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Plan działania na rok 2011 
 

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 
 

INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ 

Numer i nazwa 
Priorytetu 

VII. Promocja integracji 
społecznej Województwo Kujawsko-Pomorskie 

Instytucja 
Pośrednicząca 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego  

Departament Polityki Regionalnej  
Adres 

korespondencyjny 
Marii Skłodowskiej – Curie 73 

87-100 Toruń 

Telefon 056  656 11 30 Faks 056 056 656 11 29 

E-mail m.korolko@kujawsko-pomorskie.pl 
a.szponka@kujawsko-pomorskie.pl 

Dane kontaktowe osoby 
(osób) w Instytucji 
Pośredniczącej do 

kontaktów roboczych 

Milena Skopińska, (056) 656 11 38, m.skopinska@kujawsko-pomorskie.pl 

Instytucja 
Pośrednicząca II 

stopnia  

Regionalny O środek Polityki 
Społecznej w Toruniu  

Numer Działania lub 
Poddziałania 

7.1, 7.2, 7.3. 

Adres 
korespondencyjny ul. Słowackiego 114 , 87-100 Toruń 

Telefon 056 657 14 60, 657 14 70 Faks 056 657 14 61 

E-mail ropstor@to.onet.pl 

Dane kontaktowe osoby 
(osób) w Instytucji 
Pośredniczącej II 

stopnia do kontaktów 
roboczych 

Anna Koralewska, (056) 610 21 51, anna.koralewska@ropstorun.home.pl  
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KARTA DZIAŁANIA 7.1 
 
Poddziałanie 7.1.1 
 
Projekty, których real izacja jest kontynuowana 
 

B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM 

Nr umowy z KSI i tytuł projektu nie dotyczy 

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

nie dotyczy 

Typ/typy projektów (operacji) 
realizowane w ramach projektu 

Rozwój form aktywnej integracji oraz upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej.  

 

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

Beneficjent systemowy 139 ośrodków pomocy społecznej 

Czy typ projektu (operacji) 
został przewidziany w SzOP 

do realizacji w trybie 
systemowym? 

TAK x JeŜeli NIE – 
naleŜy 

uzasadnić 
nie dotyczy 

NIE  

Okres realizacji projektu 02. 2008 -12. 2013 

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie  

w latach 2007-2010 w roku 2011 ogółem w projekcie 

 
65 933 808,94 31 733 838,02 * PLN 158 408 798,1 PLN 

Rezultaty planowane do osi ągni ęcia w ramach projektu 

Rezultaty twarde 

w latach 2007-2010 w roku 2011 ogółem w projekcie 

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

Rezultaty miękkie 

w latach 2007-2010 w roku 2011 ogółem w projekcie 

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

Szczegółowe kryteria 
wyboru projektów 

Kryteria dostępu 

1. Projekt jest skierowany w co najmniej 10% do osób niepełnosprawnych. 
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Uzasadnienie: 

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. Efekty 
dotychczas realizowanych projektów, skłaniają do wniosku, iŜ nadal istnieje 
potrzeba wspierania osób niepełnosprawnych, równieŜ w ramach projektów 
systemowych.  
 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie  zapisów we wniosku o 
dofinansowanie realizacji projektu. 

* W tym wliczono część powiatową MOPR/MOPS. 
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Projekty, których real izacja rozpocznie si ę  w 2011 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 

Typ/typy projektów 
(operacji) przewidziane do 

realizacji w ramach projektu 

Rozwój form aktywnej integracji oraz upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej.  

 

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

Beneficjent systemowy 5 ośrodków pomocy społecznej 

Czy typ projektu został 
przewidziany w SzOP do 

realizacji w trybie 
systemowym? 

TAK x JeŜeli NIE – 
naleŜy 

uzasadnić 
nie dotyczy 

NIE  

Okres realizacji projektu 01.2011-12.2013 

Kwota planowanych wydatków w projekcie 

w roku 2011 ogółem w projekcie 

716 385 PLN 3 447 540,1 PLN 

Rezultaty planowane do osi ągni ęcia w ramach projektu 

Rezultaty twarde 

w roku 2011 ogółem w projekcie 

− 187 klientów instytucji pomocy społecznej, którzy 
zakończyli udział w projektach dotyczących 
aktywnej integracji 

− 118 klientów instytucji pomocy społecznej objętych 
kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych 
projektów 

− 755 klientów instytucji pomocy społecznej, którzy 
zakończyli udział w projektach dotyczących 
aktywnej integracji 

− 480 klientów instytucji pomocy społecznej objętych 
kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych 
projektów 

Rezultaty miękkie 

w roku 2011 ogółem w projekcie 

nie dotyczy nie dotyczy 

Szczegółowe kryteria 
wyboru projektów 

Kryteria dostępu 

1. Projekt jest skierowany w co najmniej 10% do osób niepełnosprawnych. 
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Uzasadnienie: 

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. Efekty dotychczas realizowanych 
projektów, skłaniają do wniosku, iŜ nadal istnieje potrzeba wspierania osób 
niepełnosprawnych, równieŜ w ramach projektów systemowych.   
 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie  zapisów we wniosku 
o dofinansowanie realizacji projektu. 
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Poddziałanie 7.1.2 
 
Projekty, których real izacja jest kontynuowana 
 

B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM 

Nr umowy z KSI i tytuł projektu nie dotyczy 

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

nie dotyczy 

Typ/typy projektów (operacji) 
realizowane w ramach projektu 

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

Beneficjent systemowy 19 powiatowych centrów pomocy rodzinie 

Czy typ projektu (operacji) 
został przewidziany w SzOP 

do realizacji w trybie 
systemowym? 

