otwarty
Zamknięty

I kw.

x

II kw.

III
kw.

IV kw.

x

1. Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji otoczenia
sektora ekonomii społecznej, świadczących w ramach projektu w sposób komplementarny i łączny:
Typ/typy projektów
(operacji)
przewidziane do
realizacji w ramach
konkursu

- usługi prawne, księgowe, marketingowe;
- doradztwo (indywidualne i grupowe, m.in. w postaci punktów lub centrów doradztwa, inkubatorów
społecznej przedsiębiorczości tworzących wspólną infrastrukturę rozwoju);
- szkolenia umoŜliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do załoŜenia i prowadzenia
działalności w sektorze ekonomii społecznej;
- usługi wspierające rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej (m.in. poprzez budowę
sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu wspierania rozwoju podmiotów ekonomii społecznej);
- promocję ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej.
Kryteria dostępu
1. Projekt jest realizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Uzasadnienie:

Szczegółowe kryteria
wyboru projektów

Realizacja
projektu
wyłącznie
na
terenie
województwa
jest
uzasadniona
regionalnym
charakterem przewidzianego wsparcia oraz wynika z
konieczności wspierania instytucji i podmiotów
działających na terenie województwa kujawskopomorskiego.

Stosuje się
do
typu/typów
operacji (nr)

1

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie realizacji
projektu.
2. Projekt jest realizowany przez podmioty określone w art. 11 ust. 3 Ustawy o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie, jednostki samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców, z
wyłączeniem podmiotów, w stosunku do których toczy się lub toczyło (w okresie 36 miesięcy
poprzedzających złoŜenie wniosku) postępowanie wyjaśniające, które potwierdziło
nieprawidłowości przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków publicznych (w tym
unijnych).
Realizacja projektów przez podmioty o ustalonym
statusie przyczyni się do przygotowania przez
projektodawcę projektów kompleksowych oraz
zagwarantuje uzyskanie jednakowej i poełnej pomocy
dla wszystkich osób z grupy docelowej, a ponadto w
sposób znaczący ograniczy ryzyko niepowodzenia
realizacji projektu.
Do podmiotów mogących na podstawie powyŜszego
kryterium dostępu składać wnioski o dofinansowanie
moŜna zaliczyć m.in. organizacje pozarządowe,
spółdzielnie
socjalne,
jednostki
organizacyjne
podległe organom administracji publicznej lub przez
nie
nadzorowane,
osoby
prawne,
jednostki
organizacyjne działające na podstawie przepisów o
Stosuje się
stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w
do
Uzasadnienie:
1
Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do
typu/typów
innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o operacji (nr)
gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeŜeli ich
cele statutowe obejmują prowadzenie działalności
poŜytku publicznego, stowarzyszenia jednostek
samorządu terytorialnego, jednostki samorządu
terytorialnego, przedsiębiorców. Wyłączyć naleŜy
podmioty, które nie dają rękojmi naleŜytego
wykonania zadania, w stosunku do których toczy się
postępowanie wyjaśniające (kontrola wewnętrzna,
postępowanie prokuratorskie, policyjne), które
potwierdzi nieprawidłowości przy realizacji projektów
współfinansowanych ze środków publicznych (w tym
unijnych).
Mając
na
uwadze
długotrwałość
postępowania sądowego (orzeczenia zapadają po
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wielu latach), zasadnym naleŜy uznać niepowierzanie
środków
publicznych
podmiotom,
które
nie
gwarantują właściwego ich wykorzystania.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie realizacji
projektu oraz oświadczenia podmiotu, złoŜonego pod
rygorem
odpowiedzialności
karnej,
którego
niezgodność z prawdą będzie stanowić podstawę do
rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.
3. Projekt jest realizowany przez podmioty funkcjonujące co najmniej 12 miesięcy (od dnia rejestracji
danego podmiotu we właściwym rejestrze do dnia złoŜenia wniosku, o ile taki wpis jest wymagany
przepisami prawa).
Realizacja projektów przez podmioty funkcjonujące
przez co najmniej 12 miesięcy w sposób znaczący
ogranicza ryzyko niepowodzenia realizacji projektów
współfinansowanych ze środków EFS.
Podmioty funkcjonujące co najmniej 12 miesięcy
dysponują zapleczem technicznym i posiadają
doświadczenie w prowadzeniu działalności. Ponadto
w przeciągu okresu swojego funkcjonowania
wypracowały potencjał instytucjonalny i kadrowy, co
przekłada się na ustabilizowaną pozycję na rynku pod Stosuje się
względem formalnym i organizacyjnym. Ma to
do
Uzasadnienie:
decydujące znaczenia dla utrzymania trwałości typu/typów
1
przyjętych rozwiązań oraz wypracowania właściwych
operacji
efektów realizowanych działań. Zwiększa realną
(nr)
szansę na kontynuowanie projektu ze środków innych
niŜ przewidziane w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie realizacji
projektu oraz na etapie podpisywania umowy o
dofinansowanie
na
podstawie
wyciągu
z
odpowiedniego rejestru.
4. Beneficjent moŜe złoŜyć w odpowiedzi na jeden konkurs nie więcej niŜ jeden wniosek
o dofinansowanie realizacji projektu.
Skupienie Beneficjenta na opracowaniu mniejszej
ilości wniosków o dofinansowanie realizacji projektu
prowadzi
do
bardziej
kompleksowego
zdiagnozowania potrzeb grup docelowych do których
kierowane będzie wsparcie (względnie celów
projektów badawczych), co powinno w konsekwencji
przyczynić
się
do
bardziej
adekwatnego
dostosowania wsparcia zaprojektowanego we
wniosku, do realnych potrzeb i oczekiwań w zakresie
aktywizacji społecznej i zawodowej na określonym
terenie. Ograniczenie liczby składanych wniosków o
dofinansowanie realizacji projektu powinno równieŜ Stosuje się
prowadzić do podniesienia poziomu jakości aplikacji
do
Uzasadnienie:
składanych w odpowiedzi na konkurs, a w typu/typów
1
konsekwencji do bardziej sprawnego i zgodnego z
operacji
załoŜeniami wdraŜania projektu. Pozwoli to równieŜ
(nr)
uniknąć sytuacji, w której wnioskodawca składa w
ramach jednego konkursu kilka wniosków, nie
posiadając
wystarczającego
i
odpowiedniego
potencjału do ich realizacji.
Przyczyni się równieŜ do stworzenia warunków
umoŜliwiających korzystanie z dofinansowania
realizacji projektów większej liczbie projektodawców.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
rejestru wniosków złoŜonych w odpowiedzi na
konkurs.
5. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę) na terenie
województwa kujawsko-pomorskiego, z dostępną pełną dokumentacją wdraŜanego projektu
(powinna ona dotyczyć dokumentów merytorycznych i finansowych związanych z realizowanym
wsparciem) oraz z kluczowym personelem realizującym projekt (personel zarządzający projektem
wskazany we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu).

Strona 13 z 38

Uzasadnienie:

Realizacja projektu przez projektodawcę, który ma
biuro/siedzibę
na
terenie
województwa
jest
uzasadniona
regionalnym
charakterem
przewidzianego
wsparcia
oraz
wynika
z konieczności wspierania instytucji i podmiotów
działających na terenie województwa kujawskopomorskiego. Ponadto wspieranie rozwoju zasobów
ludzkich w regionie będzie ułatwione poprzez
zlokalizowanie biura/siedziby projektodawcy na
terenie województwa. W biurze powinna znajdować
się niezbędna dokumentacja danego projektu oraz
powinna być zatrudniona kadra obsługująca dany
projekt. Wszystko to wpłynie równieŜ na sprawne
nadzorowanie przebiegu poszczególnych etapów
wdraŜania oraz rozliczania projektu.

Stosuje się
do
typu/typów
operacji
(nr)

1

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie realizacji
projektu.
6. Grupę docelową stanowią osoby zamieszkujące (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na
terenie województwa kujawsko-pomorskiego lub podmioty i instytucje działające na jego terenie.
Skierowanie pomocy do grup docelowych oraz
podmiotów i instytucji z terenu województwa
kujawsko-pomorskiego jest uzasadnione regionalnym
charakterem wsparcia.
Z uwagi na fakt, ze środki dla poszczególnych
województw na finansowanie działań w ramach
komponentu regionalnego zostały podzielone według Stosuje się
określonego algorytmu, uwzględniającego sytuację
do
1
Uzasadnienie:
społeczno - ekonomiczną w danym regionie, typu/typów
uzasadnianym jest, Ŝe za ich pomocą wzmocniony
operacji
zostanie
potencjał
zasobów
ludzkich
i
(nr)
instytucji/podmiotów z terenu województwa kujawskopomorskiego.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie realizacji
projektu.
Kryteria strategiczne
1.Projekt jest realizowany w partnerstwie z innymi podmiotami.
Projekty realizowane w partnerstwie są najbardziej
efektywnym sposobem osiągnięcia najlepszych
wyników. Preferowanie projektów partnerskich
gwarantuje
nawiązanie
współpracy
międzyinstytucjonalnej, co ma pozytywny wpływ na
rozwój województwa.
Współpraca między róŜnymi podmiotami pozwala na
wymianę doświadczeń, zwiększa moŜliwości realizacji
Uzasadnienie:
niektórych projektów oraz ma wpływ na nawiązywanie
współpracy w przyszłości przy innych projektach, nie
tylko w ramach PO KL, ale takŜe przy innych
programach,
co
moŜe
się
przyczynić
do
przyspieszenia rozwoju kaŜdego z podmiotów.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie realizacji
projektu
2. Projekt zapewnia wykorzystanie modeli ośrodków wspierania
przedsiębiorczości społecznej, zaprojektowanych na podstawie ośrodków
testowanych i zwalidowanych w ramach PIW EQUAL.
Podmioty ekonomii stanowią jeden z elementów
rozwoju lokalnych usług uŜyteczności społecznej.
W związku z tym istnieje potrzeba wspierania działań
instytucji ekonomii społecznej funkcjonujących na
rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób
Uzasadnienie:
wykluczonych
lub
zagroŜonych
wykluczeniem
społecznym. Preferowane będą projekty zakładające
pomoc przedsiębiorczości społecznej.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
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WAGA

Stosuje się
do
typu/typów
operacji
(nr)

WAGA

Stosuje się
do
typu/typów
operacji
(nr)

10 pkt.

