Plan działania na rok 2013
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ
Numer i nazwa
Priorytetu

VII. Promocja integracji
społecznej

Instytucja
Pośrednicząca

Kujawsko-Pomorskie
Nie dotyczy

Województwo

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Adres korespondencyjny
Telefon

Faks

E-mail
Dane kontaktowe osoby
(osób) w Instytucji
Pośredniczącej do
kontaktów roboczych
Instytucja
Pośrednicząca II stopnia

Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Toruniu

Adres korespondencyjny
Telefon

Numer Działania lub
Poddziałania

ul. Słowackiego 114 , 87-100 Toruń
056

657 14 60, 657 14 70

Faks

E-mail
Dane kontaktowe osoby
(osób) w Instytucji
Pośredniczącej II
stopnia do kontaktów
roboczych

7.1, 7.2, 7.4

056

657 14 61

ropstor@to.onet.pl
Anna Koralewska, (056) 610 21 51, anna.koralewska@ropstorun.home.pl

Instytucja
Pośrednicząca II stopnia

Numer Działania lub
Poddziałania

Adres korespondencyjny
Telefon

Faks

E-mail
Dane kontaktowe osoby
(osób) w Instytucji
Pośredniczącej II
stopnia do kontaktów
roboczych
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KARTA DZIAŁANIA 7.1

Poddziałanie 7.1.1
Projekty, któr ych realizacja jest kontynuow ana w 2013 r.
B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM
Nr umowy z KSI i tytuł projektu

nie dotyczy

Beneficjent systemowy

123 ośrodki pomocy społecznej

Okres realizacji projektu

02.2008-12.2013*

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie
w latach 2007-2012
(w tym krajowy wkład publiczny)

119 483 823,73 PLN
(17 922 573,56 PLN)

w roku 2013
(w tym krajowy wkład publiczny)

34 204 190,89 PLN
(5 130 628,63 PLN)

ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład publiczny)

153 688 014,62 PLN
(23 053 202,19 PLN)

* W latach 2012-2013 w Województwie Kujawsko-Pomorskim realizowane są 2-letnie projekty systemowe.
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Projekty, któr ych realizacja jest kontynuow ana w 2013 r.
B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM
Nr umowy z KSI i tytuł projektu

nie dotyczy

Beneficjent systemowy

1 ośrodek pomocy społecznej na 16 ośrodków, które nie przystąpiły do realizacji
dwuletnich projektów systemowych na lata 2012-2013*

Okres realizacji projektu

02.2008-12.2011 i 01.2013-12.2013

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie
w latach 2007-2011
(w tym krajowy wkład publiczny)

390 550,26 PLN
(58 582,54 PLN)

w roku 2013
(w tym krajowy wkład publiczny)

184 226,82 PLN
(27 634,02 PLN)

ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład publiczny)

574 777,08 PLN
(86 216,56 PLN)

Kryteria dostępu
1.

Projekt jest skierowany w co najmniej 10% do osób niepełnosprawnych (na przykład
do osób z zaburzeniami psychicznymi)
Niepełnosprawność jest problemem społecznym i wymaga wielu działań
pomocowych. Osoby niepełnosprawne wymagają podwójnej pomocy,
po pierwsze - ze względu na swoją fizyczną i/lub umysłową
niepełnosprawność, po drugie – z uwagi na trudności i bariery związane
z integracją
społeczno-zawodową.
Stopień
zatrudnienia
osób
niepełnosprawnych w województwie kujawsko-pomorskim jest niski.
Według danych z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (Bank
Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego) w województwie
kujawsko-pomorskim wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w wieku aktywności zawodowej w IV kwartale 2011 r. wyniósł 23,1%;
podczas gdy dla wszystkich osób w wieku aktywności zawodowej wynosił
Uzasadnienie:
on 62,7%. Efekty dotychczas realizowanych projektów, skłaniają
do wniosku, iŜ nadal istnieje potrzeba wspierania osób niepełnosprawnych,
równieŜ w ramach projektów systemowych. W 2011 r. osoby
niepełnosprawne korzystające z zasiłków okresowych stanowiły 6,95%
wszystkich klientów ośrodków pomocy społecznej korzystających
z zasiłków okresowych (dane MPiPS za 2011 r.). Na podstawie
powyŜszych danych Instytucja WdraŜająca uznała, 10% udział osób
niepełnosprawnych za uzasadniony.
Szczegółowe kryteria
wyboru projektów

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku
o dofinansowanie projektu.
2. Projekt przewiduje objęcie zindywidualizowanym wsparciem osób w wieku 15-30 lat,
przy czym udział tej grupy osób w projekcie jest co najmniej na poziomie
odpowiadającym udziałowi tej grupy osób wśród klientów OPS ogółem
Osoby młode, dopiero wchodzące na rynek pracy, są grupą, którą
trudności, jakie przeŜywa gospodarka, dotykają szczególnie mocno.
Bez doświadczenia zawodowego trudno im znaleźć pierwszą pracę. Braki
w wykształceniu, pochodzenie ze środowisk zagroŜonych wykluczeniem
społecznym, wyniesione z domu wzorce zachowania pogłębiają trudności
w odnalezieniu się na rynku pracy. Z kolei brak pracy, a co za tym idzie –
brak perspektyw na zmianę, pociąga za sobą poczucie utraty kontroli nad
swoim losem, co z kolei wprost prowadzi do postaw wyuczonej
Uzasadnienie:
bezradności, zwiększa ryzyko uzaleŜnień i wchodzenia na ścieŜkę
przestępczości. Osoby bezrobotne do 25 roku Ŝycia zarejestrowane w
powiatowych urzędach pracy w województwie kujawsko-pomorskim wg
stanu
na dzień
31.12.2011
r.
stanowiły
21,78%
wszystkich
zarejestrowanych. Zasadne wydaje się promowanie projektów, które część
swoich działań skupiają na wspieraniu osób w wieku 15-30 lat.

3.

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku
o dofinansowanie projektu.
W odniesieniu do grupy osób w wieku 15-30 lat projekt przewiduje realizację
instrumentu aktywizacji zawodowej w zakresie pracy, staŜy i praktyk w
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spółdzielniach socjalnych lub innych podmiotach. Instrument ma zastosowanie jeŜeli
na etapie analizy predyspozycji i potrzeb uczestnika projektu zostanie
zdiagnozowana potrzeba zastosowania tego instrumentu**
W przypadku osób młodych, które dopiero wchodzą na rynek pracy, brak
doświadczenia zawodowego stanowi główną barierę w uzyskaniu
zatrudnienia. W przypadku tej grupy docelowej istotne jest takie
planowanie działań projektowych, aby umoŜliwić uczestnikom zdobycie
Uzasadnienie:
doświadczenia
zawodowego.
Jeśli
praca
będzie
wykonywana
w podmiotach ekonomii społecznej, podnosi to wartość dodaną projektu.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku
o dofinansowanie projektu.
4. Projektodawca posiada aktualne podpisane porozumienie z Powiatowym Urzędem
Pracy, określające zasady współpracy w zakresie realizacji zadań na rzecz aktywnej
integracji
Współpraca pomiędzy instytucjami pomocy społecznej a Publicznymi
SłuŜbami Zatrudnienia jest elementem niezbędnym dla skutecznej walki
z wykluczeniem społecznym. Połączenie działań w dwóch uzupełniających
się
obszarach
zapewnia
wyŜszą
efektywność
projektów
współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz zapobiega duplikowaniu się wsparcia w stosunku do jednej osoby.
Porozumienie zawarte z Powiatowym Urzędem Pracy powinno zawierać
Uzasadnienie:
elementy wskazane w Zasadach 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.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku
o dofinansowanie projektu.
5. W przypadku zdiagnozowania u uczestnika projektu potrzeby uzupełniania
wykształcenia, jest on kierowany do udziału w zajęciach związanych
z uzupełnianiem wykształcenia realizowanych w ramach projektu w Priorytecie IX
PO KL. W przypadku braku moŜliwości uzupełnienia wykształcenia w ramach
projektu w Priorytecie IX PO KL, zastosowanie ma następujący instrument
aktywizacji edukacyjnej: „skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych
z uzupełnianiem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym,
ponadgimnazjalnym lub policealnym oraz kosztów z nimi związanych”
Celem kryterium jest zapewnienie komplementarności między projektami
w ramach róŜnych priorytetów PO KL. Komplementarność projektów
jest zaleceniem Komisji Europejskiej. Pod pojęciem komplementarności
naleŜy rozumieć wzajemne uzupełnianie się świadomie podejmowanych
działań w róŜnych projektach dla efektywniejszego rozwiązania problemu
bądź osiągnięcia załoŜonego celu na poziomie lokalnym, regionalnym lub
ponadregionalnym. Zgodnie z powyŜszym, zasadne jest wspieranie
projektów, które realizują ideę komplementarności, intensyfikując wsparcie
Uzasadnienie:
w stosunku do tak trudnej grupy docelowej, jaką są osoby zagroŜone
wykluczeniem społecznym. Podnosi to wartość dodaną projektu.
Lista aktualnie realizowanych w województwie kujawsko-pomorskim
projektów związanych z uzupełnianiem wykształcenia realizowanych
w ramach Priorytetu IX PO KL znajduje się na stronie internetowej Instytucji
WdraŜającej www.efs.ropstorun.pl .
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku
o dofinansowanie projektu.
6. Projekt zakłada przeprowadzenie konsultacji społecznych na etapie tworzenia
diagnozy potrzeb
Działania beneficjentów systemowych realizowane są na rzecz osób, które
wspierane są równieŜ przez inne podmioty publiczne i niepubliczne.
Jednocześnie osoby te (osoby zagroŜone wykluczeniem społecznym)
borykają się z licznymi, bardzo złoŜonymi uwarunkowaniami społecznogospodarczymi, których rozwiązanie moŜliwe jest wyłącznie poprzez
koncentrację sił i środków wszystkich podmiotów prowadzących wsparcie
Uzasadnienie:
tych osób. Niezbędne jest więc stworzenie moŜliwości konsultacji załoŜeń
projektu systemowego z innymi podmiotami (publicznymi i niepublicznymi),
tak aby planowane wsparcie wpisało się równieŜ w zestaw wszystkich
działań podejmowanych na rzecz przedstawicieli grupy docelowej w
obszarze realizacji projektu, jak i w celu uwzględniania działań
beneficjentów systemowych przez inne podmioty w ich planach i
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działaniach (podmiotów publicznych i niepublicznych).
W celu spełnienia wymogu określonego w kryterium dostępu naleŜy
przeprowadzić konsultacje społeczne przed złoŜeniem wniosku
o dofinansowanie co najmniej poprzez wywieszenie na stronie internetowej
załoŜeń projektu. Zgłoszone uwagi naleŜy zabrać w raporcie
podsumowującym, który równieŜ zostanie upubliczniony poprzez stronę
internetową.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku
o dofinansowanie projektu.
7. Projekt rozpoczyna się nie wcześniej niŜ 01.01.2013 r. i kończy nie później niŜ
31.12.2013 r.
Ze względu na fakt, Ŝe w latach 2012-2013 w województwie kujawskopomorskim są realizowane dwuletnie projekty systemowe, 16 ośrodków
pomocy społecznej, które nie przystąpiły w 2012 r. do ich realizacji będą
miały moŜliwość realizacji kolejnego projektu w 2013 r., ale będzie
to projekt jednoroczny. Alokację na 2013 r. podzielono zgodnie
Uzasadnienie:
z dotychczasowym algorytmem. W 2014 r. projekty będą mogły być
realizowane wyłącznie przez 77 ośrodków, dla których Indeks zagroŜenia
ubóstwem osiągnął wartość co najmniej 54.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku
o dofinansowanie projektu.
* Do 30.06.2012 r. 16 ops miało moŜliwość zgłoszenia deklaracji realizacji projektu systemowego w 2013 r., spośród nich
zgłosił się jeden ops tj. GOPS w Sicienku i dla niego przewidziano alokację na projekt w 2013 r.
** Kryterium w tej postaci moŜe zostać zastosowane dopiero po zmianie Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania
projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnych
Ośrodków Pomocy Społeczne. W chwili obecnej przedmiotowy instrument aktywizacji zawodowej ma postać „skierowanie
do pracy lub na staŜ zawodowy w istniejącej spółdzielni socjalnej”.
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Projekty, któr ych realizacja jest kontynuow ana w 2014 r. 1
B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM
Nr umowy z KSI i tytuł projektu

nie dotyczy

Beneficjent systemowy

77 ośrodków pomocy społecznej

Okres realizacji projektu

02.2008-12.2014

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie
w latach 2007-2013
(w tym krajowy wkład publiczny)
55 438 205,79 PLN
(8 315 730,87 PLN)

w roku 2014
(w tym krajowy wkład publiczny)
17 836 416,75 PLN
(2 675 462,51 PLN)

ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład publiczny)
73 274 622,54 PLN
(10 991 193,38 PLN)

Kryteria dostępu
1.

Szczegółowe kryteria
wyboru projektów

Beneficjent projektu funkcjonuje na terenie gminy, dla której Indeks zagroŜenia
ubóstwem osiągnął wartość co najmniej 54
2014 r. jest ostatnim rokiem realizacji projektów systemowych. W związku z
niewystarczającą alokacją, aby wesprzeć wszystkie ośrodki pomocy
społecznej, w 2014 r. do realizacji projektów systemowych będą mogły
przystąpić tylko te ośrodki, które działają na terenie gminy o Indeksie
zagroŜenia ubóstwem wynoszącym co najmniej 54 (od średniej wartości
Indeksu dla województwa). Zasadne wydaje się ukierunkowanie wsparcia
na te obszary województwa kujawsko-pomorskiego, które są szczególnie
zagroŜone wykluczeniem społecznym. Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Toruniu opracował Indeks zagroŜenia ubóstwem, ukazujący
stopień zagroŜenia wykluczeniem społecznym z tytułu ubóstwa na
terenach gmin regionu według następujących wskaźników:
1. Liczba rodzin wielodzietnych w gminie w stosunku do liczby rodzin z
dziećmi ogółem
2. Liczba osób niepełnosprawnych w gminie w stosunku do liczby
mieszkańców ogółem
3. Wykształcenie mieszkańców gminy
4. Ludność w wieku poprodukcyjnym w stosunku do ogólnej liczby
ludności gminy
5. Dochody własne gmin na jednego mieszkańca
Uzasadnienie:
6. Wydatki na środowiskową pomoc społeczną w stosunku do całości
wydatków gminy
7. ObciąŜenie demograficzne (ludność w wieku nieprodukcyjnym
przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym)
8. Bezrobocie w gminach (udział zarejestrowanych bezrobotnych w
liczbie ludności gminy w wieku produkcyjnym)
9. Liczba mieszkańców przypadających na jedną organizację
pozarządową w gminie
10. Liczba mieszkańców gminy przypadających na jeden podmiot
gospodarczy zarejestrowany w gminie.
W przypadku niewykorzystania alokacji przez te 77 ośrodków, do realizacji
projektu będą mogły przystąpić kolejne ośrodki z listy. Lista ośrodków
pomocy społecznej ułoŜonych według Indeksu zagroŜenia ubóstwem
znajduje
się
na
stronie
internetowej
Instytucji
WdraŜającej
www.efs.ropstorun.pl.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie listy ośrodków pomocy
społecznej, uszeregowanych według wartości Indeksu zagroŜenia
ubóstwem.
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Nabór wniosków zostanie przeprowadzony w 2013 r.
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2.