TAK x JeŜeli NIE – 
naleŜy 

uzasadnić 
nie dotyczy 

NIE  

Okres realizacji projektu 02.2008-12.2013 

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie  

w latach 2007-2010 w roku 2011 ogółem w projekcie 

8 309 354,57 4 186 142,34 PLN 32 312 578,4 PLN 

Rezultaty planowane do osi ągni ęcia w ramach projektu 

Rezultaty twarde 

w latach 2007-2010 w roku 2011 ogółem w projekcie 

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

Rezultaty miękkie 

w latach 2007-2010 w roku 2011 ogółem w projekcie 

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

Szczegółowe kryteria 
wyboru projektów 

Kryteria dostępu 

1. Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych 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 złoŜenia 
wniosku o dofinansowanie). 
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Uzasadnienie: 

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. Efekty dotychczas realizowanych projektów, skłaniają do wniosku, 
iŜ nadal istnieje potrzeba wspierania osób niepełnosprawnych, równieŜ w 
ramach projektów systemowych.  
 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie  zapisów we wniosku o 
dofinansowanie realizacji projektu. 
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Poddziałanie 7.1.3 
 
Projekty, których real izacja jest kontynuowana 
 

B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM 

Nr umowy z KSI i tytuł projektu POKL.07.01.03-04-001/10-00 – „Akademia pomocy i integracji społecznej – wsparcie kadr” 

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

nie dotyczy 

Typ/typy projektów (operacji) 
realizowane w ramach projektu 

1. Szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo 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. 
 

2. 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. 

 
5. Opracowanie, realizacja i monitoring wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz 

promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii 
społecznej i jej otoczenia w regionie.  

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

Beneficjent systemowy Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu 

Czy typ projektu (operacji) 
został przewidziany w SzOP 

do realizacji w trybie 
systemowym? 

TAK x JeŜeli NIE – 
naleŜy 

uzasadnić 
nie dotyczy 

NIE  

Okres realizacji projektu 11.2007-12.2013 

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie  

w latach 2007-2010 w roku 2011 ogółem w projekcie 

3 855 759,24 PLN 1 859 553,00 PLN 8 763 717 PLN 

Rezultaty planowane do osi ągni ęcia w ramach projektu 

Rezultaty twarde 

w latach 2007-2010 w roku 2011 ogółem w projekcie 
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− 1 167 beneficjentów objętych 
projektem 

− 162 zorganizowane formy 
szkoleniowe 

− 3 opracowane i wydane 
publikacje 

− 6 konferencji informacyjno-
promocyjnych 

− 19 utworzonych zespołów 
interdyscyplinarnych  

− 1 raport końcowy z ewaluacji 
projektów systemowych OPS i 
PCPR, realizowanych w 
ramach Działania 7.1 PO KL 

− 151 jednostek 
organizacyjnych pomocy 
społecznej (ops, pcpr) 
objętych doradztwem 
specjalistycznym 
 

− 100 beneficjentów objętych 
projektem 

− 30 zorganizowanych 
róŜnorodnych form 
szkoleniowych dla łącznej 
grupy 700 osób 

− 2 publikacje 
− 2 konferencje informacyjno-

promocyjne 
− 1 kampania informacyjno-

promocyjna 
− 70% jednostek 

organizacyjnych pomocy 
społecznej objętych 
doradztwem specjalistycznym 

− 1 diagnoza sytuacji ekonomii 
społecznej w województwie 
kujawsko-pomorskim 
(badanie) 

− 906 beneficjentów objętych 
projektem systemowym 

− 166 zorganizowanych form 
szkoleniowych  

− 2 opracowane i wydane 
publikacje 

− 130 –tj. 80% jednostek 
organizacyjnych pomocy 
społecznej (ops, pcpr) oraz 
20% innych instytucji 
realizujących działania z 
zakresu aktywnej integracji 
objętych doradztwem 
specjalistycznym     

Rezultaty miękkie 

w latach 2007-2010 w roku 2011 ogółem w projekcie 

− podniesienie kwalifikacji przez 
min. 1 167 pracowników 
instytucji pomocy i integracji 
społecznej przez 
organizowanie szkoleń oraz 
specjalistyczne doradztwo dla 
kadr instytucji pomocy 
społecznej, działających na 
terenie regionu, powiązane 
bezpośrednio z potrzebami oraz 
ze specyfiką realizowanych 
zadań, a poprzez to 
zwiększenie skuteczności 
i racjonalności funkcjonowania 
tych instytucji 

100 pracowników instytucji pomocy i 
integracji społecznej podniesie swoje 
kwalifikacje w wyniku udziału w 
szkoleniach i doradztwie 
specjalistycznym, w tym: 
 

−  wzrost wiedzy u 70 % 
uczestników projektu poprzez 
uczestnictwo w róŜnorodnych 
formach szkoleniowych  

− 50% nabędzie umiejętności 
rozwiązywania problemów 
powstających w pracy z 
klientem 

− 60 % nabędzie lub poszerzy 
umiejętności w zakresie 
stosowania nowoczesnych 
instrumentów i narzędzi 
aktywnej integracji 

− 50% nabędzie lub poszerzy 
umiejętności komunikacyjne 

− wymiana doświadczeń w 
obszarze pomocy i integracji 
społecznej u 80% uczestników 
projektu  

− podniesienie kwalifikacji przez 
min. 906  pracowników 
instytucji pomocy i integracji 
społecznej przez 
organizowanie szkoleń oraz 
specjalistyczne doradztwo dla 
kadr instytucji pomocy 
społecznej, działających na 
terenie regionu, powiązane 
bezpośrednio z potrzebami oraz 
ze specyfiką realizowanych 
zadań, a poprzez to 
zwiększenie skuteczności 
i racjonalności funkcjonowania 
tych instytucji 
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KARTA DZIAŁANIA 7.2 
 

Poddziałanie 7.2.1 
 
 
LP. Konkursu:  A.1 Planowany termin ogłoszenia 

konkursu I kw. x  II kw.  III kw.  IV kw.  