1

10 pkt.

1

zapisów we wniosku o dofinansowanie realizacji
projektu.

3. Projekt jest skierowany do mieszkańców gminy, na terenie której juŜ
zrealizowano lub aktualnie realizowana jest inwestycja związana z
rozbudową infrastruktury społecznej, współfinansowana z EFRR lub
Funduszu Spójności.
Dostrzega się konieczność promowania projektów
komplementarnych, biorąc pod uwagę skuteczność
działań
integracyjnych,
realizowanych
w
środowiskach, gdzie działania z zakresu rewitalizacji
przestrzennej, gospodarczej i infrastrukturalnej
uzupełnione są projektami z zakresu działań
społecznych. Jest to mechanizm promujący realizację
Uzasadnienie:
projektów ukierunkowanych na komplementarność
działania
rewitalizacyjnego
na
obszarze
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie realizacji
projektu.
4. Beneficjent i/lub partner projektu posiada doświadczenie we wspieraniu
przedsiębiorczości i/lub posiada własną bazę i potencjał do świadczenia
róŜnego typu usług.
Doświadczenie w prowadzeniu działań wspierających
przedsiębiorczość sprzyja budowaniu potencjału
podmiotów ekonomii społecznej i zwiększa trwałość
ich funkcjonowania poprzez obniŜanie kosztów i
pomoc w zdobywaniu zleceń na rynku.
Wspieranie instytucji ekonomii społecznej powinno
opierać się na moŜliwie szerokim zakresie
Uzasadnienie:
udzielanych usług. Zwiększa to skuteczność
wsparcia, a tym samym przyczynia się do budowania
potencjału instytucji ekonomii społecznej i sprzyja
rozwojowi ich funkcjonowania.

WAGA

5 pkt.

Stosuje się
do
typu/typów
operacji
(nr)

1

WAGA

10 pkt.

Stosuje się
do
typu/typów
operacji
(nr)

1

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie realizacji
projektu.

C. Wskaźniki monitorowania Działania 7.2
C. Wskaźniki monitorowania Działania

Nr Działania

Działanie 7.2

Nazwa wskaźnika
Liczba osób zagroŜonych
wykluczeniem społecznym, które
zakończyły udział w projekcie
Liczba instytucji wspierających
ekonomię społeczną, które
otrzymały wsparcie w ramach
Działania
Liczba inicjatyw z zakresu ekonomii
społecznej wspartych z EFS
Liczba osób, które otrzymały
wsparcie w ramach instytucji
ekonomii społecznej
Inne wskaźniki określone przez
Instytucję Pośredniczącą
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Wartość wskaźnika do
osiągnięcia w roku 2010
1 970

1

4

240

KARTA DZIAŁANIA 7.3
LP. Konkursu:

A.1

Typ konkursu

Typ/typy projektów
(operacji)
przewidziane do
realizacji w ramach
konkursu

Planowany termin ogłoszenia konkursu
Otwarty
Zamknięty
x

I kw.

X

II kw.

III kw.

IV kw.

1. Oddolne inicjatywy lokalne, obejmujące:
- projekty przyczyniające się do integracji społecznej mieszkańców obszarów wiejskich (z wyłączeniem
instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej);
- wsparcie inicjatyw lokalnych o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i promocyjnym (np. w formie
szkoleń, spotkań, seminariów) mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
mieszkańców obszarów wiejskich;
- rozwój dialogu, partnerstwa publiczno - społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na
poziomie lokalnym.
Kryteria dostępu

Szczegółowe kryteria
wyboru projektów

1. Projekt jest realizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Realizacja
projektu
wyłącznie
na
terenie
województwa
jest
uzasadniona
regionalnym
charakterem przewidzianego wsparcia oraz wynika z
konieczności wspierania instytucji i podmiotów
Stosuje się
do
działających na terenie województwa kujawsko1
Uzasadnienie:
pomorskiego.
typu/typów
operacji (nr)
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie realizacji
projektu.
2. Projekt jest realizowany przez podmioty określone w art. 11 ust. 3 Ustawy o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie, jednostki samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców, z
wyłączeniem podmiotów, w stosunku do których toczy się lub toczyło (w okresie 36 miesięcy
poprzedzających złoŜenie wniosku) postępowanie wyjaśniające, które potwierdziło
nieprawidłowości przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków publicznych (w tym
unijnych).
Realizacja projektów przez podmioty o ustalonym
statusie przyczyni się do przygotowania przez
projektodawcę projektów kompleksowych oraz
zagwarantuje uzyskanie jednakowej i pełnej pomocy
dla wszystkich osób z grupy docelowej, a ponadto w
sposób znaczący ograniczy ryzyko niepowodzenia
realizacji projektu.
Do podmiotów mogących na podstawie powyŜszego
kryterium dostępu składać wnioski o dofinansowanie
moŜna zaliczyć m.in. organizacje pozarządowe,
spółdzielnie socjalne, jednostki organizacyjne
podległe organom administracji publicznej lub przez
nie nadzorowane, osoby prawne, jednostki
organizacyjne działające na podstawie przepisów o
stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w
Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do
Stosuje się
innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o
do
gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeŜeli ich
Uzasadnienie:
1
typu/typów
cele statutowe obejmują prowadzenie działalności
operacji (nr)
poŜytku publicznego, stowarzyszenia jednostek
samorządu terytorialnego, jednostki samorządu
terytorialnego, przedsiębiorców. Wyłączyć naleŜy
podmioty, które nie dają rękojmi naleŜytego
wykonania zadania, w stosunku do których toczy się
postępowanie wyjaśniające (kontrola wewnętrzna,
postępowanie prokuratorskie, policyjne), które
potwierdzi nieprawidłowości przy realizacji projektów
współfinansowanych ze środków publicznych (w tym
unijnych). Mając na uwadze długotrwałość
postępowania sądowego (orzeczenia zapadają po
wielu
latach),
zasadnym
naleŜy
uznać
niepowierzanie środków publicznych podmiotom,
które nie gwarantują właściwego ich wykorzystania.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
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zapisów we wniosku o dofinansowanie realizacji
projektu oraz oświadczenia podmiotu, złoŜonego pod
rygorem
odpowiedzialności
karnej,
którego
niezgodność z prawdą będzie stanowić podstawę do
rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.
3. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę) na terenie
województwa kujawsko-pomorskiego, z dostępną pełną dokumentacją wdraŜanego projektu
(powinna ona dotyczyć dokumentów merytorycznych i finansowych związanych z realizowanym
wsparciem) oraz z kluczowym personelem realizującym projekt (personel zarządzający projektem
wskazany we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu).
Realizacja projektu przez projektodawcę, który ma
biuro/siedzibę na terenie województwa jest
uzasadniona
regionalnym
charakterem
przewidzianego
wsparcia
oraz
wynika
z konieczności wspierania instytucji i podmiotów
działających na terenie województwa kujawskopomorskiego. Ponadto wspieranie rozwoju zasobów
ludzkich w regionie będzie ułatwione poprzez
Stosuje się
zlokalizowanie biura/siedziby projektodawcy na
do
Uzasadnienie:
terenie województwa. W biurze powinna znajdować
1
typu/typów
się niezbędna dokumentacja danego projektu oraz
operacji (nr)
powinna być zatrudniona kadra obsługująca dany
projekt. Wszystko to wpłynie równieŜ na sprawne
nadzorowanie przebiegu poszczególnych etapów
wdraŜania oraz rozliczania projektu.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie realizacji
projektu
4. Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 12 miesięcy.
Z uwagi na wartość projektu (do 50 000 PLN) nie jest
zasadne jego finansowanie przez okres dłuŜszy niŜ
12 miesięcy.
Jednocześnie ograniczony czas realizacji projektu
pozwoli beneficjentom precyzyjnie zaplanować
przedsięwzięcia, co wpłynie na zwiększenie
efektywności oraz sprawne rozliczanie finansowe
wdraŜanych projektów. Wpłynie ono równieŜ na
zwiększenie intensywności działań podejmowanych
Uzasadnienie:
w
toku
realizacji
projektu.
Jednocześnie
proponowany
okres
realizacji
projektu
jest
wystarczający, aby objąć wszystkich beneficjentów
zakładanymi formami wsparcia i podjąć odpowiednie
działania zaradcze w przypadku trudności w
realizacji projektu.