Projekt jest skierowany w co najmniej 10% do osób niepełnosprawnych (na przykład
do osób z zaburzeniami psychicznymi)
Niepełnosprawność jest problemem społecznym i wymaga wielu działań
pomocowych. Osoby niepełnosprawne wymagają podwójnej pomocy,
po pierwsze - ze względu na swoją fizyczną i/lub umysłową
niepełnosprawność, po drugie – z uwagi na trudności i bariery związane
z integracją
społeczno-zawodową.
Stopień
zatrudnienia
osób
niepełnosprawnych w województwie kujawsko-pomorskim jest niski.
Według danych z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (Bank
Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego) w województwie
kujawsko-pomorskim wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w wieku aktywności zawodowej w IV kwartale 2011 r. wyniósł 23,1%;
podczas gdy dla wszystkich osób w wieku aktywności zawodowej wynosił
Uzasadnienie:
on 62,7%. Efekty dotychczas realizowanych projektów, skłaniają
do wniosku, iŜ nadal istnieje potrzeba wspierania osób niepełnosprawnych,
równieŜ w ramach projektów systemowych. W 2011 r. osoby
niepełnosprawne korzystające z zasiłków okresowych stanowiły 6,95%
wszystkich klientów ośrodków pomocy społecznej korzystających
z zasiłków okresowych (dane MPiPS za 2011 r.). Na podstawie
powyŜszych danych Instytucja WdraŜająca uznała, 10% udział osób
niepełnosprawnych za uzasadniony.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku
o dofinansowanie projektu.
3. Projekt przewiduje objęcie zindywidualizowanym wsparciem osób w wieku 15-30 lat,
przy czym udział tej grupy osób w projekcie jest co najmniej na poziomie
odpowiadającym udziałowi tej grupy osób wśród klientów OPS ogółem
Osoby młode, dopiero wchodzące na rynek pracy, są grupą, którą
trudności, jakie przeŜywa gospodarka, dotykają szczególnie mocno.
Bez doświadczenia zawodowego trudno im znaleźć pierwszą pracę. Braki
w wykształceniu, pochodzenie ze środowisk zagroŜonych wykluczeniem
społecznym, wyniesione z domu wzorce zachowania pogłębiają trudności
w odnalezieniu się na rynku pracy. Z kolei brak pracy, a co za tym idzie –
brak perspektyw na zmianę, pociąga za sobą poczucie utraty kontroli nad
swoim losem, co z kolei wprost prowadzi do postaw wyuczonej
Uzasadnienie:
bezradności, zwiększa ryzyko uzaleŜnień i wchodzenia na ścieŜkę
przestępczości. Osoby bezrobotne do 25 roku Ŝycia zarejestrowane w
powiatowych urzędach pracy w województwie kujawsko-pomorskim wg
stanu
na dzień
31.12.2011
r.
stanowiły
21,78%
wszystkich
zarejestrowanych. Zasadne wydaje się promowanie projektów, które część
swoich działań skupiają na wspieraniu osób w wieku 15-30 lat.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku
o dofinansowanie projektu.
4. W odniesieniu do grupy osób w wieku 15-30 lat projekt przewiduje realizację
instrumentu aktywizacji zawodowej w zakresie pracy, staŜy i praktyk w
spółdzielniach socjalnych lub innych podmiotach. Instrument ma zastosowanie jeŜeli
na etapie analizy predyspozycji i potrzeb uczestnika projektu zostanie
zdiagnozowana potrzeba zastosowania tego instrumentu*
W przypadku osób młodych, które dopiero wchodzą na rynek pracy, brak
doświadczenia zawodowego stanowi główną barierę w uzyskaniu
zatrudnienia. W przypadku tej grupy docelowej istotne jest takie
planowanie działań projektowych, aby umoŜliwić uczestnikom zdobycie
Uzasadnienie:
doświadczenia
zawodowego.
Jeśli
praca
będzie
wykonywana
w podmiotach ekonomii społecznej, podnosi to wartość dodaną projektu.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku
o dofinansowanie projektu.
5. Projektodawca posiada aktualne podpisane porozumienie z Powiatowym Urzędem
Pracy, określające zasady współpracy w zakresie realizacji zadań na rzecz aktywnej
integracji
Współpraca pomiędzy instytucjami pomocy społecznej a Publicznymi
SłuŜbami Zatrudnienia jest elementem niezbędnym dla skutecznej walki
z wykluczeniem społecznym. Połączenie działań w dwóch uzupełniających
Uzasadnienie:
się
obszarach
zapewnia
wyŜszą
efektywność
projektów
współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz zapobiega duplikowaniu się wsparcia w stosunku do jednej osoby.
Porozumienie zawarte z Powiatowym Urzędem Pracy powinno zawierać
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elementy wskazane w Zasadach 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.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku
o dofinansowanie projektu.
6. W przypadku zdiagnozowania u uczestnika projektu potrzeby uzupełniania
wykształcenia, jest on kierowany do udziału w zajęciach związanych
z uzupełnianiem wykształcenia realizowanych w ramach projektu w Priorytecie IX
PO KL. W przypadku braku moŜliwości uzupełnienia wykształcenia w ramach
projektu w Priorytecie IX PO KL, zastosowanie ma następujący instrument
aktywizacji edukacyjnej: „skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych
z uzupełnianiem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym,
ponadgimnazjalnym lub policealnym oraz kosztów z nimi związanych”
Celem kryterium jest zapewnienie komplementarności między projektami
w ramach róŜnych priorytetów PO KL. Komplementarność projektów
jest zaleceniem Komisji Europejskiej. Pod pojęciem komplementarności
naleŜy rozumieć wzajemne uzupełnianie się świadomie podejmowanych
działań w róŜnych projektach dla efektywniejszego rozwiązania problemu
bądź osiągnięcia załoŜonego celu na poziomie lokalnym, regionalnym lub
ponadregionalnym. Zgodnie z powyŜszym, zasadne jest wspieranie
projektów, które realizują ideę komplementarności, intensyfikując wsparcie
Uzasadnienie:
w stosunku do tak trudnej grupy docelowej, jaką są osoby zagroŜone
wykluczeniem społecznym. Podnosi to wartość dodaną projektu.
Lista aktualnie realizowanych w województwie kujawsko-pomorskim
projektów związanych z uzupełnianiem wykształcenia realizowanych
w ramach Priorytetu IX PO KL znajduje się na stronie internetowej Instytucji
WdraŜającej
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku
o dofinansowanie projektu.
7. Projekt zakłada przeprowadzenie konsultacji społecznych na etapie tworzenia
diagnozy potrzeb
Działania beneficjentów systemowych realizowane są na rzecz osób, które
wspierane są równieŜ przez inne podmioty publiczne i niepubliczne.
Jednocześnie osoby te (osoby zagroŜone wykluczeniem społecznym)
borykają się z licznymi, bardzo złoŜonymi uwarunkowaniami społecznogospodarczymi, których rozwiązanie moŜliwe jest wyłącznie poprzez
koncentrację sił i środków wszystkich podmiotów prowadzących wsparcie
tych osób. Niezbędne jest więc stworzenie moŜliwości konsultacji załoŜeń
projektu systemowego z innymi podmiotami (publicznymi i niepublicznymi),
tak aby planowane wsparcie wpisało się równieŜ w zestaw wszystkich
działań podejmowanych na rzecz przedstawicieli grupy docelowej w
obszarze realizacji projektu, jak i w celu uwzględniania działań
Uzasadnienie:
beneficjentów systemowych przez inne podmioty w ich planach i
działaniach (podmiotów publicznych i niepublicznych).
W celu spełnienia wymogu określonego w kryterium dostępu naleŜy
przeprowadzić konsultacje społeczne przed złoŜeniem wniosku
o dofinansowanie co najmniej poprzez wywieszenie na stronie internetowej
załoŜeń projektu. Zgłoszone uwagi naleŜy zabrać w raporcie
podsumowującym, który równieŜ zostanie upubliczniony poprzez stronę
internetową.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku
o dofinansowanie projektu.
8. Projekt rozpoczyna się nie wcześniej niŜ 01.01.2014 r. i kończy nie później niŜ
31.12.2014 r.
Ze względu na fakt, Ŝe w latach 2012-2013 w województwie kujawskopomorskim są realizowane dwuletnie projekty systemowe, 123 ośrodki
pomocy społecznej, które przystąpiły w 2012 r. do ich realizacji będą miały
moŜliwość realizacji kolejnego projektu dopiero w 2014 r.
Uzasadnienie:
Nabór wniosków zostanie przeprowadzony w 2013 r.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku
o dofinansowanie projektu.
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* Kryterium w tej postaci moŜe zostać zastosowane dopiero po zmianie Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów
systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnych Ośrodków Pomocy
Społeczne. W chwili obecnej przedmiotowy instrument aktywizacji zawodowej ma postać „skierowanie do pracy lub na staŜ
zawodowy w istniejącej spółdzielni socjalnej”.
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Projekty, któr ych realizacja rozpocznie się w 2013 r.
B2.1 PROJEKT PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM
Planowany tytuł projektu

nie dotyczy

Nr i nazwa celu
szczegółowego, w który
wpisuje się dany projekt

nie dotyczy
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?

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”.
2 ośrodki pomocy społecznej spośród 5 ośrodków dotychczas nierealizujących projektu
systemowego*
TAK

x

NIE

JeŜeli NIE –
naleŜy
uzasadnić

Okres realizacji projektu

01.2013-12.2013

Kwota planowanych wydatków w projekcie
w roku 2013
(w tym krajowy wkład publiczny)

ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład publiczny)

279 904,43 PLN
(41 985,66 PLN)

279 904,43 PLN
(41 985,66 PLN)

Rezultaty (wskaźniki pomiaru celów projektu) planowane do osiągnięcia w ramach projektu
w roku 2013

ogółem w projekcie

nie dotyczy

nie dotyczy
Kryteria dostępu

1.

Szczegółowe kryteria
wyboru projektów

Projekt jest skierowany w co najmniej 10% do osób niepełnosprawnych (na przykład
do osób z zaburzeniami psychicznymi)
Niepełnosprawność jest problemem społecznym i wymaga wielu działań
pomocowych. Osoby niepełnosprawne wymagają podwójnej pomocy,
po pierwsze - ze względu na swoją fizyczną i/lub umysłową
niepełnosprawność, po drugie – z uwagi na trudności i bariery związane
z integracją
społeczno-zawodową.
Stopień
zatrudnienia
osób
niepełnosprawnych w województwie kujawsko-pomorskim jest niski.
Według danych z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (Bank
Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego) w województwie
kujawsko-pomorskim wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w wieku aktywności zawodowej w IV kwartale 2011 r. wyniósł 23,1%;
podczas gdy dla wszystkich osób w wieku aktywności zawodowej wynosił
Uzasadnienie:
on 62,7%. Efekty dotychczas realizowanych projektów, skłaniają
do wniosku, iŜ nadal istnieje potrzeba wspierania osób niepełnosprawnych,
równieŜ w ramach projektów systemowych. W 2011 r. osoby
niepełnosprawne korzystające z zasiłków okresowych stanowiły 6,95%
wszystkich klientów ośrodków pomocy społecznej korzystających
z zasiłków okresowych (dane MPiPS za 2011 r.). Na podstawie
powyŜszych danych Instytucja WdraŜająca uznała, 10% udział osób
niepełnosprawnych za uzasadniony.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
o dofinansowanie realizacji projektu.
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zapisów we wniosku

2.

Projekt przewiduje objęcie zindywidualizowanym wsparciem osób w wieku 15-30 lat,
przy czym udział tej grupy osób w projekcie jest co najmniej na poziomie
odpowiadającym udziałowi tej grupy osób wśród klientów OPS ogółem
Osoby młode, dopiero wchodzące na rynek pracy, są grupą, którą
trudności, jakie przeŜywa gospodarka, dotykają szczególnie mocno.
Bez doświadczenia zawodowego trudno im znaleźć pierwszą pracę. Braki
w wykształceniu, pochodzenie ze środowisk zagroŜonych wykluczeniem
społecznym, wyniesione z domu wzorce zachowania pogłębiają trudności
w odnalezieniu się na rynku pracy. Z kolei brak pracy, a co za tym idzie –
brak perspektyw na zmianę, pociąga za sobą poczucie utraty kontroli nad
swoim losem, co z kolei wprost prowadzi do postaw wyuczonej
Uzasadnienie:
bezradności, zwiększa ryzyko uzaleŜnień i wchodzenia na ścieŜkę
przestępczości. Osoby bezrobotne do 25 roku Ŝycia zarejestrowane w
powiatowych urzędach pracy w województwie kujawsko-pomorskim wg
stanu
na dzień
31.12.2011
r.
stanowiły
21,78%
wszystkich
zarejestrowanych. Zasadne wydaje się promowanie projektów, które część
swoich działań skupiają na wspieraniu osób w wieku 15-30 lat.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku
o dofinansowanie projektu.
3. W odniesieniu do grupy osób w wieku 15-30 lat projekt przewiduje realizację
instrumentu aktywizacji zawodowej w zakresie pracy, staŜy i praktyk
w spółdzielniach socjalnych lub innych podmiotach. Instrument ma zastosowanie
jeŜeli na etapie analizy predyspozycji i potrzeb uczestnika projektu zostanie
zdiagnozowana potrzeba zastosowania tego instrumentu**
W przypadku osób młodych, które dopiero wchodzą na rynek pracy, brak
doświadczenia zawodowego stanowi główną barierę w uzyskaniu
zatrudnienia. W przypadku tej grupy docelowej istotne jest takie
planowanie działań projektowych, aby umoŜliwić uczestnikom zdobycie
Uzasadnienie:
doświadczenia
zawodowego.
Jeśli praca
będzie wykonywana
w podmiotach ekonomii społecznej, podnosi to wartość dodaną projektu.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku
o dofinansowanie projektu.
4. Projektodawca posiada aktualne podpisane porozumienie z Powiatowym Urzędem
Pracy, określające zasady współpracy w zakresie realizacji zadań na rzecz aktywnej
integracji
Współpraca pomiędzy instytucjami pomocy społecznej a Publicznymi
SłuŜbami Zatrudnienia jest elementem niezbędnym dla skutecznej walki
z wykluczeniem społecznym. Połączenie działań w dwóch uzupełniających
się
obszarach
zapewnia
wyŜszą
efektywność
projektów
współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz zapobiega duplikowaniu się wsparcia w stosunku do jednej osoby.
Porozumienie zawarte z Powiatowym Urzędem Pracy powinno zawierać
Uzasadnienie:
elementy wskazane w Zasadach 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.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku
o dofinansowanie projektu.
5. W przypadku zdiagnozowania u uczestnika projektu potrzeby uzupełniania
wykształcenia, jest on kierowany do udziału w zajęciach związanych
z uzupełnianiem wykształcenia realizowanych w ramach projektu w Priorytecie IX
PO KL. W przypadku braku moŜliwości uzupełnienia wykształcenia w ramach
projektu w Priorytecie IX PO KL, zastosowanie ma następujący instrument
aktywizacji edukacyjnej: „skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych
z uzupełnianiem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym,
ponadgimnazjalnym lub policealnym oraz kosztów z nimi związanych”
Celem kryterium jest zapewnienie komplementarności między projektami
w ramach róŜnych priorytetów PO KL. Komplementarność projektów
jest zaleceniem Komisji Europejskiej. Pod pojęciem komplementarności
naleŜy rozumieć wzajemne uzupełnianie się świadomie podejmowanych
Uzasadnienie:
działań w róŜnych projektach dla efektywniejszego rozwiązania problemu
bądź osiągnięcia załoŜonego celu na poziomie lokalnym, regionalnym lub
ponadregionalnym. Zgodnie z powyŜszym, zasadne jest wspieranie
projektów, które realizują ideę komplementarności, intensyfikując wsparcie
w stosunku do tak trudnej grupy docelowej, jaką są osoby zagroŜone
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wykluczeniem społecznym. Podnosi to wartość dodaną projektu.
Lista aktualnie realizowanych w województwie kujawsko-pomorskim
projektów związanych z uzupełnianiem wykształcenia realizowanych
w ramach Priorytetu IX PO KL znajduje się na stronie internetowej
Instytucji WdraŜającej
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku
o dofinansowanie projektu.
6. Projekt zakłada przeprowadzenie konsultacji społecznych na etapie tworzenia
diagnozy potrzeb
Działania beneficjentów systemowych realizowane są na rzecz osób, które
wspierane są równieŜ przez inne podmioty publiczne i niepubliczne.
Jednocześnie osoby te (osoby zagroŜone wykluczeniem społecznym)
borykają się z licznymi, bardzo złoŜonymi uwarunkowaniami społecznogospodarczymi, których rozwiązanie moŜliwe jest wyłącznie poprzez
koncentrację sił i środków wszystkich podmiotów prowadzących wsparcie
tych osób. Niezbędne jest więc stworzenie moŜliwości konsultacji załoŜeń
projektu systemowego z innymi podmiotami (publicznymi i niepublicznymi),
tak aby planowane wsparcie wpisało się równieŜ w zestaw wszystkich
działań podejmowanych na rzecz przedstawicieli grupy docelowej w
obszarze realizacji projektu, jak i w celu uwzględniania działań
Uzasadnienie:
beneficjentów systemowych przez inne podmioty w ich planach i
działaniach (podmiotów publicznych i niepublicznych).
W celu spełnienia wymogu określonego w kryterium dostępu naleŜy
przeprowadzić konsultacje społeczne przed złoŜeniem wniosku
o dofinansowanie co najmniej poprzez wywieszenie na stronie internetowej
załoŜeń projektu. Zgłoszone uwagi naleŜy zabrać w raporcie
podsumowującym, który równieŜ zostanie upubliczniony poprzez stronę
internetową.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku
o dofinansowanie projektu.
7. Projekt rozpoczyna się nie wcześniej niŜ 01.01.2013 r. i kończy nie później niŜ
31.12.2013 r.
Ze względu na fakt, Ŝe w latach 2012-2013 w województwie kujawskopomorskim są realizowane dwuletnie projekty systemowe, 16 ośrodków
pomocy społecznej, które nie przystąpiły w 2012 r. do ich realizacji będą
miały moŜliwość realizacji kolejnego projektu w 2013 r., ale będzie
to projekt jednoroczny. Alokację na 2013 r. podzielono zgodnie
Uzasadnienie:
z dotychczasowym algorytmem. W 2014 r. projekty będą mogły być
realizowane wyłącznie przez 77 ośrodków, dla których Indeks zagroŜenia
ubóstwem osiągnął wartość co najmniej 54.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku
o dofinansowanie projektu.
* Do 30.06.2012 r. 5 ops, które nigdy nie realizowały projektu systemowego, miało moŜliwość zgłoszenia deklaracji
realizacji projektu systemowego w 2013 r. Spośród nich zgłosiły się 2 ops tj. GOPS w Lubaniu i MOPS w Nieszawie i
dla nich przewidziano alokację na projekty w 2013 r.
** Kryterium w tej postaci moŜe zostać zastosowane dopiero po zmianie Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania
projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnych
Ośrodków Pomocy Społeczne. W chwili obecnej przedmiotowy instrument aktywizacji zawodowej ma postać
„skierowanie do pracy lub na staŜ zawodowy w istniejącej spółdzielni socjalnej”.
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Poddziałanie 7.1.2
Projekty, któr ych realizacja jest kontynuow ana w 2013 r.
B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM
Nr umowy z KSI i tytuł projektu