Typ konkursu 
Otwarty   

 
Zamkni ęty x 

Planowana alokacja 4 000 000 PLN 

Typ/typy projektów  
(operacji) 

przewidziane do 
realizacji w ramach 

konkursu 

Projekty na rzecz integracji społeczno – zawodowej, obejmujące następujące typy 
realizowanych operacji1: 

− wsparcie dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej, w tym: 
centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów 
aktywności zawodowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji 
społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność 
gospodarcza) z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej (1); 

− działania prowadzące do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł 
finansowania utworzonych aktywnych form integracji społecznej, wymienionych 
w typie operacji nr 1 (2); 

− kursy i szkolenia2 umoŜliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i 
kompetencji zawodowych (3); 

− staŜe, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u 
pracodawcy3 (4); 

− poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne lub zawodowe, 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); 

− rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy 
(8); 

− wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących 
osoby niepełnosprawne w tym zaburzone psychicznie (9); 

− promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób wykluczonych 
i zagroŜonych wykluczeniem społecznym (10); 

− 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 (11). 

Szczegółowe kryteria 
wyboru projektów 

Kryteria dost ępu 

                                                 
1 W przypadku realizacji części zadań w projekcie przez podwykonawcę, wartość dodana projektu moŜe zostać 
zwiększona poprzez zastosowanie przez beneficjenta projektu klauzul społecznych, o których mowa w art. 4 ustawy 
z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz zmianie niektórych innych ustaw. 
2 Osobom uczestniczącym w szkoleniach lub kursach przysługuje stypendium w wysokości nie większej niŜ 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). 
3 Osobom uczestniczącym w staŜu lub odbywającym zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy przysługuje 
miesięczne stypendium w wysokości nie większej niŜ kwota minimalnego wynagrodzenia (właściwa IP/IP2 określi 
szczegółowe warunki odbywania staŜu oraz zajęć reintegracji zawodowej u pracodawcy, mając na uwadze 
zapewnienie właściwych warunków nabywania umiejętności przez uczestników projektu). 
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1. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa kujawsko-
pomorskiego (w przypadku osób fizycznych zamieszkują one na obszarze województwa 
kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego lub uczą się na jego 
obszarze, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na 
obszarze województwa kujawsko-pomorskiego). 

Uzasadnienie: 

Skierowanie pomocy do grup docelowych oraz 
podmiotów i instytucji z terenu województwa 
kujawsko-pomorskiego jest uzasadnione 
regionalnym charakterem wsparcia. 
Z uwagi na fakt, ze środki dla poszczególnych 
województw na finansowanie działań w ramach 
komponentu regionalnego zostały podzielone 
według określonego algorytmu, uwzględniającego 
sytuację społeczno - ekonomiczną w danym 
regionie, uzasadnianym jest, Ŝe za ich pomocą 
wzmocniony zostanie potencjał zasobów ludzkich 
i instytucji/podmiotów z terenu województwa 
kujawsko-pomorskiego. 
 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie  
zapisów we wniosku o dofinansowanie realizacji 
projektu. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji (nr) 

1-11 

2. Grupę docelową w projekcie w co najmniej 80% stanowią osoby niepełnosprawne, 
pozostałymi uczestnikami projektu są osoby z otoczenia4 osób niepełnosprawnych, 
w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla aktywizacji osób niepełnosprawnych 
a wsparcie w ramach projektu zostało dostosowane do specyficznych potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 

Uzasadnienie: 

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. Efekty 
dotychczas realizowanych projektów, skłaniają 
do wniosku, iŜ nadal istnieje potrzeba wspierania 
osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem 
dostosowania wsparcia do specyficznych potrzeb 
tej grupy. Biorąc pod uwagę powyŜsze elementy, 
zdecydowano się wydzielić odrębną alokację 
przeznaczoną na konkurs na projekty 
dedykowane osobom niepełnosprawnym 
i uwzględniające ich szczególne potrzeby. 
Uwzględnienie potrzeb osób niepełnosprawnych 
oznacza równieŜ zastosowanie działań 
skierowanych do ich otoczenia. Racjonalne 
wydaje się zatem przynajmniej częściowe 
rozszerzenie grupy docelowej o otoczenie osób 
niepełnosprawnych, jeśli będzie występować 
w projekcie w powiązaniu z osobami 
niepełnosprawnymi – uczestnikami projektu. 
 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie realizacji 
projektu. 
 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji (nr) 

1-11 

3. Projektodawca lub Partner na dzień złoŜenia wniosku o dofinansowanie posiada 
co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze 
merytorycznym, którego dotyczy projekt. 

                                                 
4 Otoczenie osób niepełnosprawnych jest rozumiane jako: osoby mieszkające we wspólnym gospodarstwie domowym 
w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej oraz osoby nie zamieszkujące we wspólnym gospodarstwie domowym, 
ale pełniące funkcję opiekuna osoby niepełnosprawnej, 
- które występują w projekcie jako uczestnicy wyłącznie w powiązaniu z osobami niepełnosprawnymi. 
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Uzasadnienie: 

Biorąc pod uwagę specyficzny charakter tej grupy 
docelowej oraz trudności w dotarciu do niej, 
zasadnym jest, aby realizatorem projektu był 
beneficjent posiadający doświadczenie 
w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych, 
charakteryzujący się przy tym szeroką wiedzą 
z dwóch obszarów: pomocy społecznej i rynku 
pracy.  
 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie realizacji 
projektu. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji (nr) 

1-11 

4. Projektodawca składa nie więcej niŜ 2 wnioski o dofinansowanie projektu w ramach 
danego konkursu. 

Uzasadnienie: 

Skupienie Beneficjenta na opracowaniu mniejszej 
ilości wniosków o dofinansowanie realizacji 
projektu prowadzi do bardziej kompleksowego 
zdiagnozowania potrzeb grup docelowych 
do których kierowane będzie wsparcie (względnie 
celów  projektów badawczych), co powinno 
w konsekwencji przyczynić się do bardziej 
adekwatnego dostosowania wsparcia 
zaprojektowanego we wniosku, do realnych 
potrzeb i oczekiwań  
w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej 
na określonym terenie. Ograniczenie liczby 
składanych wniosków o dofinansowanie realizacji 
projektu  powinno równieŜ prowadzić 
do podniesienia 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 potencjału 
do ich realizacji. Przyczyni się równieŜ 
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. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji (nr) 