Stosuje się
do
typu/typów
operacji (nr)

1

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie realizacji
projektu.
5. Grupę docelową stanowią osoby zamieszkujące (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na
terenie województwa kujawsko-pomorskiego lub podmioty i instytucje działające na jego terenie.
Skierowanie pomocy do grup docelowych oraz
podmiotów i instytucji z terenu województwa
kujawsko-pomorskiego
jest
uzasadnione
regionalnym charakterem wsparcia.
Z uwagi na fakt, ze środki dla poszczególnych
województw na finansowanie działań w ramach
komponentu regionalnego zostały podzielone według
określonego algorytmu, uwzględniającego sytuację
społeczno - ekonomiczną w danym regionie,
Stosuje się
uzasadnianym jest, Ŝe za ich pomocą wzmocniony
do
Uzasadnienie:
zostanie
potencjał
zasobów
ludzkich
i
1
typu/typów
instytucji/podmiotów
z
terenu
województwa
operacji (nr)
kujawsko-pomorskiego.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie realizacji
projektu.
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Kryteria strategiczne
1. Projekt realizowany w partnerstwie z innymi podmiotami.
Projekty realizowane w partnerstwie są najbardziej
efektywnym sposobem osiągnięcia najlepszych
wyników. Preferowanie projektów partnerskich
gwarantuje
nawiązanie
współpracy
międzyinstytucjonalnej co ma pozytywny wpływ na
rozwój województwa. Współpraca między róŜnymi
podmiotami pozwala na wymianę doświadczeń,
zwiększa moŜliwości realizacji niektórych projektów
Uzasadnienie:
oraz ma wpływ na nawiązywanie współpracy w
przyszłości przy innych projektach nie tylko w
ramach PO KL, ale takŜe przy innych programach,
co moŜe się przyczynić do przyspieszenia rozwoju
kaŜdego z podmiotów.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie realizacji
projektu.
2. Projekt jest skierowany do mieszkańców gmin województwa kujawskopomorskiego, na terenie których liczba osób korzystających ze
świadczeń pomocy społecznej jest wyŜsza niŜ średnia liczba osób
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na terenie
województwa kujawsko-pomorskiego.
Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy
społecznej
odzwierciedla
trudności
Ŝyciowe
mieszkańców
danego
regionu,
dlatego
jej
ograniczenie powinno być celem wszelkich działań z
zakresu polityki społecznej. W związku z tym
wskazane jest preferowanie realizacji projektów
skierowanych
do
mieszkańców
terenów
o
najwyŜszym poziomie zapóźnienia socjalnego i
ekonomicznego, w celu przyspieszenia ich rozwoju,
a tym samym wyrównywania poziomu spójności
społecznej.
Jednocześnie jest to zgodne z zapisami Programu
strategicznego
dla
pomocy
społecznej
–
„Stymulowanie
rozwoju
pomocy
społecznej
Uzasadnienie:
w województwie kujawsko-pomorskim – perspektywa
środowiskowa i instytucjonalna”, zakładającego
przeciwdziałanie biedzie i wykluczeniu społecznemu.
Skierowanie pomocy do powyŜej wskazanych osób
jest wiec uzasadnione regionalnym charakterem
wsparcia.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie realizacji
projektu oraz w oparciu o dane ze Sprawozdania
MPiPS – 03 za I półrocze 2009.
(Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy
społecznej w województwie kujawsko-pomorskim na
dzień 30.06.2009r. w oparciu o Sprawozdanie
MPIPS – 03 za I półrocze roku 2009).
3. Obszar realizacji projektu obejmuje gminę, na terenie której nie były
dotąd realizowane inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.
Preferowanie projektów realizowanych na terenie
gminy, w której nie były dotąd realizowane inicjatywy
lokalne na rzecz aktywnej integracji jest uzasadnione
koniecznością wspierania społeczności lokalnych z
terenu województwa kujawsko – pomorskiego w
sposób równy i sprawiedliwy. Wsparcie społeczności
tych gmin zagwarantuje uzyskanie jednakowej i
Uzasadnienie:
kompleksowej pomocy dla moŜliwie szerokiego
spektrum
społeczności
lokalnych
z
terenu
województwa kujawsko – pomorskiego.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów w punkcie 1.9 wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu w uszczegółowieniu do obszaru
realizacji: gmina.
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WAGA

10 pkt.

Stosuje się
do
typu/typów
operacji (nr)

1

WAGA

10 pkt.

Stosuje się
do
typu/typów
operacji (nr)

1

WAGA

7 pkt.

Stosuje się
do
typu/typów
operacji (nr)

1

4. Projekt stanowi naturalną kontynuację długoterminowych (dłuŜszych
niŜ 3 miesiące) usług realizowanych na terenie danej JST w ramach
Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW).
W ramach PPWOW realizowane są zadania
społeczne na obszarach najuboŜszych gmin
skierowane do dzieci i młodzieŜy, rodzin oraz osób
starszych, których celem jest przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu i realizacja zasady
równości szans. Usługi realizowane w ramach
PPWOW charakteryzowały się oddolną inicjatywą,
gdyŜ wynikały ze zdiagnozowanych potrzeb lokalnej
społeczności, prowadzone były przez lokalne
organizacje
pozarządowe
lub
jednostki
organizacyjne JST. Są to usługi niedrogie,
Uzasadnienie:
najczęściej niekomercyjne. Silną stroną tych usług
jest ich innowacyjny na danym obszarze charakter –
najczęściej nigdy wcześniej tego typu usługi nie były
realizowane w danej gminie. W ramach PPWOW
uaktywniło się wiele lokalnych organizacji, sołectw,
grup nieformalnych, powstały nowe organizacje
pozarządowe.
Uruchomiono
ogromny
kapitał
społeczny, który nie powinien być zaprzepaszczony.

WAGA

8 pkt.

Stosuje się
do
typu/typów
operacji (nr)

1

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie realizacji
projektu.
Stosuje się
do
typu/typów
operacji (nr)

Uzasadnienie:

LP. Konkursu:

A.2

Typ konkursu

Typ/typy projektów
(operacji)
przewidziane do
realizacji w ramach
konkursu

Planowany termin ogłoszenia konkursu
Otwarty
Zamknięty
x

I kw.

II kw.

III kw.

X

IV kw.

1. Oddolne inicjatywy lokalne, obejmujące:
- projekty przyczyniające się do integracji społecznej mieszkańców obszarów wiejskich (z wyłączeniem
instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej);
- wsparcie inicjatyw lokalnych o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i promocyjnym (np. w formie
szkoleń, spotkań, seminariów) mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
mieszkańców obszarów wiejskich;
- rozwój dialogu, partnerstwa publiczno - społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na
poziomie lokalnym.
Kryteria dostępu
3. Projekt jest realizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Realizacja
projektu
wyłącznie
na
terenie
województwa
jest
uzasadniona
regionalnym
charakterem przewidzianego wsparcia oraz wynika
z konieczności wspierania instytucji i podmiotów
Stosuje się do
działających na terenie województwa kujawskoUzasadnienie:
typu/typów
pomorskiego.
operacji (nr)

Szczegółowe kryteria
wyboru projektów

1

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie realizacji
projektu.
4. Projekt jest realizowany przez podmioty określone w art. 11 ust. 3 Ustawy o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie, jednostki samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców, z
wyłączeniem podmiotów, w stosunku do których toczy się lub toczyło (w okresie 36 miesięcy
poprzedzających złoŜenie wniosku) postępowanie wyjaśniające, które potwierdziło
nieprawidłowości przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków publicznych (w tym
unijnych).
Realizacja projektów przez podmioty o ustalonym
statusie przyczyni się do przygotowania przez Stosuje się do
Uzasadnienie:
projektodawcę projektów kompleksowych oraz
typu/typów
1
zagwarantuje uzyskanie jednakowej i pełnej pomocy
operacji (nr)
dla wszystkich osób z grupy docelowej, a ponadto w
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sposób znaczący ograniczy ryzyko niepowodzenia
realizacji projektu.
Do podmiotów mogących na podstawie powyŜszego
kryterium dostępu składać wnioski o dofinansowanie
moŜna zaliczyć m.in. organizacje pozarządowe,
spółdzielnie socjalne, jednostki organizacyjne
podległe organom administracji publicznej lub przez
nie nadzorowane, osoby prawne, jednostki
organizacyjne działające na podstawie przepisów o
stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w
Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do
innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o
gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeŜeli
ich
cele
statutowe
obejmują
prowadzenie
działalności poŜytku publicznego, stowarzyszenia
jednostek samorządu terytorialnego, jednostki
samorządu
terytorialnego,
przedsiębiorców.
Wyłączyć naleŜy podmioty, które nie dają rękojmi
naleŜytego wykonania zadania, w stosunku do
których toczy się postępowanie wyjaśniające
(kontrola wewnętrzna, postępowanie prokuratorskie,
policyjne), które potwierdzi nieprawidłowości przy
realizacji projektów współfinansowanych ze środków
publicznych (w tym unijnych). Mając na uwadze
długotrwałość postępowania sądowego (orzeczenia
zapadają po wielu latach), zasadnym naleŜy uznać
niepowierzanie środków publicznych podmiotom,
które nie gwarantują właściwego ich wykorzystania.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie realizacji
projektu oraz oświadczenia podmiotu, złoŜonego
pod rygorem odpowiedzialności karnej, którego
niezgodność z prawdą będzie stanowić podstawę
do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.
3. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę) na terenie
województwa kujawsko-pomorskiego, z dostępną pełną dokumentacją wdraŜanego projektu
(powinna ona dotyczyć dokumentów merytorycznych i finansowych związanych z realizowanym
wsparciem) oraz z kluczowym personelem realizującym projekt (personel zarządzający projektem
wskazany we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu).
Realizacja projektu przez projektodawcę, który ma
biuro/siedzibę na terenie województwa jest
uzasadniona
regionalnym
charakterem
przewidzianego
wsparcia
oraz
wynika
z konieczności wspierania instytucji i podmiotów
działających na terenie województwa kujawskopomorskiego. Ponadto wspieranie rozwoju zasobów
ludzkich w regionie będzie ułatwione poprzez
zlokalizowanie biura/siedziby projektodawcy na Stosuje się do
Uzasadnienie:
terenie województwa. W biurze powinna znajdować
typu/typów
1
operacji (nr)
się niezbędna dokumentacja danego projektu oraz
powinna być zatrudniona kadra obsługująca dany
projekt. Wszystko to wpłynie równieŜ na sprawne
nadzorowanie przebiegu poszczególnych etapów
wdraŜania oraz rozliczania projektu.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie realizacji
projektu
4. Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 12 miesięcy.
Z uwagi na wartość projektu (do 50 000 PLN) nie
jest zasadne jego finansowanie przez okres dłuŜszy
niŜ 12 miesięcy.
Jednocześnie ograniczony czas realizacji projektu
pozwoli beneficjentom precyzyjnie zaplanować
przedsięwzięcia, co wpłynie na zwiększenie
Uzasadnienie:
efektywności oraz sprawne rozliczanie finansowe
wdraŜanych projektów. Wpłynie ono równieŜ na
zwiększenie intensywności działań podejmowanych
w
toku
realizacji
projektu.
Jednocześnie
proponowany okres realizacji projektu jest
wystarczający, aby objąć wszystkich beneficjentów
Strona 20 z 38