nie dotyczy

Beneficjent systemowy

19 powiatowych centrów pomocy rodzinie

Okres realizacji projektu

02.2008-12.2013*

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie
w latach 2007-2012
(w tym krajowy wkład publiczny)
16 091 107,21 PLN
(2 413 666,08 PLN)

w roku 2013
(w tym krajowy wkład publiczny)
5 029 611,79 PLN
(754 441,77 PLN)

ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład publiczny)
21 120 719,00 PLN
(3 168 107,85 PLN)

*W latach 2012-2013 w Województwie Kujawsko-Pomorskim realizowane są 2-letnie projekty systemowe.
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Projekty, któr ych realizacja jest kontynuow ana w 2014 r. 1
B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM
Nr umowy z KSI i tytuł projektu

nie dotyczy

Beneficjent systemowy

19 powiatowych centrów pomocy rodzinie

Okres realizacji projektu

02.2008-12.2014

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie
w latach 2007-2013*
(w tym krajowy wkład publiczny)
21 120 719,00 PLN
(3 168 107,85 PLN)

w roku 2014
(w tym krajowy wkład publiczny)
2 821 031,00 PLN
(423 154,65 PLN)

ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład publiczny)
23 941 750,00 PLN
(3 591 262,50 PLN)

Kryteria dostępu
1.

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych (na przykład do osób z
zaburzeniami psychicznymi) w proporcji co najmniej takiej samej jak proporcja osób
niepełnosprawnych będących klientami danego PCPR w stosunku do ogólnej liczby
wszystkich klientów danego PCPR (wg stanu na dzień 31.12.2012 r.)
Niepełnosprawność jest problemem społecznym i wymaga wielu działań
pomocowych. Osoby niepełnosprawne wymagają podwójnej pomocy,
po pierwsze - ze względu na swoją fizyczną i/lub umysłową
niepełnosprawność, po drugie – z uwagi na trudności i bariery związane
z integracją
społeczno-zawodową.
Stopień
zatrudnienia
osób
niepełnosprawnych w województwie kujawsko-pomorskim jest niski.
Według danych z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (Bank
Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego) w województwie
Uzasadnienie:
kujawsko-pomorskim wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w wieku aktywności zawodowej w IV kwartale 2011 r. wyniósł 23,1%;
podczas gdy dla wszystkich osób w wieku aktywności zawodowej wynosił
on 62,7%. Efekty dotychczas realizowanych projektów, skłaniają
do wniosku, iŜ nadal istnieje potrzeba wspierania osób niepełnosprawnych,
równieŜ w ramach projektów systemowych.
Szczegółowe kryteria
wyboru projektów

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku
o dofinansowanie projektu.
2. Projekt przewiduje objęcie zindywidualizowanym wsparciem osób w wieku 15-30 lat,
przy czym udział tej grupy osób w projekcie jest co najmniej na poziomie
odpowiadającym udziałowi tej grupy osób wśród klientów PCPR ogółem
Osoby młode, dopiero wchodzące na rynek pracy, są grupą, którą
trudności, jakie przeŜywa gospodarka, dotykają szczególnie mocno.
Bez doświadczenia zawodowego trudno im znaleźć pierwszą pracę. Braki
w wykształceniu, pochodzenie ze środowisk zagroŜonych wykluczeniem
społecznym, wyniesione z domu wzorce zachowania pogłębiają trudności
w odnalezieniu się na rynku pracy. Z kolei brak pracy, a co za tym idzie –
brak perspektyw na zmianę, pociąga za sobą poczucie utraty kontroli nad
swoim losem, co z kolei wprost prowadzi do postaw wyuczonej
Uzasadnienie:
bezradności, zwiększa ryzyko uzaleŜnień i wchodzenia na ścieŜkę
przestępczości. Osoby bezrobotne do 25 roku Ŝycia zarejestrowane w
powiatowych urzędach pracy w województwie kujawsko-pomorskim wg
stanu
na dzień
31.12.2011
r.
stanowiły
21,78%
wszystkich
zarejestrowanych. Zasadna wydaje się realizacja projektów, które część
swoich działań skupiają na wspieraniu osób w wieku 15-30 lat.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku
o dofinansowanie projektu.

1

Nabór wniosków zostanie przeprowadzony w 2013 r.
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3.

W odniesieniu do grupy osób w wieku 15-30 lat projekt przewiduje realizację
instrumentu aktywizacji zawodowej w zakresie pracy, staŜy i praktyk w
spółdzielniach socjalnych lub innych podmiotach. Instrument ma zastosowanie jeŜeli
na etapie analizy predyspozycji i potrzeb uczestnika projektu zostanie
zdiagnozowana potrzeba zastosowania tego instrumentu*
W przypadku osób młodych, które dopiero wchodzą na rynek pracy, brak
doświadczenia zawodowego stanowi główną barierę w uzyskaniu
zatrudnienia. W przypadku tej grupy docelowej istotne jest takie
planowanie działań projektowych, aby umoŜliwić uczestnikom zdobycie
Uzasadnienie:
doświadczenia
zawodowego.
Jeśli
praca
będzie
wykonywana
w podmiotach ekonomii społecznej, podnosi to wartość dodaną projektu.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku
o dofinansowanie projektu.
4. Projektodawca posiada aktualne podpisane porozumienie z Powiatowym Urzędem
Pracy, określające zasady współpracy w zakresie realizacji zadań na rzecz aktywnej
integracji
Współpraca pomiędzy instytucjami pomocy społecznej a Publicznymi
SłuŜbami Zatrudnienia jest elementem niezbędnym dla skutecznej waliki
z wykluczeniem społecznym. Połączenie działań w dwóch uzupełniających
się
obszarach
zapewnia
wyŜszą
efektywność
projektów
współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz zapobiega duplikowaniu się wsparcia w stosunku do jednej osoby.
Porozumienie zawarte z Powiatowym Urzędem Pracy powinno zawierać
Uzasadnienie:
elementy wskazane w Zasadach 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.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku
o dofinansowanie projektu.
5. W przypadku zdiagnozowania u uczestnika projektu potrzeby uzupełniania
wykształcenia, jest on kierowany do udziału w zajęciach związanych
z uzupełnianiem wykształcenia realizowanych w ramach projektu w Priorytecie IX
PO KL. W przypadku braku moŜliwości uzupełnienia wykształcenia w ramach
projektu w Priorytecie IX PO KL, zastosowanie ma następujący instrument
aktywizacji edukacyjnej: „skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych
z uzupełnianiem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym,
ponadgimnazjalnym lub policealnym oraz kosztów z nimi związanych”
Celem kryterium jest zapewnienie komplementarności między projektami
w ramach róŜnych priorytetów PO KL. Komplementarność projektów
jest zaleceniem Komisji Europejskiej. Pod pojęciem komplementarności
naleŜy rozumieć wzajemne uzupełnianie się świadomie podejmowanych
działań w róŜnych projektach dla efektywniejszego rozwiązania problemu
bądź osiągnięcia załoŜonego celu na poziomie lokalnym, regionalnym lub
ponadregionalnym. Zgodnie z powyŜszym, zasadne jest wspieranie
projektów, które realizują ideę komplementarności, intensyfikując wsparcie
Uzasadnienie:
w stosunku do tak trudnej grupy docelowej, jaką są osoby zagroŜone
wykluczeniem społecznym. Podnosi to wartość dodaną projektu.
Lista aktualnie realizowanych w województwie kujawsko-pomorskim
projektów związanych z uzupełnianiem wykształcenia realizowanych
w ramach Priorytetu IX PO KL znajduje się na stronie internetowej Instytucji
WdraŜającej
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku
o dofinansowanie projektu.
6. Projekt zakłada przeprowadzenie konsultacji społecznych na etapie tworzenia
diagnozy potrzeb
Działania beneficjentów systemowych realizowane są na rzecz osób, które
wspierane są równieŜ przez inne podmioty publiczne i niepubliczne.
Jednocześnie osoby te (osoby zagroŜone wykluczeniem społecznym)
borykają się z licznymi, bardzo złoŜonymi uwarunkowaniami społecznogospodarczymi, których rozwiązanie moŜliwe jest wyłącznie poprzez
Uzasadnienie:
koncentrację sił i środków wszystkich podmiotów prowadzących wsparcie
tych osób. Niezbędne jest więc stworzenie moŜliwości konsultacji załoŜeń
projektu systemowego z innymi podmiotami (publicznymi i niepublicznymi),
tak aby planowane wsparcie wpisało się równieŜ w zestaw wszystkich
działań podejmowanych na rzecz przedstawicieli grupy docelowej w
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obszarze realizacji projektu, jak i w celu uwzględniania działań
beneficjentów systemowych przez inne podmioty w ich planach i
działaniach (podmiotów publicznych i niepublicznych).
W celu spełnienia wymogu określonego w kryterium dostępu naleŜy
przeprowadzić konsultacje społeczne przed złoŜeniem wniosku
o dofinansowanie co najmniej poprzez wywieszenie na stronie internetowej
załoŜeń projektu. Zgłoszone uwagi naleŜy zabrać w raporcie
podsumowującym, który równieŜ zostanie upubliczniony poprzez stronę
internetową.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku
o dofinansowanie projektu.
7. Projekt rozpoczyna się nie wcześniej niŜ 01.01.2014 r. i kończy nie później
niŜ 31.12.2014 r.
Ze względu na fakt, Ŝe latach 2012-2013 w województwie kujawskopomorskim są realizowane dwuletnie projekty systemowe, powiatowe
centra pomocy rodzinie, które przystąpiły w 2012 r. do ich realizacji będą
miały moŜliwość realizacji kolejnego projektu dopiero w 2014 r. Alokację
Uzasadnienie:
na 2014 r. podzielono zgodnie z dotychczasowym algorytmem.
Nabór wniosków zostanie przeprowadzony w 2013 r.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku
o dofinansowanie projektu.
* Kryterium w tej postaci moŜe zostać zastosowane dopiero po zmianie Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów
systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnych Ośrodków Pomocy
Społeczne. W chwili obecnej przedmiotowy instrument aktywizacji zawodowej ma postać „skierowanie do pracy lub na staŜ
zawodowy w istniejącej spółdzielni socjalnej”.

16

Poddziałanie 7.1.3
Projekty, któr ych realizacja jest kontynuow ana
B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM
Nr umowy z KSI i tytuł
projektu

POKL.07.01.03-04-001/12 – „Akademia pomocy i integracji społecznej – wsparcie kadr”

- Szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej oraz kadr
prowadzących pracę z rodziną, działających na terenie regionu, powiązane bezpośrednio z
potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych zadań, w szczególności dotyczące realizacji
działań w zakresie aktywnej integracji i rozwoju pracy socjalnej;
-Studia, w tym: I i II stopnia, podyplomowe, doktoranckie, kursy zawodowe, w tym: I i II
stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny;
Typ/typy projektów
(operacji) przewidziane do
realizacji
w ramach projektu

-Organizowanie akcji i kampanii promocyjno – informacyjnych o zasięgu i charakterze
regionalnym z zakresu stosowania aktywnych form integracji społecznej, przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu oraz z zakresu integracji społecznej i zawodowej osób
wykluczonych społecznie i zagroŜonych wykluczeniem społecznym;
- Opracowanie, koordynacja realizacji, realizacja (w zakresie przewidzianym dla Poddziałania
7.1.3 PO KL) i monitoring wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji
i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej
i jej otoczenia w regionie.