1-11 

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. 
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Uzasadnienie: 

Realizacja projektu przez projektodawcę, który 
ma biuro/siedzibę na terenie województwa jest 
uzasadniona regionalnym charakterem 
przewidzianego wsparcia oraz wynika  
z konieczności wspierania instytucji i podmiotów 
działających na terenie województwa kujawsko-
pomorskiego. Ponadto wspieranie rozwoju 
zasobów ludzkich w regionie będzie ułatwione 
poprzez zlokalizowanie biura/siedziby 
projektodawcy na terenie województwa. W biurze 
powinna znajdować się niezbędna dokumentacja 
danego projektu oraz powinna być zatrudniona 
kadra obsługująca dany projekt. Wszystko 
to wpłynie równieŜ na sprawne nadzorowanie 
przebiegu poszczególnych etapów wdraŜania 
oraz rozliczania projektu.  
Biuro projektu powinno być prowadzone 
na terenie danego województwa przez cały okres 
realizacji projektu, czyli do momentu rozliczenia 
ostatniego wniosku Beneficjenta o płatność. 
 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie realizacji 
projektu. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji (nr) 

1-11 

6. Okres realizacji projektu nie jest krótszy niŜ 24 miesiące, a wskaźnik efektywności 
zatrudnieniowej dla jego uczestników mierzony na zakończenie projektu wynosi co 
najmniej 10%. 

Uzasadnienie: 

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 
dwa lata, co najmniej 10% spośród uczestników 
znajdzie pracę na koniec projektu. Beneficjent 
jest zobowiązany wskazać w rezultatach projektu 
wskaźnik odnoszący się do efektywności 
zatrudnieniowej uczestników projektu, 
na poziomie określonym w kryterium dostępu. 
 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie realizacji 
projektu. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji (nr) 

3-6,8 

Kryteria strategiczne 

1. Grupę docelową w projekcie w co najmniej 25% stanowią osoby 
niepełnosprawne zamieszkujące  gminy wiejskie, miejsko-
wiejskie oraz miasta do 25 tysięcy mieszkańców. 

WAGA 15 
pkt. 

Uzasadnienie: 

Miejsce zamieszkania jest jednym z tych 
czynników, które sprzyjają wykluczeniu 
społecznemu osób niepełnosprawnych. Z analiz 
wynika, iŜ w istotny sposób róŜnicuje ono poziom 
wykształcenia osób niepełnosprawnych - gorzej 
wykształceni są mieszkańcy wsi. Czynnik ten 
wpływa negatywnie równieŜ na sytuację osób 
niepełnosprawnych na rynku pracy. Osoby 
niepełnosprawne zamieszkujące tereny wiejskie 
mają szczególnie ograniczony dostęp do dóbr 
i usług, zatem zasadne jest ukierunkowanie 
wsparcia na tę właśnie grupę docelową.  
 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie realizacji 
projektu. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji (nr) 

 
1-11 
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2. 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. 

WAGA  12 
pkt. 

Uzasadnienie: 

Osoby niepełnosprawne są jedną z grup 
najbardziej naraŜonych na wykluczenie 
społeczne, między innymi ze względu 
na istniejące bariery architektoniczne. 
Dotychczasowe projekty w niewielkim stopniu 
uwzględniają specyficzne potrzeby i bariery, na 
jakie napotykają osoby niepełnosprawne. Dlatego 
niezwykle waŜne jest, aby wydatki ponoszone w 
ramach cross-financingu przeznaczać na 
przystosowanie infrastruktury i wyposaŜenie 
ułatwiające osobom niepełnosprawnym dostęp do 
udziału w projekcie, a tym samym zwiększać 
moŜliwości integracji społecznej osób 
niepełnosprawnych. 
 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie realizacji 
projektu. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji (nr) 

1-11 

3. Projekt zapewnia wykorzystanie co najmniej jednego z dwóch 
rezultatów PIW EQUAL: Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej lub/i Wzrost Aktywności Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych. 

WAGA  13 
pkt. 

Uzasadnienie: 

Dostępne dane wskazują, iŜ dotychczasowe 
działania aktywizacyjne skierowane do osób 
niepełnosprawnych w niewielkim stopniu 
przyczyniły się do poprawy sytuacji zawodowej 
i społecznej osób niepełnosprawnych. Zasadne 
jest zatem poszukiwanie rozwiązań, które 
przyczyniłyby się do zmiany tej sytuacji. Wydaje 
się, iŜ wykorzystanie wypracowanych - w ramach 
PIW EQUAL - metod aktywizacji osób 
niepełnosprawnych mogłoby wpłynąć na zmianę 
sytuacji zarówno społecznej, jaki i zawodowej tej 
grupy. Ponadto korzystanie z juŜ wypracowanych 
modeli moŜe usprawnić realizację projektu. 
Asystent osobisty umoŜliwia osobom ze znaczną 
niepełnosprawnością ruchową i intelektualną 
funkcjonowanie w Ŝyciu społeczno-zawodowym 
bez konieczności angaŜowania członków rodziny. 
Wykorzystanie tego modelu moŜe znacząco 
wpłynąć na efektywność projektu. Natomiast 
model Wzrost Aktywności Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych oferuje gotowy pakiet 
narzędzi umoŜliwiających przygotowanie osób 
niepełnosprawnych do funkcjonowania 
na otwartym rynku pracy i w Ŝyciu społecznym.  
Informacje na temat rezultatów PIW EQUAL 
moŜna znaleźć na stronie internetowej 
www.equal.org.pl . 
 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie realizacji 
projektu. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji (nr) 

 
3-9 

 
 
 
LP. Konkursu:  A.2 Planowany termin ogłoszenia 

konkursu I kw.  II kw.  III kw. x  IV kw.  