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

1

zakładanymi
formami
wsparcia
i
podjąć
odpowiednie działania zaradcze w przypadku
trudności w realizacji projektu.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie realizacji
projektu.
5. Grupę docelową stanowią osoby zamieszkujące (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na
terenie województwa kujawsko-pomorskiego lub podmioty i instytucje działające na jego terenie.
Skierowanie pomocy do grup docelowych oraz
podmiotów i instytucji z terenu województwa
kujawsko-pomorskiego
jest
uzasadnione
regionalnym charakterem wsparcia.
Z uwagi na fakt, ze środki dla poszczególnych
województw na finansowanie działań w ramach
komponentu regionalnego zostały podzielone
według określonego algorytmu, uwzględniającego Stosuje się do
Uzasadnienie:
sytuację społeczno - ekonomiczną w danym
typu/typów
1
regionie, uzasadnianym jest, Ŝe za ich pomocą
operacji (nr)
wzmocniony zostanie potencjał zasobów ludzkich i
instytucji/podmiotów
z
terenu
województwa
kujawsko-pomorskiego.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie realizacji
projektu.
Kryteria strategiczne
1. Projekt realizowany w partnerstwie z innymi podmiotami.
Projekty realizowane w partnerstwie są najbardziej
efektywnym sposobem osiągnięcia najlepszych
wyników. Preferowanie projektów partnerskich
gwarantuje
nawiązanie
współpracy
międzyinstytucjonalnej co ma pozytywny wpływ na
rozwój województwa. Współpraca między róŜnymi
podmiotami pozwala na wymianę doświadczeń,
zwiększa moŜliwości realizacji niektórych projektów
Uzasadnienie:
oraz ma wpływ na nawiązywanie współpracy w
przyszłości przy innych projektach nie tylko w
ramach PO KL, ale takŜe przy innych programach,
co moŜe się przyczynić do przyspieszenia rozwoju
kaŜdego z podmiotów.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie realizacji
projektu.
2. Projekt jest skierowany do mieszkańców gmin województwa
kujawsko-pomorskiego, na terenie których liczba osób korzystających ze
świadczeń pomocy społecznej jest wyŜsza niŜ średnia liczba osób
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na terenie
województwa kujawsko-pomorskiego.
Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy
społecznej
odzwierciedla
trudności
Ŝyciowe
mieszkańców danego
regionu,
dlatego
jej
ograniczenie powinno być celem wszelkich działań z
zakresu polityki społecznej. W związku z tym
wskazane jest preferowanie realizacji projektów
skierowanych do mieszkańców terenów o
najwyŜszym poziomie zapóźnienia socjalnego i
ekonomicznego, w celu przyspieszenia ich rozwoju,
a tym samym wyrównywania poziomu spójności
Uzasadnienie:
społecznej.
Jednocześnie jest to zgodne z zapisami Programu
strategicznego
dla
pomocy
społecznej
–
„Stymulowanie
rozwoju
pomocy
społecznej
w
województwie
kujawsko-pomorskim
–
perspektywa środowiskowa i instytucjonalna”,
zakładającego
przeciwdziałanie
biedzie
i
wykluczeniu społecznemu. Skierowanie pomocy do
powyŜej wskazanych osób jest wiec uzasadnione
regionalnym charakterem wsparcia.
Strona 21 z 38

WAGA

10 pkt.

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

1

WAGA

10 pkt.

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

1

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie realizacji
projektu oraz w oparciu o dane ze Sprawozdania
MPiPS – 03 za I półrocze 2009.
(Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy
społecznej w województwie kujawsko-pomorskim na
dzień 30.06.2009r. w oparciu o Sprawozdanie
MPIPS – 03 za I półrocze roku 2009).
3. Obszar realizacji projektu obejmuje gminę, na terenie której nie były
dotąd realizowane inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.
Preferowanie projektów realizowanych na terenie
gminy, w której nie były dotąd realizowane
inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji jest
uzasadnione
koniecznością
wspierania
społeczności lokalnych z terenu województwa
kujawsko – pomorskiego w sposób równy i
sprawiedliwy. Wsparcie społeczności tych gmin
zagwarantuje uzyskanie jednakowej i kompleksowej
Uzasadnienie:
pomocy dla moŜliwie szerokiego spektrum
społeczności lokalnych z terenu województwa
kujawsko – pomorskiego.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów w punkcie 1.9 wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu w uszczegółowieniu do obszaru
realizacji: gmina.
4. Projekt stanowi naturalną kontynuację długoterminowych (dłuŜszych
niŜ 3 miesiące) usług realizowanych na terenie danej JST w ramach
Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW).
W ramach PPWOW realizowane są zadania
społeczne na obszarach najuboŜszych gmin
skierowane do dzieci i młodzieŜy, rodzin oraz osób
starszych, których celem jest przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu i realizacja zasady
równości szans. Usługi realizowane w ramach
PPWOW charakteryzowały się oddolną inicjatywą,
gdyŜ wynikały ze zdiagnozowanych potrzeb lokalnej
społeczności, prowadzone były przez lokalne
organizacje
pozarządowe
lub
jednostki
organizacyjne JST. Są to usługi niedrogie,
najczęściej niekomercyjne. Silną stroną tych usług
Uzasadnienie:
jest ich innowacyjny na danym obszarze charakter –
najczęściej nigdy wcześniej tego typu usługi nie były
realizowane w danej gminie. W ramach PPWOW
uaktywniło się wiele lokalnych organizacji, sołectw,
grup nieformalnych, powstały nowe organizacje
pozarządowe. Uruchomiono ogromny kapitał
społeczny, który nie powinien być zaprzepaszczony.

WAGA

7 pkt.

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

1

WAGA

8 pkt.

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

1

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie realizacji
projektu.

WAGA
Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

Uzasadnienie:
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C. Wskaźniki monitorowania Działania 7.3
C. Wskaźniki monitorowania Działania

Nr Działania

Działanie 7.3

Wartość wskaźnika do
osiągnięcia w roku 2010

Nazwa wskaźnika
Liczba projektów wspierających
rozwój inicjatyw na rzecz aktywizacji
i integracji społeczności lokalnych

70

Inne wskaźniki określone przez
Instytucję Pośredniczącą

INFORMACJE NA TEMAT WDRAśANIA PRIORYTETU VII
D. PROJEKTY INNOWACYJNE
D.1 Projekty innowacyjne testujące wdraŜane w trybie konkursowym
Lp.
konkursu

D.1.1

Planowany termin ogłoszenia konkursu
Otwarty
Zamknięty

Typ konkursu
Instytucja
ogłaszająca
konkurs: IP / IP2
Tematy dla
projektów
innowacyjnych

I kw.

II kw.

III kw.

x

IV kw.

x

IP 2
1.

Poszukiwanie metod wczesnej interwencji socjalnej i przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu dzieci i młodzieŜy

Kryteria dostępu

Szczegółowe
kryteria wyboru
projektów

1. Projekt jest realizowany przez podmioty określone w art. 11 ust. 3 Ustawy o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie, jednostki samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców, z
wyłączeniem podmiotów, w stosunku do których toczy się lub toczyło (w okresie 36 miesięcy
poprzedzających złoŜenie wniosku) postępowanie wyjaśniające, które potwierdziło nieprawidłowości
przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków publicznych (w tym unijnych).
Realizacja projektów przez podmioty o ustalonym
statusie przyczyni się do przygotowania przez
projektodawcę projektów kompleksowych oraz
zagwarantuje uzyskanie jednakowej i pełnej pomocy
dla wszystkich osób z grupy docelowej, a ponadto w
sposób znaczący ograniczy ryzyko niepowodzenia
realizacji projektu.
Do podmiotów mogących na podstawie powyŜszego
kryterium
dostępu
składać
wnioski
o
dofinansowanie moŜna zaliczyć m.in. organizacje
pozarządowe, spółdzielnie socjalne, jednostki
organizacyjne podległe organom administracji
publicznej lub przez nie nadzorowane, osoby
Stosuje się do
Uzasadnienie:
prawne, jednostki organizacyjne działające na
1
Tematu (nr)
podstawie przepisów o stosunku Państwa do
Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o
stosunku Państwa do innych kościołów i związków
wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności
sumienia i wyznania, jeŜeli ich cele statutowe
obejmują
prowadzenie
działalności
poŜytku
publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu
terytorialnego, jednostki samorządu terytorialnego,
przedsiębiorców. Wyłączyć naleŜy podmioty, które
nie dają rękojmi naleŜytego wykonania zadania, w
stosunku do których toczy się postępowanie
wyjaśniające (kontrola wewnętrzna, postępowanie
prokuratorskie,
policyjne),
które
potwierdzi
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nieprawidłowości
przy
realizacji
projektów
współfinansowanych ze środków publicznych (w
tym unijnych). Mając na uwadze długotrwałość
postępowania sądowego (orzeczenia zapadają po
wielu
latach),
zasadnym
naleŜy
uznać
niepowierzanie środków publicznych podmiotom,
które nie gwarantują właściwego ich wykorzystania.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie realizacji
projektu oraz oświadczenia podmiotu, złoŜonego
pod rygorem odpowiedzialności karnej, którego
niezgodność z prawdą będzie stanowić podstawę
do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.
2. Minimalna wartość projektu wynosi 1 000 000 PLN.

Uzasadnienie:

Wysokość kwoty projektu innowacyjnego ze
względu
na
specyficzny
charakter
oraz
kompleksowe wsparcie powinna przekraczać
1 000 000 PLN.