Beneficjent systemowy

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

Okres realizacji projektu

01.01.2011 r.-30.06.2015 r.*

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie
w latach 2007-2012**
(w tym krajowy wkład publiczny)
7 497 740,00 PLN
(1 124 661,00 PLN)

w roku 2013
(w tym krajowy wkład publiczny)
1 972 500 PLN
(295 875 PLN)

ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład publiczny)
11 697 367,53 PLN
( 1 754 605,13 PLN)

Rezultaty (wskaźniki pomiaru celów projektu) planowane do osiągnięcia w ramach projektu.
w roku 2013
- 130 beneficjentów objętych projektem;
− 20 zorganizowanych form pozaszkolnych dla łącznej grupy
400 osób;
- zorganizowane studia podyplomowe w 3 obszarach
tematycznych oraz specjalizacje w zawodzie pracownik
socjalny dla łącznej liczby 180 osób;
− 2 publikacje;
− 2 konferencje informacyjno-promocyjne;
− 1 akcja informacyjno-promocyjna;
− 115 jednostek organizacyjnych pomocy
społecznej objętych doradztwem specjalistycznym;

ogółem w projekcie

1

- 986 beneficjentów objętych projektem systemowym;
− 166 zorganizowanych form pozaszkolnych;
- zorganizowane studia podyplomowe w 3 obszarach
tematycznych oraz specjalizacje w zawodzie pracownik
socjalny dla łącznej liczby 180 osób;
− 2 opracowane i wydane publikacje;
- przyjęty wieloletni regionalny plan działań na rzecz
promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz
rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia
w regionie przez Zarząd Województwa KujawskoPomorskiego;

1

Zgodnie z zaleceniami IZ w rezultatach do osiągnięcia ogółem w projekcie wskazano rezultaty zaplanowane w Planie
Działania na 2011 rok. Jednocześnie informujemy, iŜ wartości docelowe rezultatów ogółem zostały określone na cały
okres realizacji projektu czyli od 2007 roku.
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− przyjęty wieloletni regionalny plan działań na rzecz
promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz
rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia
w regionie przez Zarząd Województwa KujawskoPomorskiego;
- 130 pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej
podniesie swoje kwalifikacje w wyniku udziału wsparcia z
EFS

− 130 – tj. 80% jednostek organizacyjnych pomocy
społecznej (ops, pcpr) oraz 20% innych instytucji
realizujących działania z zakresu aktywnej integracji objętych
doradztwem specjalistycznym;
- podniesienie kwalifikacji przez min. 986 pracowników
instytucji pomocy i integracji społecznej w wyniku wsparcia z
EFS a poprzez to zwiększenie skuteczności i racjonalności
funkcjonowania tych instytucji.
Kryteria dostępu

1.

Projekt zakłada szkolenia w formach pozaszkolnych i doradztwo dla wszystkich
ośrodków pomocy społecznej i centrów pomocy rodzinie, w tym dla tych, które nie
realizowały projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 w 2011
roku
Kryterium dostępu zapewni realizację szkoleń i specjalistycznego
doradztwa dla kadr instytucji pomocy społecznej, działających na terenie
regionu, powiązane bezpośrednio z potrzebami oraz ze specyfiką
realizowanych zadań w szczególności dotyczące realizacji działań w
zakresie aktywnej integracji i rozwoju pracy socjalnej. Ponadto kryterium w
zakresie organizacji szkoleń i doradztwa dla ops/pcpr nierealizujących
Uzasadnienie:
projektów systemowych w 2011 r. ma na celu zwiększenie udziału tych
ośrodków w realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS, w
tym w ramach Priorytetu VII PO KL.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku
o dofinansowanie projektu.
2. Projekt zakłada realizację działań ukierunkowanych na współpracę instytucji rynku
pracy, w tym Powiatowych Urzędów Pracy z instytucjami pomocy społecznej
w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagroŜonych wykluczeniem
społecznym
Kryterium dostępu zapewni realizację działań na rzecz współpracy instytucji
rynku
pracy
i
pomocy
społecznej,
która
jest
niezbędna
do komplementarności wsparcia świadczonego osobom zagroŜonym
wykluczeniem społecznym. Dobra komunikacja pomiędzy ops/pcpr i pup
jest szansą na rozwinięcie systemu skutecznej i kompleksowej pomocy
Uzasadnienie:
społecznej kierowanej do osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym,
w tym w szczególności z tytułu bezrobocia.
Szczegółowe kryteria
wyboru projektów

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku
o dofinansowanie projektu.
3. Projekt zakłada wspólne szkolenia dla przedstawicieli innych słuŜb społecznych,
w tym: kuratorów sądowych, policjantów, pracowników urzędów pracy, pedagogów,
pielęgniarek środowiskowych, asystentów rodziny
Kryterium dostępu zapewni realizację wspólnych szkoleń z udziałem
przedstawicieli innych słuŜb społecznych, w tym: kuratorów sądowych,
policjantów, pracowników urzędów pracy,
pedagogów, pielęgniarek
Uzasadnienie:
środowiskowych, asystentów rodziny w zakresie podnoszenia kwalifikacji
na rzecz udzielania kompleksowego wsparcia osobom zagroŜonym
wykluczeniem społecznym w celu ich aktywizacji zawodowej oraz w
zakresie zespołów interdyscyplinarnych
4. Projekt zakłada realizację działań związanych z podnoszeniem kwalifikacji kadr
pomocy społecznej w formach szkolnych, w tym specjalizacji w zawodzie pracownik
socjalny
Wprowadzone kryterium dostępu podyktowane jest zmianami w zakresie
wdraŜania Poddziałania 7.1.3 wynikającymi z przeglądu śródokresowego
PO KL oraz potrzebami zgłaszanymi przez pracowników instytucji pomocy
i integracji społecznej w województwie kujawsko-pomorskim w zakresie
podnoszenia kwalifikacji w formach szkolnych. Z raportu struktury kadry
wybranych
jednostek
organizacyjnych
pomocy
społecznej
przeprowadzonej przez ROPS w Toruniu w 2011 roku wynika, Ŝe 85%
Uzasadnienie:
kluczowych pracowników ops oraz 12 % kluczowych pracowników PCPR
zainteresowanych jest specjalizacją II stopnia. Ponadto ponad
500 pracowników ops/pcpr zainteresowanych jest podjęciem studiów
podyplomowych.

5.

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku
o dofinansowanie projektu.
Realizacja działań na rzecz rozwoju i promocji ekonomii społecznej w województwie
kujawsko-pomorskim w formie szkoleń, seminariów, konferencji dla przedstawicieli
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ośrodków pomocy społecznej oraz samorządów

Uzasadnienie:

Kryterium ma na celu zwiększenie intensywności działań podejmowanych
w województwie kujawsko-pomorskim na rzecz rozwoju i promocji ekonomii
społecznej. Związane jest z opracowywanym wieloletnim KujawskoPomorskim
Programem
na
Rzecz
Ekonomii
Społecznej
oraz jego monitoringiem i realizacją w kolejnych latach. Ponadto potrzeba
realizacji działań na rzecz promocji wynika z przeprowadzonej na zlecenie
ROPS w Toruniu w 2011 roku diagnozy sektora ekonomii społecznej
w województwie kujawsko-pomorskim. W diagnozie zidentyfikowano
deficyty wiedzy pracowników jops nt. funkcjonowania i moŜliwości
współpracy z podmiotami ekonomii społecznej przy realizacji wspólnych
działań. W związku z czym zarekomendowano prowadzenie działań
informacyjnych i promocyjnych w celu umoŜliwienia poznania i nawiązania
współpracy z PES.

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku
o dofinansowanie projektu.
6. Projekt zakłada realizację działań mających na celu informowanie o ofercie ROPS
w zakresie szkoleń i doradztwa
Kryterium sformułowane przez Instytucję Zarządzającą PO KL
w odpowiedzi na wyniki badania „Metaewaluacja projektów systemowych
realizowanych w Działaniu 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.
Kryterium ma na celu dotarcie do najszerszej grupy odbiorców
i rozpropagowanie wśród kadr pomocy i integracji społecznej informacji nt.
Uzasadnienie:
realizowanych typów operacji w ramach projektu systemowego. Dobrze
rozpropagowana informacja przyczyni się do aktywnego uczestnictwa w
projekcie systemowym pracowników kadr pomocy i integracji społecznej,
który jest odpowiedzią na potrzeby szkoleniowe tej grupy osób oraz
promocji działań współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w regionie.
7. Projekt zakłada organizowanie akcji i kampanii promocyjno – informacyjnych
o zasięgu i charakterze regionalnym z zakresu stosowania aktywnych form integracji
społecznej, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz z zakresu integracji
społecznej i zawodowej osób wykluczonych społecznie i zagroŜonych wykluczeniem
społecznym.
Kryterium ma na celu intensyfikację działań zmierzających do zmniejszenia
problemu wykluczenia społecznego w regionie. Promowanie aktywnych
form walki z zagroŜeniem wykluczenia społecznego jest szczególnie istotne
dla skutecznego wdraŜania Priorytetu VII Promocja integracji społecznej
PO KL. Ponadto prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w
zakresie wskazanym w kryterium przyczynia się do nawiązania dialogu
pomiędzy róŜnymi podmiotami zajmującymi się integracją społeczną w
województwie kujawsko-pomorskim, a to z kolei zwiększa skuteczność
podejmowanych działań. Kampania promocyjno-informacyjna w zakresie
promocji i upowszechniania ekonomii społecznej skierowana do szerokiego
Uzasadnienie:
grona mieszkańców regionu, w szczególności zagroŜonych wykluczeniem
społecznym, długotrwałym bezrobociem, niepełnosprawnych oraz instytucji
zajmujących się wsparciem ekonomii społecznej i do samorządów w
zakresie propagowania istoty ekonomii społecznej w rozwoju lokalnym.
Kampania prowadzona będzie za pośrednictwem mediów o zasięgu
regionalnym co daje gwarancję dotarcia do wszystkich miejscowości i
wszystkich mieszkańców regionu. Oglądalność programu telewizyjnego
podczas jednej emisji wynosi ok. 200 tys. widzów. Nakład gazet
regionalnych wynosi ok. 100000 egzemplarzy.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku
o dofinansowanie projektu.
*Zgodnie z Uchwałą nr 22/671/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie
dofinansowania projektu systemowego pn. „Akademia pomocy i integracji społecznej – wsparcie kadr” w ramach Poddziałania
7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej
integracji, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki do 2012 roku wniosek o
dofinansowanie projektu systemowego ROPS w Toruniu składany był na okres jednego roku. Dopiero w roku 2013 zostanie
złoŜony wieloletni wniosek o dofinansowanie projektu systemowego obejmujący okres od stycznia 2013 do czerwca 2015.
**Na kwotę składają się rzeczywiście poniesione wydatki w latach 2007-2011 oraz kwota dofinansowania przeznaczona
na rok 2012.
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KARTA DZIAŁANIA 7.2
Poddziałanie 7.2.1
LP. Konkursu:

A.1

Typ konkursu
Planowana alokacja

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

Przewidywane
wskaźniki konkursu

Szczegółowe kryteria
wyboru projektów

Planowany termin ogłoszenia konkursu
I kw.
II kw.
x
III kw.
IV kw.
Otwarty
Zamknięty
x
2 204 012 PLN
Projekty na rzecz integracji społeczno – zawodowej, obejmujące następujące typy realizowanych
4
operacji :
− wsparcie dla tworzenia i/lub działalności podmiotów integracji społecznej tj. 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);
− działania prowadzące do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł
finansowania podmiotów integracji społecznej, wymienionych w typie operacji nr 1 (2);
5
− kursy i szkolenia umoŜliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji
i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych,
niezbędnych na rynku pracy (3);
6
− staŜe, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy (4);
− poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej i
zawodowej (5);
− 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) (6);
− rozwój usług społecznych przezwycięŜających indywidualne bariery w integracji
społecznej w tym w powrocie na rynek pracy (7);
− 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);
−
poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy (11);
−
wyposaŜenie lub doposaŜenie stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z
subsydiowaniem zatrudnienia) (12).
- Liczba osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w projekcie: 105
- Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej: 49
Kryteria dostępu
1. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego
(w przypadku osób fizycznych zamieszkują one na obszarze województwa kujawskopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego lub uczą się na jego obszarze,
w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze
województwa kujawsko-pomorskiego).
Skierowanie
pomocy
do
grup
docelowych
Stosuje się
Uzasadnienie:
1-12
oraz podmiotów i instytucji z terenu województwa do typu/typów

4

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.
5
Osobom uczestniczącym w szkoleniach lub kursach przysługuje stypendium w wysokości nie większej niŜ 120% zasiłku, o
którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z
2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) pod warunkiem, Ŝe liczba godzin szkolenia lub kursu wynosi nie mniej niŜ 150 godzin
miesięcznie – w przypadku niŜszego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie. Właściwa
IP/IP2 określi szczegółowe warunki odbywania szkolenia lub kursu, mając na uwadze zapewnienie właściwych warunków
nabywania umiejętności przez uczestników projektu.
6
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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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, uzasadnianym jest, Ŝe za ich pomocą
wzmocniony zostanie potencjał zasobów ludzkich
i instytucji/podmiotów
z
terenu
województwa
kujawsko-pomorskiego.

operacji (nr)

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
2. Grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie osoby w wieku 15-30 lat lub w ponad 50%
osoby w wieku 55+
Osoby młode, dopiero wchodzące na rynek pracy,
są grupą, którą trudności, jakie przeŜywa
gospodarka,
dotykają
szczególnie
mocno.
Bez doświadczenia zawodowego trudno im znaleźć
pierwszą pracę. Braki w wykształceniu, pochodzenie
ze
środowisk
zagroŜonych
wykluczeniem
społecznym, wyniesione z domu wzorce zachowania
pogłębiają trudności w odnalezieniu się na rynku
pracy. Z kolei brak pracy, a co za tym idzie –
brak perspektyw na zmianę, pociąga za sobą
poczucie utraty kontroli nad swoim losem, co z kolei
wprost prowadzi do postaw wyuczonej bezradności,
zwiększa ryzyko uzaleŜnień i wchodzenia na ścieŜkę
przestępczości. Z tego względu osoby w wieku 1530 lat powinny być jedną z głównych grup
docelowych wspieranych w ramach projektów
PO KL.
Osoby
powyŜej
55
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 55 r.
Ŝ., jak równieŜ w braku odpowiednich kwalifikacji
Stosuje się
tych osób. Wszystko to skutkuje bardzo niskim
Uzasadnienie:
do typu/typów
1-12
poziomem aktywności zawodowej w tej grupie.
operacji (nr)
Dlatego działania adresowane do osób powyŜej
55 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 realizuje załoŜenia Strategii Rozwoju
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20072020 Priorytetowy obszar działań 3. Rozwój
Zasobów Ludzkich Działanie 3.5 Integracja
społeczno-zawodowa i bezpieczeństwo ludności,
3.5.1 Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu
społecznemu w ramach celu nadrzędnego: Poprawa
konkurencyjności regionu i podniesienie poziomu
Ŝycia mieszkańców przy respektowaniu zasad
zrównowaŜonego rozwoju.
Przy ustalaniu wartości procentowych wskazanych
w treści kryterium bierze się pod uwagę wyłącznie
główną grupę docelową projektu (nie dotyczy to
otoczenia uczestników projektu, które bierze udział
w projekcie łącznie z osobami wykluczonymi
społecznie, w takim zakresie, w jakim jest to
niezbędne dla wsparcia osób wykluczonych
społecznie objętych wsparciem w ramach projektu,
w tym równieŜ w zakresie równoległej aktywizacji
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zawodowej i społecznej osób pełniących obowiązki
opiekuńcze).