Typ konkursu 
Otwarty   

 
Zamkni ęty x 

Planowana alokacja 7 493 764,07 PLN 
Typ/typy projektów  Projekty na rzecz integracji społeczno – zawodowej, obejmujące następujące typy 
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(operacji) 
przewidziane do 

realizacji w ramach 
konkursu 

realizowanych operacji5: 
− wsparcie dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej, w tym: 

centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności 
zawodowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-
zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza) 
z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej (1); 

− działania prowadzące do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł 
finansowania utworzonych aktywnych form integracji społecznej, wymienionych 
w typie operacji nr 1 (2); 

− kursy i szkolenia6 umoŜliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i 
kompetencji zawodowych (3); 

− staŜe, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u 
pracodawcy7 (4); 

− poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne lub zawodowe, 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); 

− rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy 
(8); 

− wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących 
osoby niepełnosprawne w tym zaburzone psychicznie (9); 

− promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób wykluczonych 
i zagroŜonych wykluczeniem społecznym (10); 

− 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 (11). 

Szczegółowe kryteria 
wyboru projektów 

Kryteria dost ępu 

1. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa kujawsko-
pomorskiego (w przypadku osób fizycznych zamieszkują one na obszarze województwa 
kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego lub uczą się na jego 
obszarze, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na 
obszarze województwa kujawsko-pomorskiego). 

                                                 
5 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. 
6 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). 
7 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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Uzasadnienie: 

Skierowanie pomocy do grup docelowych oraz 
podmiotów i instytucji z terenu województwa 
kujawsko-pomorskiego jest uzasadnione 
regionalnym charakterem wsparcia. 
Z uwagi na fakt, ze środki dla poszczególnych 
województw na finansowanie działań w ramach 
komponentu regionalnego zostały podzielone 
według określonego algorytmu, 
uwzględniającego sytuację społeczno - 
ekonomiczną w danym regionie, uzasadnianym 
jest, Ŝe za ich pomocą wzmocniony zostanie 
potencjał zasobów ludzkich 
i instytucji/podmiotów z terenu województwa 
kujawsko-pomorskiego. 
 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie  
zapisów we wniosku o dofinansowanie realizacji 
projektu. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1-11 

2. Projektodawca składa nie więcej niŜ 2 wnioski o dofinansowanie projektu w ramach 
danego konkursu. 

Uzasadnienie: 

Skupienie Beneficjenta na opracowaniu 
mniejszej ilości wniosków o dofinansowanie 
realizacji projektu prowadzi do bardziej 
kompleksowego zdiagnozowania potrzeb grup 
docelowych do których kierowane będzie 
wsparcie (względnie celów  projektów 
badawczych), co powinno w konsekwencji 
przyczynić się do bardziej adekwatnego 
dostosowania wsparcia zaprojektowanego 
we wniosku, do realnych potrzeb i oczekiwań  
w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej 
na określonym terenie. Ograniczenie liczby 
składanych wniosków o dofinansowanie 
realizacji projektu  powinno równieŜ prowadzić 
do podniesienia 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 potencjału 
do ich realizacji. Przyczyni się równieŜ 
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. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1-11 

3. 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. 
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Uzasadnienie: 

Realizacja projektu przez projektodawcę, który 
ma biuro/siedzibę na terenie województwa jest 
uzasadniona regionalnym charakterem 
przewidzianego wsparcia oraz wynika  
z konieczności wspierania instytucji i podmiotów 
działających na terenie województwa kujawsko-
pomorskiego. Ponadto wspieranie rozwoju 
zasobów ludzkich w regionie będzie ułatwione 
poprzez zlokalizowanie biura/siedziby 
projektodawcy na terenie województwa. 
W biurze powinna znajdować się niezbędna 
dokumentacja danego projektu oraz powinna 
być zatrudniona kadra obsługująca dany projekt. 
Wszystko to wpłynie równieŜ na sprawne 
nadzorowanie przebiegu poszczególnych 
etapów wdraŜania oraz rozliczania projektu.  
Biuro projektu powinno być prowadzone 
na terenie danego województwa przez cały 
okres realizacji projektu, czyli do momentu 
rozliczenia 
ostatniego wniosku Beneficjenta o płatność. 
 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie realizacji 
projektu. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1-11 

4. Okres realizacji projektu nie jest krótszy niŜ 24 miesiące, a wskaźnik efektywności 
zatrudnieniowej dla jego uczestników mierzony na zakończenie projektu wynosi co 
najmniej 20%. 

Uzasadnienie: 

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 dwa lata, co najmniej 20% spośród 
uczestników znajdzie pracę na koniec projektu. 
Beneficjent jest zobowiązany wskazać w 
rezultatach projektu wskaźnik odnoszący się do 
efektywności zatrudnieniowej uczestników 
projektu, na poziomie określonym w kryterium 
dostępu. 
 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie realizacji 
projektu. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
3-6,8 

Kryteria strategiczne 

1. Projekt zapewnia wsparcie dla istniejących Centrów Integracji 
Społecznej, Klubów Integracji Społecznej i Zakładów Aktywności 
Zawodowej i/lub tworzenia nowych podmiotów integracji 
społecznej na terenie powiatów województwa kujawsko-
pomorskiego, na których te podmioty nie funkcjonują, a istnieje 
potrzeba ich powołania: w powiecie włocławskim ziemskim, 
radziejowskim, mogileńskim, aleksandrowskim, lipnowskim, 
golubsko-dobrzyńskim oraz dodatkowo rypińskim. 

