
 
 

 

Konsultacje społeczne  
Propozycji Planu działania na rok 2011  

dla Priorytetu VII Promocja integracji społecznej  
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  
w województwie kujawsko-pomorskim 

 
 

Formularz zgłaszania uwag 
 
 
1. Informacja o zgłaszaj ącym:              [   ] – osoba fizyczna      [ X ] – organizacja 
 

imi ę i nazwisko / nazwa organizacji 
 
Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji 
Pozarządowych 

status prawny organizacji 
 
Związek stowarzysze ń 

adres do korespondencji 
 
Ul. Mostowa 27, 87-100 Toru ń 

e-mail 
 
jan.grabowski@rcie.torun.pl 

 
 
2. Zgłaszane uwagi 
 

Lp. Nr Działania 
/Poddziałania  

Treść kryterium , do 
którego odnosi si ę 

uwaga  

Treść uwagi  
(propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi 

1 7.2.1 

Kryterium strategiczne 
pierwsze (pierwszy 
konkurs): Beneficjent 
posiada doświadczenie w 
zakresie wspierania osób 
niepełnosprawnych, w tym 
równieŜ w zakresie 
zatrudniania osób 
niepełnosprawnych. 

Kryterium naleŜy 
weryfikować w oparciu o 
zapisy wniosku w polu 
3.5. 

1. Kryterium (o bardzo wysokiej liczbie 
punktów strategicznych) jest mało 
precyzyjne, bowiem nie daje moŜliwości 
weryfikacji doświadczenia beneficjenta. 
W opisie kryterium naleŜy wskazać, w 
jaki sposób beneficjent winien opisać 
swoje doświadczenie, a jednocześnie 
doprecyzować czy fakt zatrudniania 
osób niepełnosprawnych (np. 1 osoby) 
jest wystarczający dla zdobycia premii 
punktowej. 
2. Konieczne wydaje się równieŜ 
wykreślenie z uzasadnienia kryterium 
zapisu:  „beneficjent (…) 
charakteryzujący się przy tym szeroką 
wiedzą z dwóch obszarów: pomocy 
społecznej i rynku pracy”, bowiem 
aspekt ten nie jest moŜliwy do 
zweryfikowania w procedurze oceny 
wniosku. 
3. Kryterium powinno odwoływać się do 
doświadczeń beneficjenta określonych 
liczbowo np. obowiązek wskazania 
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projektów zrealizowanych na rzecz 
osób niepełnosprawnych (projektów 
finansowanych ze środków 
publicznych), wielkości ich budŜetu oraz 
wielkości grupy docelowej. Brak takich 
doświadczeń powinien wykluczać z 
moŜliwości uzyskania premii punktowej. 

2 7.2.1 

Kryterium strategiczne 
trzecie (pierwszy konkurs): 
Co najmniej 50% środków 
w ramach cross-
financingu jest 
przeznaczone na zakup 
środków trwałych i/lub 
adaptację infrastruktury 
ułatwiających osobom 
niepełnosprawnym dostęp 
do udziału w projekcie. 

Kryterium naleŜy 
doprecyzować oraz 
zrezygnować ze 
wskaźnika procentowego. 

1. Kryterium, choć słuszne co do 
załoŜeń, wymaga doprecyzowania – 
naleŜy wprost wskazać, Ŝe samo 
dostosowanie infrastruktury jest 
niewystarczające, ale istotny jest udział 
osób niepełnosprawnych w projekcie, 
który moŜe powodować konieczność 
adaptacji pomieszczeń. 
2. Pułap procentowy (50%) wydaje się 
zbędny – nie jest istotny poziom 
nakładów finansowych, ale waŜne są 
rozwiązania odpowiadające na 
potrzeby osób niepełnosprawnych, w 
tym w zakresie dostosowania 
pomieszczeń i/lub zakupu sprzętu. 

3 7.2.1 

Kryterium strategiczne 
piąte (drugi konkurs): 
Projekt zapewnia 
zróŜnicowanie wsparcia 
dla beneficjentów 
ostatecznych, biorąc pod 
uwagę osobowościowe 
moŜliwości uczestników, 
włączając zaangaŜowanie 
tak, aby ustalona część 
uczestników znalazła 
pracę po zakończeniu 
projektu poprzez 
zastosowanie co najmniej 
3 róŜnych typów operacji 
wskazanych w SzOP 
w odniesieniu do kaŜdego 
uczestnika projektu. 

Kryterium naleŜy 
doprecyzować w zakresie 
realizacyjnym, jak teŜ 
zrezygnować z sugestii w 
zakresie kolejności i 
charakteru działań 
projektu 

1. Niezbędne jest doprecyzowanie, czy 
spełnienie kryterium następuje poprzez 
zastosowanie 3 róŜnych typów 
projektów i zapewnienie we wniosku 
uzyskania zatrudnienia przez konkretną 
liczbę uczestników (%), czy teŜ 
spełnienie kryterium następuje 
wyłącznie poprzez  zastosowanie 3 
róŜnych typów projektów.  
2. Nie wydaje się równieŜ zasadne 
sugerowanie w uzasadnieniu kryterium 
jaka powinna być kolejność działań 
(form wsparcia) czy teŜ forma typów 
projektowych stosowanych przez 
beneficjenta wobec grupy docelowej – 
moŜe mieć to negatywny wpływ na 
konstrukcję części projektów (sugestia 
ta ogranicza beneficjenta i powoduje 
schematyczność projektów). 

4 7.2.2 

Kryterium strategiczne 
drugie:  
Co najmniej 50% środków 
w ramach cross-
financingu jest 
przeznaczone na zakup 
środków trwałych i/lub 
adaptację infrastruktury 
ułatwiających osobom 
niepełnosprawnym dostęp 
do udziału w projekcie. 

Kryterium naleŜy 
doprecyzować oraz 
zrezygnować ze 
wskaźnika procentowego. 

1. Kryterium, choć słuszne co do 
załoŜeń, wymaga doprecyzowania – 
naleŜy wprost wskazać, Ŝe samo 
dostosowanie infrastruktury jest 
niewystarczające, ale istotny jest udział 
osób niepełnosprawnych w projekcie, 
który moŜe powodować konieczność 
adaptacji pomieszczeń. Nie chodzi o 
sam fakt dostosowania pomieszczeń 
ośrodków wspierania ekonomii 
społecznej, ale o promowania 
kierowania wsparcia do tych osób. 
2. Pułap procentowy (50%) wydaje się 
zbędny – nie jest istotny poziom 
nakładów finansowych, ale waŜne są 
rozwiązania odpowiadające na 
potrzeby osób niepełnosprawnych, w 
tym w zakresie dostosowania 
pomieszczeń i/lub zakupu sprzętu. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Wypełniony formularz nale Ŝy przesła ć poczt ą elektroniczn ą na adres 
karolina.bachon@ropstorun.home.pl   do dnia 8 lipca 2010 r.  