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
3. Projektodawca lub Partner na dzień złoŜenia wniosku o dofinansowanie posiada co najmniej
roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze merytorycznym, którego dotyczy
projekt. Doświadczenie, którym legitymuje się projektodawca lub partner, musi pochodzić
z okresu maksymalnie 3 lat przed dniem złoŜenia wniosku o dofinansowanie. Projektodawca
we wniosku o dofinansowanie powinien zawrzeć zapisy wskazujące:
- ilu letnie projektodawca i/lub partner posiada doświadczenie,
- zakres/obszar prowadzonej działalności w obszarze merytorycznym.
Biorąc pod uwagę specyfikę projektów skierowanych
do osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym,
zasadnym
jest,
aby
realizatorem
projektu
był beneficjent
posiadający
doświadczenie
Stosuje się
w zakresie wspierania grupy docelowej określonej
1-12
Uzasadnienie:
w projekcie, charakteryzujący się przy tym szeroką do typu/typów
operacji (nr)
wiedzą z dwóch obszarów: pomocy społecznej
i rynku pracy.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
4. Projektodawca składa nie więcej niŜ 2 wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego
konkursu
Skupienie Beneficjenta na opracowaniu mniejszej
ilości wniosków o dofinansowanie realizacji projektu
prowadzi
do
bardziej
kompleksowego
zdiagnozowania
potrzeb
grup
docelowych
do których kierowane będzie wsparcie, 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
poziomu
jakości
aplikacji
składanych
w
odpowiedzi
na
konkurs,
a w konsekwencji do bardziej 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
Stosuje się
potencjału do ich realizacji. Przyczyni się równieŜ
Uzasadnienie:
do typu/typów
1-12
do stworzenia
warunków
umoŜliwiających
operacji (nr)
korzystanie z dofinansowania realizacji projektów
większej liczbie projektodawców.
W przypadku projektów partnerskich, kryterium
dotyczy wyłącznie wniosków składanych przez lidera
partnerstwa.
W przypadku złoŜenia więcej niŜ dwóch wniosków
przez
jednego
projektodawcę
Instytucja
Organizująca Konkurs odrzuca wszystkie złoŜone
w odpowiedzi na konkurs wnioski, w związku
z niespełnieniem przez Beneficjent kryterium
dostępu. W
przypadku wycofania jednego
lub obydwu
wniosków
o dofinansowanie
projektodawca
ma
prawo
złoŜyć
kolejny
wniosek/kolejne dwa wnioski (w trakcie trwania
naboru).

5.

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
rejestru wniosków złoŜonych w odpowiedzi
na konkurs.
Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię,
delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu)
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na terenie województwa kujawsko-pomorskiego z moŜliwością udostępnienia pełnej
dokumentacji wdraŜanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu moŜliwość
osobistego kontaktu z kadrą 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 terenie
województwa.
W biurze
powinna
znajdować się niezbędna dokumentacja danego
Stosuje się
projektu oraz powinna być zatrudniona kadra
1-12
Uzasadnienie:
do typu/typów
obsługująca dany projekt. Wszystko to wpłynie
operacji (nr)
równieŜ na sprawne nadzorowanie przebiegu
poszczególnych etapów wdraŜania oraz rozliczania
projektu.
Biuro projektu powinno być prowadzone na terenie
województwa kujawsko-pomorskiego przez cały
okres realizacji projektu, czyli do momentu
rozliczenia
ostatniego
wniosku
Beneficjenta
o płatność.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
6. Okres realizacji projektu nie jest krótszy niŜ 12 miesięcy, a wskaźnik efektywności
zatrudnieniowej dla jego uczestników mierzony w okresie do 3 miesięcy po zakończonym
udziale w projekcie wynosi co najmniej 20%
Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności
społecznej. Wszelkie działania podejmowane w
ramach Programu powinny przyczyniać się do
osiągnięcia celu głównego. Z tego względu zasadna
jest weryfikacja skuteczności działań realizowanych
w ramach Priorytetu VII na podstawie uzyskania
zatrudnienia przez uczestników projektu. Zakłada
się, Ŝe przy projektach trwających co najmniej
12 miesięcy, co najmniej 20% spośród uczestników
znajdzie pracę w okresie do 3 miesięcy po
zakończeniu udziału w projekcie.
Beneficjent jest zobowiązany wskazać w rezultatach
projektu wskaźnik odnoszący się do efektywności
Stosuje się
zatrudnieniowej
na poziomie
określonym do typu/typów
1-12
Uzasadnienie:
w kryterium dostępu, dotyczący tych spośród
operacji (nr)
uczestników projektu, którzy są główną grupą
docelową (wymóg efektywności zatrudnieniowej nie
dotyczy otoczenia uczestników projektu, które bierze
udział w projekcie łącznie z osobami wykluczonymi
społecznie, w takim zakresie, w jakim jest to
niezbędne dla wsparcia osób wykluczonych
społecznie objętych wsparciem w ramach projektu,
w tym równieŜ w zakresie równoległej aktywizacji
zawodowej i społecznej osób pełniących obowiązki
opiekuńcze).
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
7.
Projekt zakłada kompleksowość wsparcia poprzez realizację minimum trzech typów operacji
dla kaŜdego uczestnika projektu, moŜliwych do wyboru spośród przewidzianych do realizacji
w ramach konkursu, przy czym co najmniej 50% uczestników uzyska formę wsparcia
o charakterze silnie prozatrudnieniowym: staŜ, subsydiowane zatrudnienie lub zajęcia
reintegracji zawodowej u pracodawcy
Projekty realizowane w ramach Priorytetu VII
Stosuje się
Promocja integracji społecznej ze względu
Uzasadnienie:
do typu/typów
2-12
na specyfikę grup docelowych powinny zakładać
operacji (nr)
kompleksowe wsparcie. W przypadku osób
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zagroŜonych
wykluczeniem
społecznym
dla osiągnięcia
trwałych
efektów
niezbędne
jest połączenie róŜnych rozwiązań zmierzających do
jednego celu: aktywizacji społecznej i zawodowej
tych osób. Zaplanowanie działań wyłącznie w sferze
kwalifikacji zawodowych (kursy i szkolenia) nie daje
gwarancji
realizacji
celów
Działania.
Kompleksowość wsparcia jest szczególnie istotna
w przypadku
efektywności
zatrudnieniowej
w projekcie.
Kryterium nie ma zastosowania wobec otoczenia
uczestników projektu, które bierze udział w projekcie
łącznie z osobami wykluczonymi społecznie, w takim
zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia
osób wykluczonych społecznie objętych wsparciem
w ramach projektu, w tym równieŜ w zakresie
równoległej aktywizacji zawodowej i społecznej osób
pełniących obowiązki opiekuńcze).
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
8. Projekt zakłada wsparcie towarzyszące polegające na zapewnieniu opieki nad dziećmi i/lub
osobami zaleŜnymi dla osób biorących udział w projekcie z uwzględnieniem realnych potrzeb
uczestników projektu i/lub wsparcie dla otoczenia osób wykluczonych społecznie w takim
zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób wykluczonych społecznie objętych
wsparciem w ramach projektu, w tym równieŜ w zakresie równoległej aktywizacji zawodowej i
społecznej osób pełniących obowiązki opiekuńcze.
Wsparcie dla osób zagroŜonych wykluczeniem
społecznym powinno obejmować wiele sfer Ŝycia
społecznego i zawodowego, tak aby zaplanowana
ścieŜka aktywizacji dla danej osoby była
zindywidualizowana i uwzględniała problemy,
z którymi styka się ona w Ŝyciu codziennym. MoŜe
się okazać, Ŝe dla efektywnego uczestnictwa w
projekcie, konieczne jest zapewnienie wsparcia dla
osób z otoczenia danego uczestnika. Z kolei
zaplanowanie w projekcie opieki nad dziećmi
i/lub osobami zaleŜnymi dla tych uczestników
projektu, którzy tego wsparcia potrzebują, moŜe
zadecydować o ich udziale w projekcie, zapewnić
ukończenie projektu zgodnie ze ścieŜką i podnieść
efektywność realizowanych działań.
Do spełnienia kryterium nie jest wymagane
zaplanowanie
przedmiotowego
wsparcia
dla kaŜdego uczestnika projektu, ale jedynie dla
tych, o których na podstawie diagnozy potrzeb
Stosuje się
wiadomo, Ŝe będą go potrzebować. Nie oznacza to
Uzasadnienie:
do typu/typów
1-12
równieŜ, Ŝe udział otoczenia w projekcie jest
operacji (nr)
konieczny dla spełnienia kryterium dostępu. Jeśli
na etapie diagnozy potrzeb okaŜe się, Ŝe nikt z
uczestników projektu nie będzie wymagał wsparcia
w zakresie wpisanym w kryterium i nie jest
niezbędny udział osób z otoczenia, pod warunkiem
umieszczenia w treści wniosku o dofinansowanie
odpowiednich zapisów, kryterium moŜna uznać za
spełnione.
NaleŜy takŜe pamiętać, Ŝe otoczenie występuje w
projekcie tylko łącznie z osobami wykluczonymi
społecznie, w takim zakresie, w jakim jest to
niezbędne dla wsparcia osób wykluczonych
społecznie objętych wsparciem w ramach projektu,
w tym równieŜ w zakresie równoległej aktywizacji
zawodowej i społecznej osób pełniących obowiązki
opiekuńcze.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
Kryteria strategiczne
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1. Grupę docelową w projekcie stanowią w 70% osoby niepełnosprawne
z
zaburzeniami
psychicznymi
wraz
z ich
otoczeniem,
z uwzględnieniem osobistych i realnych potrzeb uczestników projektu
Osoby
niepełnosprawne
z
zaburzeniami
psychicznymi są grupą szczególnie zagroŜoną
wykluczeniem społecznym. Oprócz trudności
sprawianych przez chorobę, muszą zmagać się z
odrzuceniem społecznym, wieloma stereotypami
funkcjonującymi
w
świadomości
zbiorowej,
trudnościami z znalezieniu zatrudnienia, przez co ich
izolacja społeczna i zawodowa pogłębia się.
Jednocześnie doświadczenie Instytucji WdraŜającej
pokazuje,
Ŝe
udział
tej
grupy
osób
niepełnosprawnych w projektach jest nikły, a
wsparcie systemowe niewystarczające. Co za tym
idzie, zasadne wydaje się premiowanie projektów
skierowanych
w
większości
do
osób
niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi.
W
zaleŜności
od
indywidualnych
potrzeb
uczestników projektu, wsparcie moŜe być równieŜ
skierowane do ich otoczenia, które występuje w
Uzasadnienie:
projekcie
tylko
łącznie
z osobami
niepełnosprawnymi i tylko w takim zakresie, w jakim
jest to niezbędne dla aktywizacji zawodowej i
społecznej osób niepełnosprawnych, w tym równieŜ
w ramach równoległej aktywizacji zawodowej
oraz społecznej
osób
pełniących
obowiązki
opiekuńcze. Nie oznacza to jednocześnie, Ŝe udział
otoczenia w projekcie jest konieczny dla spełnienia
kryterium strategicznego. Jeśli na etapie diagnozy
potrzeb okaŜe się, Ŝe wsparcie dla otoczenia nie jest
niezbędne, moŜna działania projektowe zaplanować
bez uwzględniania udziału otoczenia. Kryterium
uzna się za spełnione, jeśli we wniosku
o dofinansowanie znajdą się odpowiednie zapisy
w tym zakresie.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
2. Projekt zakłada realizację staŜu i/lub subsydiowanego zatrudnienia
i/lub zajęć reintegracji zawodowej u pracodawcy w instytucjach
pomocy i integracji społecznej (w tym w hospicjach) i/lub podmiotach
ekonomii społecznej dla co najmniej 10% spośród uczestników
projektu.
Jednym
z
kluczowych
elementów
walki
w wykluczeniem społecznym jest aktywizacja
społeczna grup zagroŜonych poprzez zmianę
postaw bierności i wyuczonej bezradności, które są
jedną z przyczyn przekazywanego z pokolenia
na pokolenie
tzw.
ubóstwa
dziedziczonego.
Skierowanie na staŜ w instytucjach zajmujących się
pomocą i integracją społeczną daje moŜliwość pracy
na rzecz innych osób potrzebujących, co moŜe
w znaczący sposób wpłynąć na zmianę w sferze
świadomościowej osób zagroŜonych wykluczeniem
społecznym i przyczynić się do ich integracji
Uzasadnienie:
ze społecznością lokalną. Z drugiej strony
zapoznanie z podstawowymi prawami ekonomii
społecznej poprzez odbycie staŜu w podmiotach
tego rodzaju moŜe okazać się znaczące dla
dalszego projektowania rozwoju zawodowego
uczestników projektu.
Instytucje pomocy i integracji społecznej oraz
podmioty ekonomii społecznej rozumiane są
zgodnie z definicją umieszczoną w Szczegółowym
Opisie Priorytetów PO KL.
Przy ustalaniu wartości procentowych wskazanych
w treści kryterium bierze się pod uwagę wyłącznie
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WAGA

Stosuje się
do typu/typów
operacji (nr)

WAGA

Stosuje się
do typu/typów
operacji (nr)

10 pkt.

1-12

15 pkt.

1-12

główną grupę docelową projektu (nie dotyczy to
otoczenia uczestników projektu, które bierze udział
w projekcie łącznie z osobami wykluczonymi
społecznie, w takim zakresie, w jakim jest to
niezbędne dla wsparcia osób wykluczonych
społecznie objętych wsparciem w ramach projektu,
w tym równieŜ w zakresie równoległej aktywizacji
zawodowej i społecznej osób pełniących obowiązki
opiekuńcze).
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
3. Projekt zakłada efektywność zatrudnieniową na poziomie co najmniej
40%.
Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności
społecznej. Wszelkie działania podejmowane
w ramach Programu powinny przyczyniać się
do osiągnięcia celu głównego. Z tego względu
zasadne jest premiowanie tych projektów, które
zakładają wyŜszą efektywność zatrudnieniową niŜ
pozostałe.
Beneficjent jest zobowiązany wskazać w rezultatach
projektu wskaźnik odnoszący się do efektywności
zatrudnieniowej
na poziomie
określonym
w kryterium strategicznym, odnoszący do tych
Uzasadnienie:
spośród uczestników projektu, którzy są główną
grupą
docelową
(wymóg
efektywności
zatrudnieniowej nie dotyczy otoczenia uczestników
projektu, które bierze udział w projekcie łącznie z
osobami wykluczonymi społecznie, w takim
zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia
osób wykluczonych społecznie objętych wsparciem
w ramach projektu, w tym równieŜ w zakresie
równoległej aktywizacji zawodowej i społecznej osób
pełniących obowiązki opiekuńcze).
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
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WAGA

Stosuje się
do typu/typów
operacji (nr)

15 pkt.