WAGA 10 
pkt. 
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Uzasadnienie: 

Wskazane w kryterium podmioty integracji 
społecznej (CIS, KIS, ZAZ), dysponujące 
zróŜnicowaną i komplementarną ofertą wsparcia 
dla osób wykluczonych społecznie, są 
sprawdzonymi w działaniu podmiotami 
zapewniającymi wszechstronne oddziaływanie 
na osoby znajdujące się w najtrudniejszej 
sytuacji społeczno - zawodowej. Pozytywna 
ocena działalności tego typu podmiotów 
wykazuje jednoznacznie na potrzebę 
rozbudowywania tej formuły działań 
z zachowaniem konkurencyjności w stosunku 
do podobnych projektów.  
W województwie kujawsko-pomorskim liczba 
działających podmiotów integracji społecznej  
jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb, 
zatem celowe jest skierowanie wsparcia do tych, 
które juŜ istnieją, aby zapewnić długofalowość 
ich działania oraz powołanie nowych tam, gdzie 
nadal istnieje potrzeba ich tworzenia. 
We wskazanych w kryterium powiatach 
wskaźnik osób korzystających ze świadczeń 
pomocy społecznej jest wysoki, a przy tym nie 
działają na ich terenie Ŝadne podmioty integracji 
społecznej. Na terenie powiatu rypińskiego 
istnieje jeden KIS, ale liczba osób korzystająca 
ze świadczeń pomocy społecznej jest wyjątkowo 
wysoka.  
 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu 
oraz w oparciu o informacje z rejestru CIS 
prowadzonego na stronie internetowej przez 
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki 
w Bydgoszczy, wykaz sporządzony przez ROPS 
w Toruniu dotyczący ZAZ oraz KIS 
w województwie kujawsko-pomorskim. 
 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1-2 

2. Grupę docelową w projekcie w co najmniej 50% stanowią osoby 
powyŜej 50 roku Ŝycia. 

WAGA 10 
pkt. 

Uzasadnienie: 

Osoby powyŜej 50 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  50 r. Ŝ., jak 
równieŜ w braku odpowiednich kwalifikacji tych 
osób. Wszystko to skutkuje bardzo niskim 
poziomem aktywności zawodowej w tej grupie. 
Dlatego działania adresowane do osób powyŜej 
50 roku Ŝycia powinny koncentrować się głównie 
na zapobieganiu ich wcześniejszej 
dezaktywizacji zawodowej, przy równoczesnym 
tworzeniu warunków dla utrzymania tej grupy 
na rynku pracy i lepszego ich funkcjonowania 
w Ŝyciu społecznym.  
 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie  
zapisów we wniosku o dofinansowanie realizacji 
projektu. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1-11 

3. Projekt jest skierowany do mieszkańców gmin województwa 
kujawsko-pomorskiego, na terenie których liczba osób 
korzystających z pomocy społecznej jest wyŜsza niŜ średnia 
liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej 
na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. 

WAGA  10 
pkt. 
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Uzasadnienie: 

Liczba osób korzystających ze świadczeń 
pomocy społecznej odzwierciedla trudności 
Ŝyciowe mieszkańców danego regionu, dlatego 
jej ograniczenie powinno być celem wszelkich 
działań z zakresu polityki społecznej. W związku 
z tym wskazane jest preferowanie realizacji 
projektów skierowanych do mieszkańców 
terenów o najwyŜszym poziomie zapóźnienia 
socjalnego i ekonomicznego, w celu 
przyspieszenia ich rozwoju, a tym samym 
wyrównywania poziomu spójności społecznej.  
 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie realizacji 
projektu oraz w oparciu o dane ze 
Sprawozdania MPiPS – 03 za I półrocze 2010. 
(Liczba osób korzystających ze świadczeń 
pomocy społecznej w województwie kujawsko-
pomorskim na dzień 30.06.2010r. w oparciu 
o Sprawozdanie MPIPS – 03 za I półrocze roku 
2010). 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1-11 

4. Projekt jest skierowany do mieszkańców gminy, na terenie której 
juŜ realizowano lub aktualnie jest realizowana inwestycja 
dotycząca rewitalizacji przestrzennej, gospodarczej 
lub infrastrukturalnej, współfinansowana ze środków EFRR 
lub Funduszu Spójności. 

WAGA  5 pkt. 

Uzasadnienie: 

Dostrzega się konieczność promowania 
projektów komplementarnych, biorąc pod uwagę 
skuteczność działań integracyjnych, 
realizowanych w środowiskach, gdzie działania 
z zakresu rewitalizacji przestrzennej, 
gospodarczej i infrastrukturalnej uzupełnione są 
projektami z zakresu działań społecznych. Jest 
to mechanizm promujący realizację projektów 
finansowanych ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego, które uzupełniają 
swymi działaniami „twarde” inwestycje 
finansowane z innych funduszy europejskich: 
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. 
 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie realizacji 
projektu. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1-11 

5. Projekt jest realizowany w partnerstwie z innymi podmiotami. WAGA  5 pkt. 

Uzasadnienie: 

Projekty realizowane w partnerstwie są 
najbardziej efektywnym sposobem osiągnięcia 
najlepszych wyników. Preferowanie projektów 
partnerskich  gwarantuje nawiązanie współpracy 
międzyinstytucjonalnej co ma  pozytywny wpływ 
na rozwój województwa. Współpraca między 
róŜnymi podmiotami pozwala na wymianę 
doświadczeń, zwiększa moŜliwości realizacji 
niektórych projektów oraz ma wpływ 
na nawiązywanie współpracy w przyszłości przy 
innych projektach nie tylko w ramach PO KL, 
ale takŜe przy innych programach, co moŜe się 
przyczynić do przyspieszenia rozwoju kaŜdego 
z podmiotów.  
 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie  
zapisów we wniosku o dofinansowanie realizacji 
projektu zgodnych z aktualnym dokumentem 
„Zakres realizacji projektów partnerskich 
określony przez Instytucję Zarządzającą 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1-11 
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Poddziałanie 7.2.2 
 
LP. Konkursu:  A.1 

Planowany termin ogłoszenia 
konkursu I kw. x  II kw.  III kw.  IV kw.  