Stosuje się do
Tematu (nr)

1

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie realizacji
projektu.
3. Beneficjentem projektu jest podmiot funkcjonujący co najmniej 12 miesięcy (od dnia rejestracji
danego podmiotu we właściwym rejestrze do dnia złoŜenia wniosku, o ile taki wpis jest wymagany
przepisami prawa) oraz posiada doświadczenie w realizacji projektów w ramach EFS.

Uzasadnienie:

Realizacja projektów przez podmioty funkcjonujące
przez co najmniej 12 miesięcy w sposób znaczący
ogranicza ryzyko niepowodzenia realizacji projektów
współfinansowanych ze środków EFS.
Podmioty funkcjonujące co najmniej 12 miesięcy
dysponują zapleczem technicznym i posiadają
doświadczenie
w
prowadzeniu
działalności.
Ponadto
w
przeciągu
okresu
swojego
funkcjonowania
wypracowały
potencjał
instytucjonalny i kadrowy, co przekłada się na
ustabilizowaną pozycję na rynku pod względem
formalnym i organizacyjnym. Ma to decydujące
znaczenia dla utrzymania trwałości przyjętych
rozwiązań oraz wypracowania właściwych efektów
realizowanych działań. Zwiększa realną szansę na
kontynuowanie projektu ze środków innych niŜ
przewidziane w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.

Stosuje się do
Tematu (nr)

1

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie realizacji
projektu oraz na etapie podpisywania umowy o
dofinansowanie
na
podstawie
wyciągu
z
odpowiedniego rejestru.
4. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę) na terenie
województwa kujawsko-pomorskiego, z dostępną pełną dokumentacją wdraŜanego projektu (powinna
ona dotyczyć dokumentów merytorycznych i finansowych związanych z realizowanym wsparciem) oraz
z kluczowym personelem realizującym projekt (personel zarządzający projektem wskazany we
wniosku o dofinansowanie realizacji projektu).
Realizacja projektu przez projektodawcę, który ma
biuro/siedzibę na terenie województwa jest
uzasadniona
regionalnym
charakterem
przewidzianego
wsparcia
oraz
wynika
z konieczności wspierania instytucji i podmiotów
działających na terenie województwa kujawskopomorskiego. Ponadto wspieranie rozwoju zasobów
Stosuje się do
Uzasadnienie:
ludzkich w regionie będzie ułatwione poprzez
1
Tematu (nr)
zlokalizowanie biura/siedziby projektodawcy na
terenie województwa. W biurze powinna znajdować
się niezbędna dokumentacja danego projektu oraz
powinna być zatrudniona kadra obsługująca dany
projekt. Wszystko to wpłynie równieŜ na sprawne
nadzorowanie przebiegu poszczególnych etapów
wdraŜania oraz rozliczania projektu.
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Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie realizacji
projektu
5. Grupę docelową stanowią osoby zamieszkujące (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na
terenie województwa kujawsko-pomorskiego lub podmioty i instytucje działające na jego terenie.
Skierowanie pomocy do grup docelowych oraz
podmiotów i instytucji z terenu województwa
kujawsko-pomorskiego
jest
uzasadnione
regionalnym charakterem wsparcia.
Z uwagi na fakt, ze środki dla poszczególnych
województw na finansowanie działań w ramach
komponentu regionalnego zostały podzielone
według określonego algorytmu, uwzględniającego
Stosuje się do
Uzasadnienie:
sytuację społeczno - ekonomiczną w danym
Tematu (nr)
1
regionie, uzasadnianym jest, Ŝe za ich pomocą
wzmocniony zostanie potencjał zasobów ludzkich i
instytucji/podmiotów
z
terenu
województwa
kujawsko-pomorskiego.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie realizacji
projektu.
Kryteria strategiczne
1. Realizacja projektu w partnerstwie ponadnarodowym.

Uzasadnienie:

Przewiduje się, Ŝe dzięki współpracy z partnerem
zagranicznym moŜliwe będzie wypracowanie
nowych,
efektywniejszych
instrumentów
w
powyŜszych obszarach lub adaptowanie rozwiązań
wypracowanych w kraju partnera. PowyŜsza
współpraca da moŜliwość wymiany doświadczeń i
wzajemnego
uczenia
się
na
poziomie
ponadnarodowym i wniesie znaczącą wartość do
realizowanych projektów.

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów treści wniosku oraz na etapie podpisywania
umowy
o
dofinansowanie
na
podstawie
dostarczonego załącznika w postaci podpisanej
umowy partnerskiej lub porozumienia.
2. Beneficjent i/lub partner zagraniczny posiada doświadczenie w
realizacji co najmniej jednego przedsięwzięcia we współpracy
ponadnarodowej w obszarze pomocy i integracji społecznej.

Uzasadnienie:

Wskazane kryterium pozwoli w większym stopniu
wykorzystać juŜ istniejący potencjał beneficjenta
i/lub partnera zagranicznego. Doświadczenie w
realizacji co najmniej jednego przedsięwzięcia we
współpracy ponadnarodowej w obszarze pomocy i
integracji społecznej podmiotów moŜe dać
gwarancję
sprawnej
realizacji
projektu
w
partnerstwie ponadnarodowym, w tym celowego i
gospodarnego
wykorzystania
środków
przeznaczonych na wdraŜanie działań.

WAGA

10

Stosuje się do
Tematu (nr)

1

WAGA

10

Stosuje się do
Tematu (nr)

1

WAGA

10

Stosuje się do
Tematu (nr)

1

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie realizacji
projektu.
3. Projekt zakłada wypracowanie jednego nowego instrumentu
słuŜącego wczesnej interwencji socjalnej i przeciwdziałaniu
wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieŜy (w wieku 15 – 25 lat)
w partnerstwie z instytucjami i/lub organizacjami pozarządowymi
zajmującymi się pracą na rzecz dzieci i młodzieŜy zagroŜonych
wykluczeniem społecznym (wypracowanie i wdraŜanie nowych
instrumentów na terenie województwa kujawsko-pomorskiego)

Uzasadnienie:

Projekt zakłada wypracowanie jednego nowego
instrumentu wczesnej interwencji socjalnej i
przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu dzieci i
młodzieŜy. Przy czym moŜliwe jest tutaj równieŜ
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adaptowanie rozwiązań sprawdzonych w innych
krajach, regionach i/lub w innych kontekstach, np.
modyfikacja dotychczas stosowanych instrumentów
w celu zwiększenia ich adekwatności, skuteczności i
efektywności.
Zgodnie z danymi ze sprawozdań MPiPS –
03,
bezradność
w
sprawach
opiekuńczowychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego stanowi czwarty powód korzystania ze
świadczeń pomocy społecznej w województwie
kujawsko – pomorskim. MoŜe to wiązać się z niską
skutecznością
i
efektywnością
dotychczas
stosowanych rozwiązań w ramach wczesnej
interwencji socjalnej.
Partnerstwo
z
instytucjami
i/lub
organizacjami pozarządowymi zajmującymi się
pracą na rzecz dzieci i młodzieŜy zagroŜonych
wykluczeniem społecznym jest niezwykle istotną
formą generującą efektywniejsze wypracowanie i
wdraŜanie nowych instrumentów na terenie
województwa kujawsko-pomorskiego.
Jednocześnie jest to zgodne z zapisami
Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2007 – 2020 oraz Programu
strategicznego
dla
pomocy
społecznej
–
„Stymulowanie rozwoju pomocy społecznej w
województwie kujawsko-pomorskim – perspektywa
środowiskowa i instytucjonalna”, zakładających
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i
młodzieŜy. Skierowanie pomocy do powyŜej
wskazanych
osób
jest
wiec
uzasadnione
regionalnym charakterem wsparcia.
Kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie zapisów treści wniosku oraz na etapie
podpisywania umowy o dofinansowanie na
podstawie dostarczonego załącznika w postaci
podpisanej umowy partnerskiej lub porozumienia.
4. Grupę docelową w projekcie stanowią dzieci i młodzieŜ w wieku
15-25 lat niepełnosprawne i/lub pochodzą z rodzin ubogich i/lub
Ŝyjących w rodzinach dotkniętych róŜnymi dysfunkcjami
społecznymi.

Uzasadnienie:

Otoczenie dzieci i młodzieŜy pochodzących z
powyŜszych grup często nie jest w stanie zapewnić
adekwatnego
wsparcia
w
rozwiązywaniu
pojawiających
się
problemów.
Wskutek tego dzieci i młodzieŜ z tych grup często
popada w konflikty z prawem, przerywa dalszą
edukację lub wybiera ścieŜkę edukacyjną poniŜej
swoich faktycznych moŜliwości.
Ponadto osoby te często borykają się z brakiem
środków m. in. na kształcenie lub dokształcanie. Tym
samym mają utrudniony dostęp m. in. do kultury,
sportu, a takŜe gorszy dostęp do placówek
oświatowych (zwłaszcza szkolnictwa kierunkowego,
wyŜszego) oraz pomocy naukowych, co moŜe mieć
wpływ na ich trudniejszy start Ŝyciowy. Dlatego
działania adresowane do tej grupy powinny
koncentrować się głównie na zapobieganiu sytuacjom
powodującym ich wykluczenie społeczne, przy
równoczesnym tworzeniu im warunków do lepszego
ich funkcjonowania w Ŝyciu społecznym.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie realizacji
projektu.
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WAGA

5

Stosuje się do
Tematu (nr)

1

D.2 Projekty innowacyjne upowszechniające wdraŜane w trybie konkursowym
LP.
Konkursu

D.2.1

Typ konkursu

Planowany termin ogłoszenia konkursu

I kw.

II kw.

III kw.