1-12

Poddziałanie 7.2.2

LP. Konkursu:

A.1

Typ konkursu

Planowana alokacja

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

Planowany termin ogłoszenia konkursu
I kw.
x II kw.
III kw.
IV kw.
Otwarty
Zamknięty
x
Alokacja 8 400 000 PLN zostanie podzielona następująco:
1) pierwszy subregion (powiaty: sępoleński, nakielski, bydgoski ziemski, Miasto Bydgoszcz)
do kwoty 1 400 000 PLN
2) drugi subregion (powiaty: tucholski, świecki, grudziądzki ziemski, Miasto Grudziądz)
do kwoty 1 400 000 PLN
3) trzeci subregion (powiaty: Ŝniński, inowrocławski, mogileński) – do kwoty 1 400 000 PLN
4) czwarty subregion (powiaty chełmiński, aleksandrowski, toruński ziemski, Miasto Toruń)
do kwoty 1 400 000 PLN
5) piąty subregion (powiaty radziejowski, lipnowski, włocławski ziemski, Miasto Włocławek)
do kwoty 1 400 000 PLN
6) szósty subregion (powiaty wąbrzeski, brodnicki, golubsko-dobrzyński, rypiński) –
do kwoty 1 400 000 PLN

–
–

–

W ramach powyŜszej alokacji do dofinansowania w kaŜdym subregionie moŜe zostać wybrany
tylko jeden projekt.
- Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji
wspierających ekonomię społeczną, zapewniających w ramach projektu w sposób komplementarny
i łączny (1):
• dostęp do usług prawnych, księgowych, marketingowych
• doradztwo (indywidualne i grupowe, m.in. w postaci punktów lub centrów doradztwa,
inkubatorów społecznej przedsiębiorczości tworzących wspólną infrastrukturę rozwoju),
w tym doradztwo w zakresie pozyskiwania przez podmioty ekonomii społecznej
zewnętrznych źródeł finansowania np. w postaci poŜyczek
• szkolenia umoŜliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do załoŜenia
i/lub 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)
• promocja ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej
- Wsparcie na załoŜenie spółdzielni socjalnej, przystąpienie do lub zatrudnienie w spółdzielni
socjalnej poprzez zastosowanie w ramach projektu co najmniej dwóch z następujących
7
instrumentów (2):
• wsparcie szkoleniowe i doradztwo (indywidualne i grupowe) umoŜliwiające uzyskanie
wiedzy i umiejętności potrzebnych do załoŜenia i/lub prowadzenia i/lub przystąpienia
i/lub pracy w spółdzielni socjalnej, w tym szkolenia zawodowe potrzebne do pracy w
spółdzielni socjalnej (a),
• przyznanie środków finansowych dla spółdzielni socjalnej na załoŜenie, przystąpienie
do lub zatrudnienie w spółdzielni socjalnej – do wysokości 20 tys. zł na (b):
o załoŜyciela w przypadku spółdzielni socjalnych utworzonych przez osoby
8
fizyczne
9
o osobę fizyczną przystępującą do spółdzielni socjalnej

7

Spółdzielnia socjalna ubiegająca się o przyznanie środków finansowych w ramach Poddziałania 7.2.2. PO KL zobowiązana
jest do złoŜenia oświadczenia o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków
Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach PO KL, na pokrycie tych samych wydatków związanych
z załoŜeniem, przystąpieniem lub zatrudnieniem w spółdzielni socjalnej.
8
Środki przyznawane są wyłącznie na (1) osoby, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz (2)
osoby inne niŜ wskazane w pkt 1, o ile są osobami niezatrudnionymi wykluczonymi społecznie lub zagroŜonymi wykluczeniem
społecznym z co najmniej jednego z powodów, o których mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej. Wsparcie nie moŜe być
przyznane na załoŜyciela, który posiadał wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
lub był zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia
do projektu. Beneficjent ma obowiązek monitorowania prawidłowości wydatkowania środków przyznanych danej spółdzielni
socjalnej w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznanie środków finansowych. Spółdzielnia socjalna,
która otrzymała środki finansowe ma obowiązek dokonać zwrotu otrzymanych środków wraz z naleŜnymi odsetkami, jeŜeli
prowadziła działalność gospodarczą przez okres krótszy niŜ 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznanie środków
finansowych.
9
Środki przyznawane są na osoby niezatrudnione i naraŜone na wykluczenie społeczne z co najmniej jednego z powodów,
o których mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej. Beneficjent ma obowiązek monitorowania prawidłowości wydatkowania
środków przyznanych danej spółdzielni socjalnej w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznanie środków
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osobę zatrudnianą w spółdzielni socjalnej zgodnie z art. 5a ust 1 ustawy
o spółdzielniach socjalnych w przypadku spółdzielni utworzonych przez
podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy o spółdzielniach
10
socjalnych
11
• wsparcie pomostowe , obejmujące finansowe wsparcie pomostowe połączone
z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu przyznanych środków (c)
- Działania prowadzące do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania
instytucji wspierających ekonomię społeczną oraz spółdzielni socjalnych (3)
o

Przewidywane
wskaźniki konkursu

Szczegółowe kryteria
wyboru projektów

- Liczba instytucji wspierających ekonomię społeczną, które otrzymały wsparcie w ramach
Działania, funkcjonujących co najmniej 2 lata po zakończeniu udziału w projekcie: 6
- Liczba podmiotów ekonomii społecznej utworzonych dzięki wsparciu z EFS: 12
- Liczba podmiotów ekonomii społecznej, które otrzymały wsparcie z EFS za pośrednictwem
instytucji wspierających ekonomię społeczną: 120
- Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej: 360
- Liczba osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w projekcie: 360
Kryteria dostępu
1. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego
(w przypadku osób fizycznych zamieszkują one na obszarze województwa kujawskopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego lub uczą się na jego obszarze,
w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze
województwa kujawsko-pomorskiego).
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 Stosuje się do
Uzasadnienie:
algorytmu, uwzględniającego sytuację społeczno typu/typów
1-3
ekonomiczną w danym regionie, uzasadnianym jest,
operacji (nr)
Ŝe za ich pomocą wzmocniony zostanie potencjał
zasobów ludzkich i instytucji/podmiotów z terenu
województwa kujawsko-pomorskiego.

2.

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
Projekt jest realizowany wyłącznie na terenie jednego subregionu spośród sześciu wskazanych
poniŜej:
1) pierwszego subregionu (powiaty: sępoleński, nakielski, bydgoski ziemski, Miasto
Bydgoszcz)
2) drugiego subregionu (powiaty: tucholski, świecki, grudziądzki ziemski, Miasto
Grudziądz)

finansowych. Spółdzielnia socjalna, która otrzymała środki finansowe ma obowiązek dokonać zwrotu otrzymanych środków
wraz z naleŜnymi odsetkami, jeŜeli prowadziła działalność gospodarczą przez okres krótszy niŜ 12 miesięcy od dnia zawarcia
umowy o przyznanie środków finansowych lub okres członkostwa był krótszy niŜ 12 miesięcy (nie dotyczy sytuacji,
w której członek występuje ze spółdzielni socjalnej z własnej inicjatywy).
10
Wsparcie nie moŜe być przyznane na osobę, która posiadała wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej lub była zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień
przystąpienia do projektu. Beneficjent ma obowiązek monitorowania prawidłowości wydatkowania środków przyznanych danej
spółdzielni socjalnej w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznanie środków finansowych. Spółdzielnia socjalna,
która otrzymała środki finansowe ma obowiązek dokonać zwrotu otrzymanych środków wraz z naleŜnymi odsetkami, jeŜeli
prowadziła działalność gospodarczą przez okres krótszy niŜ 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznanie środków
finansowych lub czas trwania zatrudnienia zgodnie z art. 5a ustawy o spółdzielniach socjalnych był krótszy niŜ 12 miesięcy
(nie dotyczy sytuacji, w której zwolnienie nastąpiło z inicjatywy pracownika).
11
Podstawowe wsparcie pomostowe przyznawane jest na wniosek spółdzielni socjalnej składany do beneficjenta i świadczone
jest przez okres do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego. W uzasadnionych przypadkach
oraz na wniosek uczestnika projektu składany do beneficjenta dopuszczalne jest przedłuŜenie wsparcia pomostowego
do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego. Beneficjent moŜe w uzasadnionych przypadkach
wyrazić zgodę na pokrycie wydatków ponoszonych przez uczestnika projektu w okresie od dnia rejestracji działalności do dnia
zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego. Pomostowe wsparcie finansowe wypłacane jest miesięcznie w kwocie
do wysokości
minimalnego
wynagrodzenia
obowiązującego
na
dzień
wypłacenia
środków
finansowych
na załoŜenie/przystąpienia do/zatrudnienie w spółdzielni socjalnej i przysługuje na załoŜycieli/osoby przystępujące
do spółdzielni socjalnej/ osoby zatrudniane w spółdzielni socjalnej, które w momencie przystąpienia do projektu były: (1)
osobami, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych, (2) osobami innymi niŜ wskazane w pkt 1,
niezatrudnionymi wykluczonymi społecznie lub naraŜonymi na wykluczenie społeczne z co najmniej jednego z powodów,
o których mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.
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3)
4)

trzeciego subregionu (powiaty: Ŝniński, inowrocławski, mogileński)
czwartego subregionu (powiaty chełmiński, aleksandrowski, toruński ziemski, Miasto
Toruń)
5) piątego subregionu (powiaty radziejowski, lipnowski, włocławski ziemski, Miasto
Włocławek)
6) szóstego subregionu (powiaty wąbrzeski, brodnicki, golubsko-dobrzyński, rypiński)
Jednym z celów szczegółowych Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki jest wzmocnienie
i poszerzenie zakresu działań sektora ekonomii
społecznej. Podzielenie województwa kujawskopomorskiego na subregiony i powiązanie działalności
Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej z jednym
z subregionów pozwala zapobiec sytuacji nakładania
się działań prowadzonych w ramach projektów
w stosunku
do
tych
samych
odbiorców.
Projektodawca wybierając jeden ze wskazanych
Stosuje się do
subregionów, na terenie którego będzie prowadził
Uzasadnienie:
typu/typów
1-3
działania projektowe, moŜe skupić się na analizie
operacji (nr)
problemów grup docelowych z danego obszaru,
a dzięki właściwie przeprowadzonej analizie sytuacji
zastanej, zaplanowane wsparcie będzie bardziej
adekwatne do zgłaszanych potrzeb. Przedmiotowe
kryterium przyczyni się do powstania stabilnych,
pręŜnie działających OWES, tym samym pozwalając
na realizację celu szczegółowego Programu.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
3. Projektodawca składa nie więcej niŜ 2 wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego
konkursu.
Skupienie Projektodawcy na opracowaniu mniejszej
ilości wniosków o dofinansowanie realizacji projektu
pozwala na bardziej kompleksową analizę sytuacji
w danym subregionie, a co za tym idzie –
do przygotowania lepszej, bogatszej oferty działań,
będących odpowiedzią na realne potrzeby odbiorców
projektu. Prowadzi to równieŜ do sytuacji,
w której na terenie
województwa
kujawskopomorskiego funkcjonują OWES prowadzone
przez róŜne podmioty, które mogą wymieniać się
doświadczeniami i realizować odmienne strategie
działania, jednocząc się w osiągnięciu jednego celu:
stworzenia stabilnej sieci instytucji otoczenia
ekonomii społecznej w regionie. W przypadku Stosuje się do
projektów partnerskich, kryterium dotyczy wyłącznie
1-3
Uzasadnienie:
typu/typów
wniosków składanych przez lidera partnerstwa.
operacji (nr)
W przypadku złoŜenia więcej niŜ dwóch wniosków
przez
jednego
projektodawcę
Instytucja
Organizująca Konkurs odrzuca wszystkie złoŜone w
odpowiedzi na konkurs wnioski, w związku
z niespełnieniem przez Beneficjenta kryterium
dostępu. W przypadku wycofania wszystkich
wniosków
o
dofinansowanie
projektodawca
ma prawo złoŜyć kolejne wnioski (w trakcie trwania
naboru).
Kryterium
zostanie
zweryfikowane
na podstawie rejestru
wniosków
złoŜonych
w odpowiedzi na konkurs.
4. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię,
delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu)
na terenie danego subregionu, na obszarze którego jest realizowany projekt, z moŜliwością
udostępnienia pełnej dokumentacji wdraŜanego projektu oraz zapewniające uczestnikom
projektu moŜliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.
Realizacja
projektu
przez
projektodawcę,
Stosuje się do
który ma biuro/siedzibę na terenie tego subregionu,
Uzasadnienie:
typu/typów
1-3
w którym mają być prowadzone działania
operacji (nr)
projektowe,
jest
uzasadnione
regionalnym
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charakterem przewidzianego wsparcia oraz wynika
z konieczności wspierania instytucji i podmiotów
działających na terenie województwa kujawskopomorskiego. Ponadto wspieranie rozwoju zasobów
ludzkich w subregionie będzie ułatwione poprzez
zlokalizowanie
biura/siedziby
projektodawcy
na terenie danego subregionu. 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. Biuro projektu powinno być prowadzone
na terenie subregionu przez cały okres realizacji
projektu, czyli do momentu rozliczenia ostatniego
wniosku Beneficjenta o płatność.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
5. Projekt kończy się nie wcześniej niŜ 30 czerwca 2015 r. i nie później niŜ 30 września 2015 r., a
okres jego realizacji nie moŜe być krótszy niŜ 24 miesiące.
W związku z koniecznością rozliczenia projektów
realizowanych w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki wskazane jest, aby wszystkie projekty
kończyły się do dnia 30 września 2015 r.
Jednocześnie w celu zapewnienia stabilnej sieci
Ośrodków
Wsparcia
Ekonomii
Społecznej
w województwie kujawsko-pomorskim zasadne jest,
Stosuje się do
projekt trwał tak długo, jak dopuszczają zasady
Uzasadnienie:
typu/typów
1-3
Programu. Ponadto działania, realizowane w ramach
operacji (nr)
Poddziałania
7.2.2,
szczególnie
związane
z tworzeniem spółdzielni socjalnych, wymuszają
długi okres realizacji projektu - trwający nie krócej niŜ
24 miesiące.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
6. Wnioskodawca gwarantuje utrzymanie trwałości funkcjonowania Ośrodka Wsparcia Ekonomii
Społecznej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego po zakończeniu realizacji projektu
w okresie równym okresowi realizacji projektu jako instytucji otoczenia sektora ekonomii
społecznej, zapewniając podmiotom ekonomii społecznej taki sam zakres form wsparcia, jaki
świadczył w sposób komplementarny i łączny w ramach 1 typu operacji (trwałość finansowa
przedsięwzięcia i struktur organizacyjnych przez czas odpowiadający okresowi finansowania
ze środków EFS).
Wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki nie powinno stanowić rozwiązania doraźnego,
ale winno pozwalać na uruchomienie zasobów,
które zapewnią trwałość metod walki z wykluczeniem
społecznym zastosowanych w ramach projektów.
Zasadne jest, aby wspierać tych projektodawców,
którzy są w stanie utrzymać utworzony Ośrodek
Wsparcia
Ekonomii
Społecznej
równieŜ
po zakończeniu Programu i ustaniu transferu Stosuje się do
Uzasadnienie:
środków
europejskich.
Projektodawca,
typu/typów
1
który zobowiąŜe się do kontynuowania działań
operacji (nr)
rozpoczętych w ramach projektu w Poddziałaniu
7.2.2 po zakończeniu projektu w okresie równym
okresowi
realizacji
projektu,
jest
bardziej
wiarygodnym realizatorem wsparcia w zakresie
ekonomii społecznej.

7.