Typ konkursu 
Otwarty   

 
Zamkni ęty x 

Planowana alokacja 7 000 000 PLN 

Typ/typy projektów  
(operacji) 

przewidziane do 
realizacji w ramach 

konkursu 

1. Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji 
otoczenia sektora ekonomii społecznej, zapewniających w ramach projektu w sposób 
komplementarny i łączny: 

− dostęp do usług prawnych, księgowych, marketingowych; 
− doradztwa (indywidualnego i grupowego, art. w postaci punktów lub centrów 

doradztwa, inkubatorów społecznej przedsiębiorczości tworzących wspólną 
infrastrukturę rozwoju); 

− szkoleń umoŜliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do załoŜenia 
i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej; 

− usług wspierających rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej (art. 
poprzez budowę sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu wspierania rozwoju 
podmiotów ekonomii społecznej); 

− promocji ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej. 
2. Wsparcie dla osób fizycznych zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności 
gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej poprzez zastosowanie w ramach projektu 
co najmniej dwóch z następujących instrumentów8: 

− doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umoŜliwiające uzyskanie wiedzy 
i umiejętności potrzebnych do załoŜenia i/lub prowadzenia spółdzielni socjalnej; 

− przyznanie środków finansowych na załoŜenie i/lub przystąpienie do spółdzielni 
socjalnej – o ile wszyscy członkowie są osobami, które rozpoczęły prowadzenie 
działalności lub przystąpiły do spółdzielni socjalnej w wyniku uczestnictwa 
w projekcie, do wysokości 20 tys. na osobę (członka)9; 

− wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia zawarcia 
umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie 
pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie do wysokości minimalnego 
wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia środków finansowych 
na załoŜenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej połączone z doradztwem oraz 
pomocą w efektywnym wykorzystaniu przyznanych środków – wyłącznie dla osób, 
które rozpoczęły działalność lub przystąpiły do spółdzielni w ramach danego projektu 
(Podstawowe wsparcie pomostowe przyznawane jest na wniosek uczestnika 
projektu składany do beneficjenta oraz wypłacane 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 wypłaty 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); 

3. Wsparcie dla osób prawnych wymienionych w art. 4 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych poprzez zastosowanie w ramach projektu 
co najmniej dwóch z poniŜszych instrumentów10: 

− doradztwo (indywidualne i grupowe) dla kadr oraz szkolenia umoŜliwiające uzyskanie 

                                                 
8 Uczestnik projektu ubiegający się o przyznanie środków finansowych na załoŜenie i/lub przystąpienie do spółdzielni 
socjalnej w ramach Poddziałania 7.2.2. PO KL zobowiązany 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 wydatków związanych z załoŜeniem i/lub przystąpieniem do spółdzielni socjalnej. 
9 Beneficjent ma obowiązek monitorowania prawidłowości wydatkowania środków na załoŜenie i/lub przystąpienie 
do spółdzielni socjalnej przyznanych uczestnikowi projektu w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy 
o przyznanie środków finansowych z uczestnikiem projektu. Uczestnik projektu, który otrzymał środki finansowe 
na załoŜenie i/lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej ma obowiązek dokonać zwrotu otrzymanych środków wraz 
z naleŜnymi odsetkami, jeŜeli prowadził działalność gospodarczą lub był członkiem spółdzielni socjalnej przez okres 
krótszy niŜ 12 miesięcy, albo naruszone zostały inne warunki umowy, w tym zwłaszcza dotyczące przeznaczenia 
przyznanych środków. 
10 Uczestnik projektu ubiegający się o przyznanie środków finansowych na załoŜenie i/lub przystąpienie osoby 
fizycznej do spółdzielni socjalnej w ramach Poddziałania 7.2.2. PO KL zobowiązany jest do złoŜenia oświadczenia 
o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych na powyŜsze cele, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu 
Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach PO KL, na pokrycie wydatków związanych z załoŜeniem i/lub 
przystąpieniem osoby fizycznej do spółdzielni socjalnej. 



21 
 

wiedzy i umiejętności potrzebnych do załoŜenia i/lub prowadzenia spółdzielni 
socjalnej; 

− przyznanie środków finansowych na załoŜenie i/lub przystąpienie osoby fizycznej 
do spółdzielni socjalnej do wysokości 20 tys. zł na kaŜdą osobę fizyczną 
przystępującą i/lub nowozatrudnioną w spółdzielni socjalnej zgodnie z art. 5a ust. 1 
ustawy o spółdzielniach socjalnych – wyłącznie dla osób, które uczestniczyły 
w projekcie11; 

− wsparcie pomostowe w okresie do 6 /do 12 miesięcy od momentu przystąpienia i/lub 
zatrudnienia w spółdzielni socjalnej kaŜdej z osób zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy 
o spółdzielniach socjalnych, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane 
miesięcznie w kwocie nie większej niŜ równowartość minimalnego wynagrodzenia 
obowiązującego na dzień zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, 
(na kaŜdą z osób zatrudnionych w spółdzielni zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy 
o spółdzielniach socjalnych), połączone z doradztwem – wyłącznie dla osób, które 
rozpoczęły działalność lub przystąpiły do spółdzielni w ramach danego projektu 
(Podstawowe wsparcie pomostowe przyznawane jest na wniosek uczestnika 
projektu składany do beneficjenta oraz wypłacane 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 wypłaty 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). 

4.  Działania prowadzące do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania 
instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej oraz spółdzielni socjalnych, o których mowa 
w typie operacji nr 2 i 3. 

Szczegółowe kryteria 
wyboru projektów 

Kryteria dost ępu 

1. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa kujawsko-
pomorskiego (w przypadku osób fizycznych zamieszkują one na obszarze województwa 
kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego lub uczą się na jego 
obszarze, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na 
obszarze województwa kujawsko-pomorskiego). 