Otwarty
Zamknięty

Instytucja
ogłaszająca
konkurs: IP / IP2
Kryteria dostępu

Szczegółowe
kryteria wyboru
projektów

1.
Uzasadnienie:
2.
Uzasadnienie:
3.
Uzasadnienie:
Kryteria strategiczne
WAGA

1.
Uzasadnienie:
2.
Uzasadnienie:
3.
Uzasadnienie:

WAGA
WAGA

Projekty systemowe, których realizacja jest kontynuowana
D.3.1 Projekty innowacyjne testujące wdraŜane w trybie systemowym
Instytucja
odpowiedzialna za
realizację
projektów
innowacyjnych: IP /
IP2
Temat, w ramach
którego
realizowany jest
dany projekt
Beneficjent
systemowy
Okres realizacji
projektu
Kwota
poniesionych /
planowanych
wydatków w
projekcie
Skrócony opis
produktu/ów oraz
rezultaty
planowane do
osiągnięcia w
ramach projektu

w roku 2009

w roku 2010

ogółem w
projekcie

Rezultaty w
roku 2010

Rezultaty
na koniec
realizacji
projektu

Skrócony
opis
produktu/ów
Rezultaty w
roku 2009

Kryteria dostępu
Szczegółowe
kryteria wyboru
projektów

1.
Uzasadnienie:
2.
Uzasadnienie:
3.
Uzasadnienie:

Projekty systemowe, których realizacja rozpocznie się w 2010 r.
D.4.1 Projekty innowacyjne testujące wdraŜane w trybie systemowym
Instytucja
odpowiedzialna za
realizację
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IV kw.

projektów
innowacyjnych: IP /
IP2
Temat, w ramach
którego
realizowany jest
dany projekt
Beneficjent
systemowy
Okres realizacji
projektu
Kwota
planowanych
wydatków w
projekcie
Skrócony opis
produktu/ów oraz
rezultaty
planowane do
osiągnięcia w
ramach projektu

w roku 2010

ogółem w
projekcie

Skrócony
opis
produktu/ów
Rezultaty w
roku 2010

Rezultaty na
koniec realizacji
projektu
Kryteria dostępu

Szczegółowe
kryteria wyboru
projektów

1.
Uzasadnienie:
2.
Uzasadnienie:
3.
Uzasadnienie:

Projekty systemowe, których realizacja jest kontynuowana
D.5.1 Projekty innowacyjne upowszechniające wdraŜane w trybie systemowym
Instytucja
odpowiedzialna za
realizację
projektów
innowacyjnych: IP /
IP2
Beneficjent
systemowy
Okres realizacji
projektu
Kwota
poniesionych /
planowanych
wydatków w
projekcie
Skrócony opis
produktu/ów oraz
rezultaty
planowane do
osiągnięcia w
ramach projektu

w roku 2009

w roku 2010

ogółem w
projekcie

Rezultaty w
roku 2010

Rezultaty
na koniec
realizacji
projektu

Skrócony
opis
produktu/ów
Rezultaty w
roku 2009

Kryteria dostępu
Szczegółowe
kryteria wyboru
projektów

1.
Uzasadnienie:
2.
Uzasadnienie:
3.
Uzasadnienie:

Projekty systemowe, których realizacja rozpocznie się w 2010 r.
D.6.1 Projekty innowacyjne upowszechniające wdraŜane w trybie systemowym
Instytucja
odpowiedzialna za
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realizację
projektów
innowacyjnych: IP /
IP2
Beneficjent
systemowy
Okres realizacji
projektu
Kwota
planowanych
wydatków w
projekcie
Skrócony opis
produktu/ów oraz
rezultaty
planowane do
osiągnięcia w
ramach projektu

ogółem w
projekcie

w roku 2010
Skrócony
opis
produktu/ów

Rezultaty na
koniec realizacji
projektu

Rezultaty w
roku 2010

Kryteria dostępu
Szczegółowe
kryteria wyboru
projektów

1.
Uzasadnienie:
2.
Uzasadnienie:
3.
Uzasadnienie:

E. PROJEKTY WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ
E.1 Projekty współpracy ponadnarodowej wdraŜane w trybie konkursowym
Działanie 7.2./ Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Nr Działania /
Poddziałania
LP.
Konkursu

E.1.1

Typ konkursu
Typ/typy projektów
(operacji) przewidziane
do realizacji w ramach
konkursu

Forma/y działań
kwalifikowanych w
ramach współpracy

Wyodrębnione projekty
współpracy
ponadnarodowej

Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagroŜonych
wykluczeniem społecznym
Planowany termin ogłoszenia
I kw.
II kw.
X
III kw.
IV kw.
konkursu
Otwarty
Zamknięty
x
1. Rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji
zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji
lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy).
1.

Organizowanie konferencji, seminariów,
warsztatów i spotkań

2.

Prowadzenie badań i analiz

3.

Przygotowanie, tłumaczenia i wydawanie
publikacji, opracowań, raportów

4.

Adaptowanie rozwiązań wypracowanych w
innym kraju

5.

Doradztwo, wymiana pracowników, staŜe,
wizyty studyjne

6.

Wypracowywanie nowych rozwiązań

Stosuje się do
typu/ów projektów
(nr)
Stosuje się do
typu/ów projektów
(nr)
Stosuje się do
typu/ów projektów
(nr)
Stosuje się do
typu/ów projektów
(nr)
Stosuje się do
typu/ów projektów
(nr)
Stosuje się do
typu/ów projektów
(nr)
Komponent
ponadnarodowy do
projektu
standardowego

Tak

1

1

1

1

1

1
Nie – w roku 2010
przewiduje się
realizację wyłącznie
całościowe projektu
ponadnarodowego

Kryteria dostępu
Szczegółowe kryteria
wyboru projektów

1. Projekt musi zawierać co najmniej 3 formy działań kwalifikowanych, w tym 3 oraz 4 i/lub 6.
Celem tych projektów jest zaadaptowanie rozwiązań Stosuje
Uzasadnienie:
1
funkcjonujących w innych krajach bądź wypracowanie się do
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innych alternatywnych rozwiązań.
Publikacje, opracowania i raporty przyczynią się do
upowszechnienia adaptowanych lub wypracowanych
rozwiązań.

typu/ów
projektów
(nr)

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie realizacji
projektu.
2. Projekt jest realizowany przez podmioty określone w art. 11 ust. 3 Ustawy o działalności
poŜytku publicznego i o wolontariacie, jednostki samorządu terytorialnego oraz
przedsiębiorców, z wyłączeniem podmiotów, w stosunku do których toczy się lub toczyło (w
okresie 36 miesięcy poprzedzających złoŜenie wniosku) postępowanie wyjaśniające, które
potwierdziło nieprawidłowości przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków
publicznych (w tym unijnych).
Realizacja projektów przez podmioty o ustalonym
statusie przyczyni się do przygotowania przez
projektodawcę
projektów
kompleksowych
oraz
zagwarantuje uzyskanie jednakowej i pełnej pomocy
dla wszystkich osób z grupy docelowej, a ponadto w
sposób znaczący ograniczy ryzyko niepowodzenia
realizacji projektu.
Do podmiotów mogących na podstawie powyŜszego
kryterium dostępu składać wnioski o dofinansowanie
moŜna zaliczyć m.in. organizacje pozarządowe,
spółdzielnie socjalne, jednostki organizacyjne podległe
organom administracji publicznej lub przez nie
nadzorowane, osoby prawne, jednostki organizacyjne
działające na podstawie przepisów o stosunku
Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej
Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i
związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności
sumienia i wyznania, jeŜeli ich cele statutowe obejmują
Stosuje
prowadzenie
działalności poŜytku publicznego,
się do
Uzasadnienie: stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
typu/ów
1
jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorców. projektów
Wyłączyć naleŜy podmioty, które nie dają rękojmi
(nr)
naleŜytego wykonania zadania, w stosunku do których
toczy się postępowanie wyjaśniające (kontrola
wewnętrzna, postępowanie prokuratorskie, policyjne),
które potwierdzi nieprawidłowości przy realizacji
projektów
współfinansowanych
ze
środków
publicznych (w tym unijnych). Mając na uwadze
długotrwałość postępowania sądowego (orzeczenia
zapadają po wielu latach), zasadnym naleŜy uznać
niepowierzanie środków publicznych podmiotom, które
nie gwarantują właściwego ich wykorzystania.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie realizacji
projektu oraz oświadczenia podmiotu, złoŜonego pod
rygorem
odpowiedzialności
karnej,
którego
niezgodność z prawdą będzie stanowić podstawę do
rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.
3. Beneficjentem projektu jest podmiot funkcjonujący co najmniej 12 miesięcy (od dnia rejestracji
danego podmiotu we właściwym rejestrze do dnia złoŜenia wniosku, o ile taki wpis jest wymagany
przepisami prawa) oraz posiada doświadczenie w realizacji projektów w ramach EFS.
Realizacja projektów przez podmioty funkcjonujące
przez co najmniej 12 miesięcy w sposób znaczący
ogranicza ryzyko niepowodzenia realizacji projektów
współfinansowanych ze środków EFS.
Podmioty funkcjonujące co najmniej 12 miesięcy
dysponują zapleczem technicznym i posiadają
doświadczenie w prowadzeniu działalności. Ponadto w
Stosuje
przeciągu
okresu
swojego
funkcjonowania
się do
Uzasadnienie: wypracowały potencjał instytucjonalny i kadrowy, co
typu/ów
1
przekłada się na ustabilizowaną pozycję na rynku pod projektów
względem formalnym i organizacyjnym. Ma to
(nr)
decydujące znaczenia dla utrzymania trwałości
przyjętych rozwiązań oraz wypracowania właściwych
efektów realizowanych działań. Zwiększa realną
szansę na kontynuowanie projektu ze środków innych
niŜ przewidziane w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.
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Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie realizacji
projektu oraz na etapie podpisywania umowy o
dofinansowanie
na
podstawie
wyciągu
z
odpowiedniego rejestru.
4. Maksymalna wartość projektu wynosi 1 500 000 PLN.
Maksymalna wartość projektu określona na tym
poziomie wpłynie na efektywne planowanie wydatków
przez beneficjentów oraz ułatwi monitorowanie
realizacji projektu. UmoŜliwi równieŜ realizację projektu
Uzasadnienie: większej liczbie beneficjentów.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie realizacji
projektu.