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
Projektodawca zobowiąŜe się we wniosku o dofinansowanie projektu do tego, Ŝe prowadzony
przez niego Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej będzie wdraŜał standardy działania
instytucji wsparcia ekonomii społecznej opracowane i ogłoszone przez Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej, a następnie podda się procesowi weryfikacji wypełnienia ww. standardów
- certyfikacji.
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Uzasadnienie:

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej utworzone
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
powinny charakteryzować się wysoką jakością
świadczonych usług, dzięki czemu instytucje
ekonomii społecznej w województwie kujawskopomorskim będą mogły liczyć na profesjonalne
wsparcie swojej działalności. Standardy Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej pozwalają na utrzymanie
usług OWES na wysokim poziomie i stanowią
narzędzie porównawcze dla OWES w róŜnych
subregionach. Rekomendacje Ministra Pracy i
Polityki Społecznej w zakresie standardów działania
Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej zostały
opublikowane na stronie www.pozytek.gov.pl

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

1-2

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
8. Projekt zakłada realizację pierwszego i drugiego typu wsparcia, przy czym minimalna liczba
spółdzielni socjalnych utworzonych w ramach projektu wynosi 2.
Dla rozwoju ekonomii społecznej w województwie
kujawsko-pomorskim oraz utworzenia silnych
Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej waŜna
jest kompleksowość
podejmowanych
przez nie działań. Stąd teŜ zdaniem Instytucji
WdraŜającej kaŜdy z OWES powinien jednocześnie
Stosuje się do
oferować pomoc przy zakładaniu spółdzielni
Uzasadnienie:
typu/typów
1-2
socjalnych, tak dla osób prawnych, jak i fizycznych.
operacji (nr)
Liczba utworzonych w ramach projektu spółdzielni
socjalnych powinna wynieść 2, co stanowi wymierny
i łatwo weryfikowalny efekt prowadzonych działań.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
9. Projekt zapewnia dostęp do świadczonej oferty na terenie kaŜdego powiatu wchodzącego w
skład danego subregionu, na terenie którego funkcjonuje dany OWES.
Celem stworzenia stabilnej sieci podmiotów
otoczenia ekonomii społecznej oraz rozwoju
ekonomii społecznej w regionie, istotne jest,
aby na poziomie powiatów w sposób kompleksowy
podejmowane były inicjatywy wspierające ekonomię
społeczną i promujące jej idee w świadomości
mieszkańców.
W
związku
z
powyŜszym
projektodawca winien zapewnić pełną dostępność
Stosuje się do
świadczonych w ramach projektu usług na terenie
Uzasadnienie:
typu/typów
1-2
wszystkich
powiatów
wchodzących
danego
operacji (nr)
subregionu.
Wybrana
forma
zaleŜy
od doświadczenia projektodawcy i wypracowanych
przez niego rozwiązań i nie musi być powiązana
z powstaniem nowej, osobnej struktury w kaŜdym
powiecie.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
Kryteria strategiczne
1. Projektodawca na dzień złoŜenia wniosku o dofinansowanie posiada
co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu Ośrodka
Wsparcia Ekonomii Społecznej na terenie województwa kujawskopomorskiego i/lub był operatorem wsparcia na zakładanie
spółdzielni socjalnych na terenie województwa kujawskopomorskiego przez co najmniej rok.
Biorąc
pod
uwagę
specyfikę
projektów
realizowanych w ramach Poddziałania 7.2.2
oraz zbliŜający się koniec okresu programowania,
zasadnym jest, aby wsparcie w ramach konkursu
Uzasadnienie:
zostało skierowane do doświadczonych Ośrodków
Wsparcia Ekonomii Społecznej i/lub operatorów
wsparcia na zakładanie spółdzielni socjalnych na
terenie
województwa
kujawsko-pomorskiego.
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WAGA

20 pkt

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

1-2

Doświadczenie projektodawcy w prowadzeniu
działań na rzecz ekonomii społecznej oraz
wypracowana sieć kontaktów na danym terenie
zwiększa szanse na utrzymanie istnienia OWES
po zakończeniu realizacji projektu, co z kolei
przyczynia się do stworzenia stabilnej sieci instytucji
otoczenia ekonomii społecznej w regionie.
Poprzez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
naleŜy
rozumieć
instytucję
otoczenia
ekonomii społecznej,
realizującą
w
sposób
komplementarny i łączny działania wymienione
w typie operacji nr 1 przewidzianym do realizacji
w ramach
konkursu,
współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i
realizowanego na terenie województwa kujawskopomorskiego.
Ze względu na skomplikowane procedury zakładania
spółdzielni
socjalnych
posiadanie
przez
wnioskodawcę co najmniej rocznego doświadczenia
w zakresie realizacji działań wskazanych w typie
operacji nr 2, współfinansowanych ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Priorytetu VII PO KL przyczyni się do stworzenia
sprawnego systemu wsparcia.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
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KARTA DZIAŁANIA 7.4
LP.
Konkursu:

A.
1

Typ konkursu
Planowana alokacja

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

Przewidywane
wskaźniki konkursu

Planowany termin ogłoszenia
I kw.
x II kw.
III kw.
IV kw.
konkursu
Otwarty
Zamknięty
x
18 015 480 PLN
–
Programy aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, w ramach których
dla kaŜdego z uczestników przygotowywane i realizowane są indywidualne plany działania,
opracowane w oparciu o analizę predyspozycji zawodowych danej osoby niepełnosprawnej,
obejmujące co najmniej dwie formy wsparcia spośród następujących (1):

Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej
i zawodowej,
12

Kursy i szkolenia umoŜliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji
i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych,
niezbędnych na rynku pracy,

Poradnictwo zawodowe,

Pośrednictwo pracy,

Zatrudnienie wspomagane obejmujące wsparcie osoby niepełnosprawnej przez
trenera pracy/asystenta zawodowego u pracodawcy,
13

StaŜe i praktyki zawodowe ,

Subsydiowane zatrudnienie,

Skierowanie do pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej i sfinansowanie kosztów
zatrudnienia w ZAZ,

Usługi społeczne przezwycięŜające indywidualne bariery w integracji społecznej
i powrocie na rynek pracy, w tym usługi asystenta osobistego,

WyposaŜenie lub doposaŜenie stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z
subsydiowaniem zatrudnienia),

Specjalistyczne (wynikające z danej niepełnosprawności i indywidualnych potrzeb)
14
osoby
wyposaŜenie lub doposaŜenie stanowiska pracy dla zatrudnionej
niepełnosprawnej,

Jednorazowy dodatek relokacyjny w wysokości 5 000 zł brutto dla osoby, która
uzyskała zatrudnienie w odległości powyŜej 50 km od miejsca stałego zamieszkania w
rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów
15
dojazdu i/lub zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia ,
−
Działania o charakterze środowiskowym, w tym w szczególności działania edukacyjne
i integracyjne, mające na celu adaptację pracownika w środowisku pracy (jedynie łącznie
z główną grupą docelową, czyli osobami niepełnosprawnymi) (2).
Liczba osób niepełnosprawnych, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach
Działania: 643

12

Osobom uczestniczącym w szkoleniach lub kursach przysługuje stypendium w wysokości nie większej niŜ 120% zasiłku,
o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) pod warunkiem, Ŝe liczba godzin szkolenia lub kursu wynosi nie mniej
niŜ 150 godzin miesięcznie – w przypadku niŜszego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się
proporcjonalnie. Właściwa IP/IP2 określi szczegółowe warunki odbywania szkolenia lub kursu, mając na uwadze zapewnienie
właściwych warunków nabywania umiejętności przez uczestników projektu.
13
Osobom uczestniczącym w staŜu lub odbywającym praktyki zawodowe przysługuje miesięczne stypendium w wysokości
nie większej niŜ kwota minimalnego wynagrodzenia (właściwa IP/IP2 określi szczegółowe warunki odbywania staŜu
oraz praktyki zawodowej, biorąc pod uwagę zapewnienie właściwych warunków nabywania umiejętności przez uczestników
projektu).
14
Osoba jest zatrudniona na warunkach określonych dla mierzenia wskaźnika efektywności zatrudnieniowej w Zasadach
systemu sprawozdawczości PO KL
15
Jednorazowy dodatek relokacyjny w wysokości 5 000 zł brutto moŜe być wypłacony osobie, która uzyskała zatrudnienie
w odległości powyŜej 50 km od miejsca stałego zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego),
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu i/lub zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia. Jednorazowy
dodatek relokacyjny moŜe być realizowany w ramach projektu wyłącznie w połączeniu z innymi aktywizującymi formami
wsparcia przewidzianymi w typie operacji. Osoba dla której moŜe być przyznany dodatek relokacyjny jest zatrudniona
na warunkach określonych dla mierzenia wskaźnika efektywności zatrudnieniowej w Zasadach systemu sprawozdawczości
PO KL. Spełnianie kryterium odległości jest weryfikowane na podstawie oświadczenia złoŜonego przez uczestnika projektu.
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Kryteria dostępu
Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego
(w przypadku osób fizycznych zamieszkują one na obszarze województwa kujawskopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego lub uczą się na jego obszarze,
w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze
województwa kujawsko-pomorskiego).
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
Stosuje się do
komponentu regionalnego zostały podzielone
Uzasadnienie:
typu/typów
według
określonego
algorytmu,
1-2
uwzględniającego
sytuację
społeczno
operacji (nr)
ekonomiczną w danym regionie, uzasadnianym
jest, Ŝe za ich pomocą wzmocniony zostanie
potencjał
zasobów
ludzkich
i instytucji/podmiotów z terenu województwa
kujawsko-pomorskiego.

1.

Szczegółowe
kryteria wyboru
projektów

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
2. Grupę docelową w projekcie w ponad 50% stanowią osoby niepełnosprawne w wieku 15-30 lat.
Osoby młode, dopiero wchodzące na rynek
pracy, są grupą, którą trudności, jakie przeŜywa
gospodarka, dotykają szczególnie mocno.
Bez doświadczenia zawodowego trudno im
znaleźć pierwszą pracę. Braki w wykształceniu,
pochodzenie
ze
środowisk
zagroŜonych
wykluczeniem społecznym, wyniesione z domu
wzorce
zachowania
pogłębiają
trudności
w odnalezieniu się na rynku pracy. Z kolei brak
pracy, a co za tym idzie – brak perspektyw
na zmianę, pociąga za sobą poczucie utraty
kontroli nad swoim losem, co z kolei wprost
prowadzi do postaw wyuczonej bezradności,
zwiększa ryzyko uzaleŜnień i wchodzenia
na ścieŜkę przestępczości. Z tego względu
Stosuje się do
osoby w wieku 15-30 lat powinny być jedną
Uzasadnienie:
typu/typów
z głównych grup docelowych wspieranych
1-2
operacji (nr)
w ramach projektów PO KL.
Kryterium realizuje załoŜenia Strategii Rozwoju
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2020
Priorytetowy
obszar
działań
3. Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie 3.5
Integracja
społeczno-zawodowa
i bezpieczeństwo
ludności,
3.5.1
Przeciwdziałanie
ubóstwu
i
wykluczeniu
społecznemu w ramach celu nadrzędnego:
Poprawa
konkurencyjności
regionu
i podniesienie poziomu Ŝycia mieszkańców
przy respektowaniu zasad zrównowaŜonego
rozwoju.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
3. Projektodawca lub Partner na dzień złoŜenia wniosku o dofinansowanie posiada co najmniej
roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze merytorycznym, którego dotyczy
projekt. Doświadczenie, którym legitymuje się projektodawca lub partner, musi pochodzić
z okresu maksymalnie 3 lat przed dniem złoŜenia wniosku o dofinansowanie. Projektodawca
we wniosku o dofinansowanie powinien zawrzeć zapisy wskazujące:
- ilu letnie projektodawca i/lub partner posiada doświadczenie,
- zakres/obszar prowadzonej działalności w obszarze merytorycznym.
Biorąc pod uwagę specyfikę projektów
Stosuje się do
Uzasadnienie:
skierowanych
do
osób
zagroŜonych
typu/typów
1-2
wykluczeniem społecznym, zasadnym jest, aby
operacji (nr)
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realizatorem projektu był beneficjent posiadający
doświadczenie w zakresie wspierania grupy
docelowej
określonej
w projekcie,
charakteryzujący się przy tym szeroką wiedzą
z dwóch obszarów: pomocy społecznej i rynku
pracy.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
4. Projektodawca składa nie więcej niŜ 2 wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego
konkursu.
Skupienie
Beneficjenta
na
opracowaniu
mniejszej ilości wniosków o dofinansowanie
realizacji projektu prowadzi do bardziej
kompleksowego zdiagnozowania potrzeb grup
docelowych do których kierowane będzie
wsparcie,
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 poziomu jakości aplikacji
składanych w odpowiedzi na konkurs,
a w konsekwencji do bardziej sprawnego
i zgodnego z załoŜeniami wdraŜania projektu.
Pozwoli to równieŜ uniknąć sytuacji, w której
wnioskodawca składa w ramach jednego
konkursu kilka wniosków, nie posiadając
Stosuje się do
wystarczającego i odpowiedniego potencjału
Uzasadnienie:
typu/typów
1-2
do ich realizacji. Przyczyni się równieŜ
operacji (nr)
do stworzenia
warunków
umoŜliwiających
korzystanie
z
dofinansowania
realizacji
projektów większej liczbie projektodawców.
W przypadku projektów partnerskich, kryterium
dotyczy wyłącznie wniosków składanych przez
lidera partnerstwa.
W przypadku złoŜenia więcej niŜ dwóch
wniosków
przez
jednego
projektodawcę
Instytucja Organizująca Konkurs odrzuca
wszystkie złoŜone w odpowiedzi na konkurs
wnioski, w związku z niespełnieniem przez
Beneficjent kryterium dostępu. W przypadku
wycofania jednego lub obydwu wniosków
o dofinansowanie projektodawca ma prawo
złoŜyć kolejny wniosek/kolejne dwa wnioski
(w trakcie trwania naboru).
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
rejestru wniosków złoŜonych w odpowiedzi
na konkurs.
5. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię,
delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na
terenie województwa kujawsko-pomorskiego z moŜliwością udostępnienia pełnej dokumentacji
wdraŜanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu moŜliwość osobistego kontaktu
z kadrą projektu.
Realizacja projektu przez projektodawcę, który
ma biuro/siedzibę na terenie województwa
jest uzasadniona
regionalnym
charakterem
przewidzianego
wsparcia
oraz
wynika
Stosuje się do
z konieczności wspierania instytucji i podmiotów
Uzasadnienie:
typu/typów
1-2
działających na terenie województwa kujawskooperacji (nr)
pomorskiego. Ponadto wspieranie rozwoju
zasobów ludzkich w regionie będzie ułatwione
poprzez
zlokalizowanie
biura/siedziby
projektodawcy
na terenie
województwa.
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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.
Biuro projektu powinno być prowadzone
na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
przez
cały
okres
realizacji
projektu,
czyli do momentu rozliczenia ostatniego wniosku
Beneficjenta o płatność.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
6. Okres realizacji projektu nie jest krótszy niŜ 12 miesięcy, a wskaźnik efektywności
zatrudnieniowej dla jego uczestników mierzony w okresie do 3 miesięcy po zakończonym
udziale w projekcie wynosi co najmniej 20%.
Celem głównym Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki jest wzrost poziomu zatrudnienia
i spójności społecznej. Wszelkie działania
podejmowane w ramach Programu powinny
przyczyniać się do osiągnięcia celu głównego.
Z tego względu zasadna jest weryfikacja
skuteczności działań realizowanych w ramach
Priorytetu
VII
na
podstawie
uzyskania
zatrudnienia przez uczestników projektu.
Zakłada się, Ŝe przy projektach trwających
co najmniej 12 miesięcy, co najmniej 20%
spośród uczestników znajdzie pracę w okresie
do 3 miesięcy
po zakończeniu
udziału
w projekcie.
Beneficjent jest zobowiązany wskazać w
rezultatach projektu wskaźnik odnoszący się do
Stosuje się do
efektywności
zatrudnieniowej
na poziomie
Uzasadnienie:
typu/typów
1-2
określonym w kryterium dostępu, odnoszący do
operacji (nr)
tych spośród uczestników projektu, którzy są
główną grupą docelową (wymóg efektywności
zatrudnieniowej
nie
dotyczy
otoczenia
uczestników projektu, które bierze udział w
projekcie
tylko
łącznie
z osobami
niepełnosprawnymi i tylko w takim zakresie, w
jakim jest to niezbędne dla aktywizacji
zawodowej
i
społecznej
osób
niepełnosprawnych, w tym równieŜ w ramach
równoległej
aktywizacji
zawodowej
oraz społecznej osób pełniących obowiązki
opiekuńcze.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
7. Projekt zakłada kompleksowość wsparcia poprzez zastosowanie co najmniej 3 form wsparcia
spośród dopuszczalnych w ramach konkursu w stosunku do kaŜdego jednego uczestnika.
Projekty realizowane w ramach Priorytetu VII
Promocja integracji społecznej ze względu na
specyfikę grup docelowych powinny zakładać
kompleksowe wsparcie. W przypadku osób
zagroŜonych wykluczeniem społecznym z tytułu
niepełnosprawności dla osiągnięcia trwałych
efektów szczególnie istotne jest połączenie
Stosuje się do
Uzasadnienie:
róŜnych rozwiązań zmierzających do jednego
typu/typów
1
celu: aktywizacji społecznej i zawodowej tych
operacji (nr)
osób. Kompleksowość wsparcia jest szczególnie
istotna
w
przypadku
efektywności
zatrudnieniowej w projekcie.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
Kryteria strategiczne
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1. Grupę docelową w projekcie w co najmniej 50% spośród osób
niepełnosprawnych
stanowią
osoby
ze znacznym
lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
Osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym
i umiarkowanym są szczególnie naraŜone
na wykluczenie
społeczne.
Ich
udział
w projektach współfinansowanych ze środków
Europejskiego
Funduszu
Społecznego
jest istotny dla walki z marginalizacją –
jest często
pierwszym
wyjściem
spoza
dotychczasowego
środowiska,
pozwala
na zmianę podejścia do Ŝycia oraz zdobycie
nowych umiejętności, cennych w sytuacji
wejścia na rynek pracy. Zasadne zatem wydaje
się wspieranie projektów skierowanych w duŜej
Uzasadnienie:
części właśnie do osób z tej grupy.
Kryterium
odnosi
się
wyłącznie
do niepełnosprawnych uczestników projektów,
co oznacza, Ŝe przy określaniu wysokości
procentowej udziału osób ze znacznym
lub umiarkowanym
stopniem
niepełnosprawności nie uwzględnia się liczby
osób z otoczenia osób niepełnosprawnych,
którzy biorą udział w projekcie.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
2. Grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie osoby
niepełnosprawne
z
zaburzeniami
psychicznymi
wraz
z otoczeniem, którego udział w projekcie jest uzaleŜniony
od realnych potrzeb uczestników projektu
Osoby
niepełnosprawne
z
zaburzeniami
psychicznymi są grupą szczególnie zagroŜoną
wykluczeniem społecznym. Oprócz trudności
sprawianych przez chorobę, muszą zmagać się
z
odrzuceniem
społecznym,
wieloma
stereotypami funkcjonującymi w świadomości
zbiorowej,
trudnościami
z
znalezieniu
zatrudnienia, przez co ich izolacja społeczna
i zawodowa
pogłębia
się.
Jednocześnie
doświadczenie Instytucji WdraŜającej pokazuje,
Ŝe udział tej grupy osób niepełnosprawnych
w projektach jest nikły, a wsparcie systemowe
niewystarczające. Co za tym idzie, zasadne
wydaje się premiowanie projektów skierowanych
wyłącznie
do
osób
niepełnosprawnych
z zaburzeniami psychicznymi.
W zaleŜności od indywidualnych potrzeb
uczestników projektu, wsparcie moŜe być
Uzasadnienie:
równieŜ
skierowane
do
ich
otoczenia,
które występuje w projekcie tylko łącznie
z osobami niepełnosprawnymi i tylko w takim
zakresie,
w jakim
jest to
niezbędne
dla aktywizacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych, w tym równieŜ w ramach
równoległej
aktywizacji
zawodowej
oraz społecznej osób pełniących obowiązki
opiekuńcze. Nie oznacza to jednocześnie,
Ŝe udział otoczenia w projekcie jest konieczny
dla spełnienia kryterium strategicznego. Jeśli
na etapie diagnozy potrzeb okaŜe się,
Ŝe wsparcie dla otoczenia nie jest niezbędne,
moŜna
działania
projektowe
skierować
wyłącznie
do
osób
niepełnosprawnych.
Kryterium uzna się za spełnione, jeśli
we wniosku o dofinansowanie znajdą się
odpowiednie zapisy w tym zakresie.
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WAGA