Stosuje
się do
typu/ów
projektów
(nr)

1

WAGA

10 pkt.

Stosuje
się do
typu/ów
projektów
(nr)

1

WAGA

15 pkt.

Stosuje
się do
typu/ów
projektów
(nr)

1

Kryteria strategiczne
1. Beneficjent i/lub partner zagraniczny posiada doświadczenie w
realizacji co najmniej jednego przedsięwzięcia we współpracy
ponadnarodowej w obszarze pomocy i integracji społecznej.
Wskazane kryterium pozwoli w większym stopniu
wykorzystać juŜ istniejący potencjał beneficjenta i/lub
partnera zagranicznego. Doświadczenie w realizacji
co najmniej jednego przedsięwzięcia we współpracy
ponadnarodowej w obszarze pomocy i integracji
społecznej podmiotów moŜe dać gwarancję sprawnej
Uzasadnienie: realizacji projektu w partnerstwie ponadnarodowym, w
tym celowego i gospodarnego wykorzystania środków
przeznaczonych na wdraŜanie działań.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie realizacji
projektu.
2. Realizacja projektów w partnerstwie wielosektorowym.
Partnerstwo
w
przeciwdziałaniu
wykluczeniu
społecznemu osób szczególnie na to naraŜonych jest
niezwykle istotną formą generującą pełniejsze
wsparcie. Mając na uwadze długoterminowość i
kompleksowość
projektów
ponadnarodowych
wskazane
jest
zawiązanie
partnerstwa
wielosektorowego, które w naturalny sposób
generowałoby
rzeczywistą
współpracę
między
Uzasadnienie: poszczególnymi
publicznymi
i
niepublicznymi
jednostkami oraz ich pracownikami oraz przyniosło
wymierne korzyści płynące z samego partnerstwa.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów treści wniosku oraz na etapie podpisywania
umowy o dofinansowanie na podstawie dostarczonego
załącznika w postaci podpisanej umowy partnerskiej
lub porozumienia.

Projekty systemowe, których realizacja jest kontynuowana
E.2.1 Projekty współpracy ponadnarodowej wdraŜane w trybie systemowym
Nr Działania /
Poddziałania
Wyodrębniony
projekt współpracy
ponadnarodowej/
Komponent
ponadnarodowy do
projektu
standardowego
Typ/typy projektów
(operacji)
przewidziane do
realizacji w ramach
projektu

Działanie 7.1/ Poddziałanie 7.1.3
Projekt współpracy ponadnarodowej

szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej, działających na
terenie regionu, powiązane bezpośrednio z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych zadań
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Forma/y działań
kwalifikowanych w
ramach współpracy

Beneficjent
systemowy
Czy typ projektu
(operacji) został
przewidziany w
SzOP do realizacji
w trybie
systemowym?
Okres realizacji
projektu
Kwota poniesionych
/ planowanych
wydatków w
projekcie

Rezultaty
planowane do
osiągnięcia w
ramach projektu

− organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i spotkań;
− prowadzenie badań i analiz;
− przygotowanie, tłumaczenia i wydawanie publikacji, opracowań, raportów;
− adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju;
− wizyty studyjne
− wypracowywanie nowych rozwiązań;
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego / Departament Polityki Regionalnej
Partnerzy projektu:
Rada Generalna Departamentu Nord (Francja)
TAK

NIE

x

JeŜeli NIE –
naleŜy
uzasadnić

03.2009-09.2010
w
roku
200
9

110 500 PLN

w
roku
200
9

1.
Zidentyfikowane
kompetencje i
potrzeby w
zakresie
pomocy
społecznej
osobom w
podeszłym
wieku,
szczególnie w
kontekście
podnoszenia
kwalifikacji osób
zatrudnionych w
tym obszarze na
poziomie
regionalnym
2. 2 spotkania
międzynarodow
ej grupy
roboczej
3.
Zidentyfikowane
kompetencje,
doświadczenia i
dobre praktyki w
zakresie pracy z
osobami
starszymi
pomiędzy
regionami
partnerskimi
4. Wypracowane
podczas
spotkań
międzynarodow
ej grupy
roboczej 2
wspólne
propozycje
nowych metod
integracji
społecznej
starzejącej się
grupy
społeczeństwa
5. Nawiązanie
współpracy
pomiędzy
minimum 5

w
roku
201
0

110 000 PLN

w
roku
201
0

1. 2 spotkania
międzynarodowej
grupy roboczej
2. 4 warsztaty z
udziałem 60
pracowników
ośrodków pomocy
społecznej i
wolontariuszy w
zakresie
wypracowanych
przez
międzynarodową
grupę roboczą modeli
integracji
3. PodwyŜszenie
poziomu wiedzy i
kwalifikacji 60
uczestników
warsztatów z zakresu
pomocy i integracji
społecznej osób
starszych
4. Organizacja
warsztatu/szkolenia
dla 30 osób
zainteresowanych
podniesieniem
kwalifikacji
zawodowych z terenu
dwóch wybranych
samorządów
lokalnych z
wykorzystaniem
rozwiązań
wypracowanych
podczas
międzynarodowych
grup roboczych
5. Plan działań
komunikacyjnych i
informacyjnych o
projekcie i jego
rezultatach
6. Wspólna definicja
moŜliwych narzędzi
słuŜących
samorządom
lokalnym w integracji
społecznej osób
starszych
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ogółe
mw
projek
cie

220 500 PLN

na
konie
c
realiz
acji
projek
tu

1. Zidentyfikowane kompetencje i
potrzeby w zakresie pomocy
społecznej osobom w podeszłym
wieku, szczególnie w kontekście
podnoszenia kwalifikacji osób
zatrudnionych w tym obszarze
na poziomie regionalnym
2. 4 spotkania międzynarodowej
grupy roboczej
3. Zidentyfikowane kompetencje,
doświadczenia i dobre praktyki w
zakresie pracy z osobami
starszymi pomiędzy regionami
partnerskimi
4. Wypracowane podczas
spotkań międzynarodowej grupy
roboczej 2 wspólne propozycje
nowych metod integracji
społecznej starzejącej się grupy
społeczeństwa
5. Nawiązanie współpracy
pomiędzy minimum 5
podmiotami na terenie regionu
zajmującymi się pomocą i
integracją społeczną
6. 6 warsztatów z udziałem 60
pracowników ośrodków pomocy
społecznej i wolontariuszy w
zakresie wypracowanych przez
międzynarodową grupę roboczą
modeli integracji
7. PodwyŜszenie poziomu
wiedzy i kwalifikacji 60
uczestników warsztatów z
zakresu pomocy i integracji
społecznej osób starszych
8. 1 pakiet materiałów
tematycznych będących
podstawą opracowania
międzynarodowego podręcznika
dobrych praktyk
9. Organizacja
warsztatu/szkolenia dla 30 osób
zainteresowanych podniesieniem
kwalifikacji zawodowych z terenu
dwóch wybranych samorządów
lokalnych z wykorzystaniem
rozwiązań wypracowanych
podczas międzynarodowych
grup roboczych
10. Plan działań

podmiotami na
terenie regionu
zajmującymi się
pomocą i
integracją
społeczną
6. 2 warsztaty z
udziałem 60
pracowników
ośrodków
pomocy
społecznej i
wolontariuszy w
zakresie
wypracowanych
przez
międzynarodow
ą grupę roboczą
modeli
integracji.
7.
PodwyŜszenie
poziomu wiedzy
i kwalifikacji 60
uczestników
warsztatów z
zakresu pomocy
i integracji
społecznej osób
starszych
8. 1 pakiet
materiałów
tematycznych
będących
podstawą
opracowania
międzynarodow
ego podręcznika
dobrych praktyk.

7. Międzynarodowy
podręcznik dobrych
praktyk
8. Konferencja
upowszechniająca
rezultaty projektu dla
100 pracowników
ośrodków pomocy
społecznej,
organizacji
pozarządowych,
samorządów
lokalnych,
wolontariuszy
9. WyŜsza
świadomość oraz
podwyŜszenie
poziomu wiedzy i
kwalifikacji
pracowników
ośrodków pomocy
społecznej i
wolontariuszy na
temat róŜnorodnych
problemów
starzejącego się
społeczeństwa
wśród– między
innymi w zakresie
chorób osób w
podeszłym wieku (np.
choroba Alzheimera)
oraz
niepełnosprawności
fizycznej i umysłowej,
a takŜe dostępności
do usług i
specjalistów.

komunikacyjnych i
informacyjnych o projekcie i jego
rezultatach
11. 2 propozycje nowych metod
integracji społecznej osób
starszych wypracowanych w
ramach współpracy
międzynarodowej grupy roboczej
projektu przygotowane do
wdroŜenia
12. Wspólna definicja moŜliwych
narzędzi słuŜących samorządom
lokalnym w integracji społecznej
osób starszych
13. Międzynarodowy podręcznik
dobrych praktyk
14. Konferencja
upowszechniająca rezultaty
projektu dla 100 pracowników
ośrodków pomocy społecznej,
organizacji pozarządowych,
samorządów lokalnych,
wolontariuszy
15. WyŜsza świadomość oraz
podwyŜszenie poziomu wiedzy i
kwalifikacji pracowników
ośrodków pomocy społecznej i
wolontariuszy na temat
róŜnorodnych problemów
starzejącego się społeczeństwa
wśród– między innymi w
zakresie chorób osób w
podeszłym wieku (np. choroba
Alzheimera) oraz
niepełnosprawności fizycznej i
umysłowej, a takŜe dostępności
do usług i specjalistów.

Kryteria dostępu
Szczegółowe kryteria
wyboru projektów

1. n/d
Uzasadnienie:
2. n/d
Uzasadnienie:
3. n/d
Uzasadnienie:

Projekty systemowe, których realizacja rozpocznie się w 2010 r.
E.3.1 Projekty współpracy ponadnarodowej wdraŜane w trybie systemowym
Nr Działania /
Poddziałania
Wyodrębniony projekt
współpracy
ponadnarodowej/
Komponent
ponadnarodowy do
projektu
standardowego
Typ/typy projektów
(operacji) przewidziane
do realizacji w ramach
projektu
Forma/y działań
kwalifikowanych w
ramach współpracy
Beneficjent systemowy
Czy typ projektu
(operacji) został

TAK

JeŜeli NIE –
naleŜy
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przewidziany w SzOP
do realizacji w trybie
systemowym?
Okres realizacji
projektu
Kwota planowanych
wydatków w projekcie
Rezultaty planowane
do osiągnięcia w
ramach projektu

uzasadnić
NIE

w roku
2010

ogółem w
projekcie

w roku
2010

na koniec
realizacji projektu
Kryteria dostępu

Szczegółowe kryteria
wyboru projektów

1.
Uzasadnienie:
2.
Uzasadnienie:
3.
Uzasadnienie:

F. REALIZOWANE PROJEKTY INDYWIDUALNE
Tytuł projektu
indywidualnego
Beneficjent projektu
indywidualnego
Czy projekt stanowi element
grupy projektów (naleŜy
wskazać ewentualne
powiązania)?

Okres realizacji
projektu/typu projektu
Wielkość planowanych
wydatków w roku
obowiązywania Planu
działania
Rezultaty
twarde
planowane do
osiągnięcia w
ramach
miękkie
projektu

Całkowity budŜet projektu
indywidualnego

w roku
2010

−

na koniec
realizacji projektu

−

−
−

G. OPIS MECHANIZMÓW ZAPEWNIAJĄCYCH KOMPLEMENTARNOŚĆ DZIAŁAŃ PRZEWIDZIANYCH W
PRIORYTECIE FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EFS Z DZIAŁANIAMI WSPÓŁFINANSOWANYMI PRZEZ
INNE ŚRODKI WSPÓLNOTOWE
Komplementarność na poziomie województwa kujawsko-pomorskiego gwarantuje:
• Systematyczny nadzór członków Podkomitetu Monitorującego PO KL Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
będących
równocześnie
członkami
Komitetu
Monitorującego
RPO,
a takŜe Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pełniącego nadzór nad przygotowaniem Planu Działania
dla Priorytetu VII Promocja integracji społecznej PO KL oraz realizację zadań w zakresie RPO i PROW;
•

Procedura postępowania przy opracowywaniu i akceptacji Planu działania (w województwie kujawsko-pomorskim
przy PKM powołana została Grupa Robocza do spraw przygotowywania Planu działania m.in. dla Priorytetu VII
Promocja integracji społecznej PO KL. W skład w/w Grupy wchodzą przedstawiciele: Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Toruniu, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu
Marszałkowskiego w Toruniu, Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Bydgoszczy, Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Toruniu, Regionalnego Ośrodka
Europejskiego Funduszu Społecznego w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Pracodawców Lewiatan
w Toruniu, Międzyregionalnego Zespołu Koordynacyjnego NSZZ Solidarność Województwa KujawskoPomorskiego oraz przedstawiciel gmin i powiatów. Głównym zadaniem Grupy jest ustalenie wspólnych celów
i priorytetów dotyczących Planu działania. Stanowi ona forum wymiany poglądów i informacji, a tym samym
zapewnia na kaŜdym etapie prac nad Planem Działania szerokich konsultacji wewnętrznych i zewnętrznych treści
przygotowanego dokumentu, co z kolei prowadzi do lepszej koordynacji działań podejmowanych w ramach
systemu wdraŜania PO KL przez podmioty zaangaŜowane w ten proces w województwie kujawsko-pomorskim).

Działania przewidziane do realizacji w ramach Priorytetu VII są komplementarne w stosunku do:
• działań
współfinansowanych
z
EFRR
lub
Funduszu
Spójności
poprzez
wprowadzenie
w ramach Działań/Poddziałań: Działanie 7.2 /Poddziałnie 7.2.1, Działanie 7.2/Poddziałanie 7.2.2 kryterium
strategicznego tj. „Projekt jest skierowany do mieszkańców gminy, na terenie której juŜ zrealizowano lub aktualnie
realizowana jest inwestycja związana z rozbudową infrastruktury społecznej, współfinansowana z EFRR lub
Funduszu Spójności”.
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H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych
Planowana wartość wskaźnika do Wartość docelowa
osiągnięcia do końca 2010 r
wskaźnika

Nazwa wskaźnika

Planowany stopień
realizacji wskaźnika

PRIORYTET VII
Cel szczegółowy 1. Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym
Wskaźniki produktu
Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w
12 955
59 124
projektach dotyczących aktywnej integracji
- w tym osoby z terenów wiejskich
7 274
12 264
Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami
9 265
39 416
socjalnymi w ramach realizowanych projektów
Liczba pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio
zajmujących się aktywną integracją, którzy w wyniku wsparcia z EFS
656
906
podnieśli swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym
Liczba projektów wspierających rozwój inicjatyw na rzecz aktywizacji i
integracji społeczności lokalnych

122

124

Wskaźniki rezultatu
Odsetek klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zostali objęci
6,07%
10,00%
kontraktami socjalnymi
Odsetek klientów instytucji pomocy społecznej będących w wieku
aktywności zawodowej i nie pracujących, którzy w ramach Priorytetu
7,96%
15,00%
zostali objęci działaniami aktywnej integracji
Odsetek pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej
bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy podnieśli swoje
57,89%
100%
kwalifikacje w systemie pozaszkolnym
Cel szczegółowy 2. Wzmocnienie i poszerzenie zakresu działań sektora ekonomii społecznej
Inne wskaźniki produktu określone przez Instytucję Pośredniczącą
Inne wskaźniki rezultatu określone przez Instytucję Pośredniczącą

0
0

Pole wypełniane automatycznie
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0
0

21,91%
59,31%
23,51%
72,41%
98,39%

n/d
n/d

n/d

0,00%
n/d

Planowana wartość wskaźnika do Wartość docelowa
osiągnięcia do końca 2010 r
wskaźnika

Nazwa wskaźnika

Planowany stopień
realizacji wskaźnika

PRIORYTET VII
Cel szczegółowy 1. Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym
Cel szczegółowy 2. Wzmocnienie i poszerzenie zakresu działań sektora ekonomii społecznej
Wskaźniki produktu
Liczba instytucji wspierających ekonomię społeczną, które otrzymały
2
2
wsparcie w ramach Działania
Liczba inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej wspartych z EFS
Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii
społecznej
Inne wskaźniki produktu określone przez Instytucję Pośredniczącą
Inne wskaźniki rezultatu określone przez Instytucję Pośredniczącą

Pole wypełniane automatycznie
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100,00%

10

20

50,00%

704

1 693

41,58%

0
0

0
0

0,00%
n/d

I. KONTRAKTACJA I WYDATKI W PODZIALE NA DZIAŁANIA I PODDZIAŁANIA
(wyłącznie kwoty środków publicznych)

Plan finansowy
PRIORYTET VII
Kontraktacja i wydatki w podziale na Działania i Poddziałania

2010 r.

1.

Kontraktacja
Kontraktacja 2010
narastająco (w tym
r.
2010r.)

2.

3.

Wartość
Wydatki 2011wydatków w
2015
zatwierdzonych
wynikające z
wnioskach o
kontraktacji
płatność w
narastająco
danym roku

Wydatki 2010r.
Ogółem
publiczne

BudŜet państwa

BudŜet JST

Fundusz Pracy

PFRON

4.=5+6+7+8

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Działanie 7.1

34154198

84236856

34154198

30742776

2927461

203625

280336

0

26497777

Poddziałanie 7.1.1

28522068

69564599

28522068

25527250

2719159

203625

72034

0

22019808

Poddziałanie 7.1.2

3967669

10569189

3967669

3551065

208302

0

208302

0

3398246

Poddziałanie 7.1.3

1664461

4103068

1664461

1664461

0

0

0

0

1079723

Działanie 7.2

48897745

86083299

28555333

28555333

0

0

0

42781915

15839700

Poddziałanie 7.2.1
Poddziałanie 7.2.2

42000000
6897745

73484661
12598638

21657588
6897745

21657588
6897745

0
0

0
0

0
0

42252892
529023

12390828
3448872

6144891

9672574

6144891

6144891

0

0

0

5818

3072494

89196834

179992729

68854422

65443000

2927461

203625

280336

42787733

45409971

Działanie 7.3
RAZEM PRIORYTET
VII
w tym projekty
innowacyjne
w tym projekty
współpracy
ponadnarodowej

3000000,00 ****

3000000 300000,00 ****

2700000

3110000,00 **

3220500 1310000,00***

1800000

*w Poddziałaniu 7.1.3 w kontraktacji 2010 i wydatki 2010 r. ogółem publiczne ujęta jest kwota 110 000 PLN (z czego 55 102 PLN stanowią środki finansowe przeznaczone na realizację
projektu współpracy ponadnarodowej dla ROPS w Toruniu, zaś 54 898 PLN to środki finansowe przeznaczone na realizacje w/w projektu dla Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu
Marszałkowskiego w Toruniu).
** w Poddziałaniu 7.2.1 w kontraktacji 2010 ujęta jest kwota 3 000 000 PLN
**** w Poddziałaniu 7.2.1 w wydatkach 2010 r. ogółem publiczne ujęta jest kwota 1 200 000 PLN
**** w Poddziałaniu 7.2.1. w kontraktacji 2010 r. ujęta jest kwota 1 500 000 PLN, natomiast w wydatkach 2010 r. ogółem publiczne ujęta jest kwota 300 000 PLN
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PODPIS OSOBY UPOWAśNIONEJ DO PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE PLANU DZIAŁANIA

Miejscowość, data

Toruń, dn. 13.11.2009 r.

Pieczęć i
podpis osoby
upowaŜnionej
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