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

WAGA

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

10 pkt.

1-2

20 pkt.

1-2

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
3. Projekt zakłada realizację formy wsparcia w postaci zatrudnienia
wspomaganego
obejmującego
wsparcie
osoby
niepełnosprawnej przez trenera pracy/asystenta zawodowego
u pracodawcy
W
przypadku
osób
niepełnosprawnych
szczególnie istotne jest zaplanowanie działań
ułatwiających wejście na otwarty rynek pracy.
Taką formą wsparcia jest zatrudnienie
wspomagane zakładające inicjatywę trenera
pracy, który świadczy usługi zarówno na rzecz
osób niepełnosprawnych, jak i pracodawców
zatrudniających osoby niepełnosprawne. Trener
pracy z jednej strony przygotowuje osobę
niepełnosprawną do podjęcia pracy i jest obecny
obok niej podczas wykonywania obowiązków
pracownika, ale z drugiej strony wspiera
Uzasadnienie:
pracodawcę,
który
zatrudnia
osobę
niepełnosprawną i pośredniczy pomiędzy
pracodawcą a pracownikiem niepełnosprawnym
w
rozwiązywaniu
problemów.
Wsparcie
tego rodzaju jest kluczowe dla obu stron.
W kontekście przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu osób niepełnosprawnych istotne
jest preferowanie projektów, które zakładają
wykorzystanie
zatrudnienia
wspieranego
w ramach realizacji celów projektu.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
4. Projekt jest realizowany w partnerstwie pomiędzy instytucjami
zajmującymi się pomocą społeczną, integracją społeczną,
aktywizacją społeczną i zawodową, instytucjami rynku pracy
i przedsiębiorstwami
Projekty
realizowane
w
partnerstwie
są najbardziej
efektywnym
sposobem
osiągnięcia najlepszych wyników. Współpraca
między róŜnymi podmiotami (w szczególności
z Powiatowymi Urzędami Pracy) pozwala
na wymianę doświadczeń, zwiększa moŜliwości
realizacji 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. Wymiana doświadczeń pomiędzy
podmiotami z róŜnych sektorów, dzięki łączeniu
róŜnych podejść do tego samego problemu,
zwiększa
szanse
powodzenia
projektu,
Uzasadnienie:
szczególnie
w
kwestii
efektywności
zatrudnieniowej. Do spełnienia kryterium
wystarczy nawiązanie partnerstwa między
podmiotami z dwóch sektorów np. instytucji
i organizacji pozarządowej, czy organizacji
pozarządowej i firmy prywatnej. Jednocześnie
partnerstwo musi być zawiązane zgodnie
z Zakresem realizacji projektów partnerskich
określonym przez Instytucję Zarządzającą
PO KL, a we wniosku o dofinansowanie powinny
znaleźć się odpowiednie zapisy zgodne
z przedmiotowym dokumentem.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
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WAGA

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

WAGA

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

5 pkt.

1-2

5 pkt.

1-2

INFORMACJE NA TEMAT WDRAśANIA PRIORYTETU VII
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 KujawskoPomorskiego, 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 Spraw Społecznych Urzędu
Marszałkowskiego w Toruniu, Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Toruniu,
Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskiej Organizacji
Pracodawców Lewiatan w Toruniu 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 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX PO KL
poprzez zastosowanie dla projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 kryterium dostępu o treści:
W przypadku zdiagnozowania u uczestnika projektu potrzeby uzupełniania wykształcenia, jest on kierowany do
udziału w zajęciach związanych z uzupełnianiem wykształcenia realizowanych w ramach projektu w Priorytecie IX
PO KL. W przypadku braku moŜliwości uzupełnienia wykształcenia w ramach projektu w Priorytecie IX PO KL,
zastosowanie ma następujący instrument aktywizacji edukacyjnej: „skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych,
związanych z uzupełnianiem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub
policealnym oraz kosztów z nimi związanych”.
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H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych
Planowana wartość
wskaźnika do osiągnięcia
do końca 2013 r.

Nazwa 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 projektach dotyczących aktywnej
25 000
integracji
w tym osoby z terenów wiejskich
11 893
Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych
26 087
projektów
Liczba pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną
986
integracją, którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje
Liczba osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w projekcie
10 511
Liczba osób niepełnosprawnych, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Działania
177
Wskaźniki rezultatu
Odsetek klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zostali objeci kontaktami socjalnymi

10,70%

Odsetek klientów instytucji pomocy społecznej będących w wieku aktywności zawodowej i
17,06%
niepracujących, którzy w ramach Priorytetu zostali objęci działaniami aktywnej integracji
Odsetek pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną
81,20%
integracją, którzy podnieśli swoje 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

nd
nd
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Wartość
docelowa
wskaźnika

Planowany
stopień realizacji
wskaźnika

28 231

88,56%

12 594

94,43%

30 809

84,67%

986

100,00%

11 301

93,01%

528

33,52%

10%

n/d

15%

n/d

100%

n/d

nd
nd

nd
n/d

Planowana wartość
wskaźnika do osiągnięcia
do końca 2013 r.

Nazwa 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 podmiotów ekonomii społecznej utworzonych dzięki wsparciu z EFS
11
Liczba podmiotów ekonomii społecznej, które otrzymały wsparcie z EFS za pośrednictwem instytucji
325
wspierających ekonomię spoęłczną
Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej
10507
Wskaźniki rezultatu
Liczba instytucji wspierających ekonomię społeczną, które otrzymały wsparcie w ramach Działania,
0*
funkcjonujących co najmniej 2 lata po zakończeniu udziału w projekcie
Inne wskaźniki produktu określone przez Instytucję Pośredniczącą
Inne wskaźniki rezultatu określone przez Instytucję Pośredniczącą

nd
nd

Pole wypełniane automatycznie
* wartość wskaźnika wynika, z tego iŜ projekty są aktualnie realizowane a wskaźnik będzie mierzony po 2 latach po zakończeniu projektu
(nastąpiła zmiana definicji i zakresu wskaźnika)
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Wartość
docelowa
wskaźnika

Planowany
stopień realizacji
wskaźnika

19

57,89%

357

91,04%

2 213

474,79%

3

0,00%

nd
nd

nd
n/d

I. KONTRAKTACJA I WYDATKI W PODZIALE NA DZIAŁANIA I PODDZIAŁANIA
(w yłącznie kw oty środków publicznych)
Kontraktacja 2013 r.

2013 r.

1.
Działanie 7.1

Kontraktacj
a 2014 r.
w ynikająca z w ynikająca z w ynikajca z
PD na 2012
PD na 2013
PD 2013
2.

3.

Kontraktacja
narastająco
(w tym
w ynikająca z PD
2013)*

Ogółem
publiczne

BudŜet
państw a

BudŜet JST

Fundusz
Pracy

PFRON

Wydatki 20142015
w ynikające z
kontraktacji
narastająco

5.

6=7+8+9+10

7.

8.

9.

10.

11.

4.

0,00 25 266 579,00

Wydatki 2013 r.

0,00

209 596 355,54

41 670 434,00 37 500 889,00

3 725 570,00

103 586,00

34 668 321,00 31 028 147,00

Wartość
w ydatków w
zatw ierdzonych
w nioskach o
płatność w 2013
r.
12.

340 389,00

23 294 079,00

39 250 000,00
32 500 000,00

Poddziałanie 7.1.1

0,00 18 300 548,00

0,00

174 525 426,89

3 536 588,00

103 586,00

0,00

18 300 548,00

Poddziałanie 7.1.2

0,00

2 821 031,00

0,00

23 373 561,12

5 029 613,00

4 500 242,00

188 982,00

0,00

340 389,00

2 821 031,00

4 750 000,00

Poddziałanie 7.1.3

0,00

4 145 000,00

0,00

11 697 367,53

1 972 500,00

1 972 500,00

0,00

0,00

0,00

2 172 500,00

2 000 000,00

Działanie 7.2

5 294 759,00 10 604 012,00

0,00

150 364 869,43

33 767 111,00 33 767 111,00

0,00

0,00

0,00

24 854 594,00

26 900 000,00

27 143 085,00 27 143 085,00

Poddziałanie 7.2.1

5 294 759,00

2 204 012,00

0,00

122 644 459,86

Poddziałanie 7.2.2

0,00

8 400 000,00

0,00

27 720 409,57

Działanie 7.3

0,00

0,00

0,00

9 501 358,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Działanie 7.4

0,00 18 015 480,00

0,00

30 000 993,81

6 000 000,00

6 000 000,00

0,00

0,00

0,00

22 909 671,00

4 200 000,00

5 294 759,00 53 886 071,00

0,00

399 463 577,62

81 437 545,00 77 268 000,00

3 725 570,00

103 586,00

340 389,00

71 058 344,00

70 350 000,00

RAZEM PRIORYTET 7
w tym projekty
innow acyjne
w tym projekty
w spółpracy
ponadnarodow ej

6 624 026,00

6 624 026,00

0,00

0,00

16 080 784,00

22 200 000,00

0,00

0,00

8 773 810,00

4 700 000,00

0,00

0,00

0,00

4 050 024,95

1 833 411,00

1 833 411,00

478 932,00

900 000,00

5 294 759,00

0,00

0,00

4 919 400,67

1 817 384,00

1 817 384,00

1 800 000,00

900 000,00

* - kontraktacja narastająco powinna uwzględniać kwoty z kol. 2-4
** W kolumnie 3 uwzględniono realokacje:
a) ramach Priory tetu

0,00
0,00

Poddziałanie 7.1.2 zwiększenie: 383.246 EUR,
Poddziałanie 7.1.3 zmniejszenie: 194.407 EUR
Poddziałanie 7.2.1 zmniejszenie: 120.193 EUR,
Poddziałanie 7.2.2 zmniejszenie: 1.283.138 EUR,
Działanie 7.3 zmniejszenie: 188.839 EUR,
Działanie 7.4 zwiekszenie: 1.403.331 EUR

b) pomiędzy Priory tetami (przeniesienie kwoty 1.708.651 EUR z Priory tetu VI na Działanie 7.4)
*** Kwota kontraktacji w Poddziałaniu 7.1.1 i 7.1.2 uwzględnia ponadto kwotę 3.271.566,26 PLN zwrotów:
Poddziałanie 7.1.1 kwota zwrotów: 2.266.107,79 PLN (za 2011r.)
Poddziałanie 7.1.2 kwota zwrotów: 365.897,63 PLN (za 2011r.)
Poddziałanie 7.1.3 kwota zwrotów: 536.560,84 PLN(z lat 2007-2011)
oraz przybliŜoną kwotę zwrotów z 2012 roku przeznaczoną do ponownego zaangaŜowania w wysokości 2.271.731,93 PLN
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PODPIS OSOBY UPOWAśNIONEJ DO PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE PLANU DZIAŁANIA

Miejscowość, data

Toruń, 21.03.2013 r.

Pieczęć i
podpis osoby
upowaŜnionej
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