Uzasadnienie: 

Skierowanie pomocy do grup docelowych oraz 
podmiotów i instytucji z terenu województwa 
kujawsko-pomorskiego jest uzasadnione 
regionalnym charakterem wsparcia. 
Z uwagi na fakt, ze środki dla poszczególnych 
województw na finansowanie działań w ramach 
komponentu regionalnego zostały podzielone 
według określonego algorytmu, uwzględniającego 
sytuację społeczno – ekonomiczną w danym 
regionie, uzasadnianym jest, Ŝe za ich pomocą 
wzmocniony zostanie potencjał zasobów ludzkich 
i instytucji/podmiotów z terenu województwa 
kujawsko-pomorskiego. 
 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie  
zapisów we wniosku o dofinansowanie realizacji 
projektu. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji (nr) 

1-4 

2. Projektodawca lub Partner na dzień złoŜenia wniosku o dofinansowanie posiada co 
najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze merytorycznym, 
którego dotyczy projekt. 

                                                 
11 Beneficjent ma obowiązek monitorowania prawidłowości wydatkowania środków przyznanych uczestnikowi projektu 
w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznanie środków finansowych z uczestnikiem projektu. Uczestnik 
projektu, który otrzymał środki finansowe na załoŜenie spółdzielni socjalnej i/lub przystąpienie osoby fizycznej 
do spółdzielni socjalnej ma obowiązek dokonać zwrotu otrzymanych środków wraz z naleŜnymi odsetkami, jeŜeli 
prowadził działalność gospodarczą lub był członkiem spółdzielni socjalnej przez okres krótszy niŜ 12 miesięcy, albo 
naruszone zostały inne warunki umowy, w tym zwłaszcza dotyczące przeznaczenia przyznanych środków. 
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Uzasadnienie: 

Wykorzystanie potencjału podmiotów, które 
posiadają doświadczenie w zakresie 
przedsiębiorczości społecznej ma na celu 
przyczynia się do budowania trwałej i silnej 
infrastruktury wsparcia ekonomii społecznej 
w województwie kujawsko-pomorskim. 
Doświadczenie w prowadzeniu działań 
wspierających przedsiębiorczość sprzyja 
budowaniu potencjału podmiotów ekonomii 
społecznej i zwiększa trwałość ich 
funkcjonowania poprzez obniŜanie kosztów 
i pomoc w zdobywaniu zleceń na rynku. 
Uwzględnienie tego czynnika zwiększa 
skuteczność wsparcia, a tym samym przyczynia 
się do budowania potencjału instytucji ekonomii 
społecznej i sprzyja rozwojowi ich 
funkcjonowania.  
 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie  
zapisów we wniosku o dofinansowanie realizacji 
projektu. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji (nr) 

1-4 

3. Projektodawca składa nie więcej niŜ 2 wnioski o dofinansowanie projektu w ramach 
danego konkursu. 

Uzasadnienie: 

Skupienie Beneficjenta na opracowaniu mniejszej 
ilości wniosków o dofinansowanie realizacji 
projektu prowadzi do bardziej kompleksowego 
zdiagnozowania potrzeb grup docelowych do 
których kierowane będzie wsparcie (względnie 
celów  projektów badawczych), co powinno w 
konsekwencji przyczynić się do bardziej 
adekwatnego dostosowania wsparcia 
zaprojektowanego we wniosku, do realnych 
potrzeb i oczekiwań w zakresie aktywizacji 
społecznej i zawodowej na określonym terenie. 
Ograniczenie liczby składanych wniosków o 
dofinansowanie realizacji projektu  powinno 
równieŜ prowadzić do podniesienia 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 potencjału 
do ich realizacji.  
Przyczyni się równieŜ do stworzenia warunków 
umoŜliwiających korzystanie z dofinansowania 
realizacji projektów większej liczbie 
projektodawców.  
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. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji (nr) 

1-4 

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 województwa kujawsko-pomorskiego z moŜliwością udostępnienia 
pełnej dokumentacji wdraŜanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu 
moŜliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. 
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Uzasadnienie: 

Realizacja projektu przez projektodawcę, który 
ma biuro/siedzibę na terenie województwa jest 
uzasadniona regionalnym charakterem 
przewidzianego wsparcia oraz wynika  
z konieczności wspierania instytucji i podmiotów 
działających na terenie województwa kujawsko-
pomorskiego. Ponadto wspieranie rozwoju 
zasobów ludzkich w regionie będzie ułatwione 
poprzez zlokalizowanie biura/siedziby 
projektodawcy na terenie województwa. W biurze 
powinna znajdować się niezbędna dokumentacja 
danego projektu oraz powinna być zatrudniona 
kadra obsługująca dany projekt. Wszystko to 
wpłynie równieŜ na sprawne nadzorowanie 
przebiegu poszczególnych etapów wdraŜania 
oraz rozliczania projektu.  
Biuro projektu powinno być prowadzone 
na terenie danego województwa przez cały okres 
realizacji projektu, czyli do momentu rozliczenia 
ostatniego wniosku Beneficjenta o płatność. 
 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie realizacji 
projektu. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji (nr) 

1-4 

5. Minimalny okres realizacji projektu wynosi 2 lata. 

Uzasadnienie: 

Zachowanie trwałości i stabilności instytucji 
otoczenia ekonomii społecznej jest uzaleŜnione 
od długofalowych strategii planowania ich 
działalności. Projekty oferujące wsparcie dla juŜ 
istniejących podmiotów tego rodzaju, a tym 
bardziej zakładające utworzenie nowych, powinny 
zapewniać zaplecze finansowe i techniczne przez 
dłuŜszy okres czasu. Zapewnienie efektywności 
projektów związanych z przyznawaniem wsparcia 
finansowego na zakładanie spółdzielni 
socjalnych, wsparcia pomostowego 
i szkoleniowo-doradczego równieŜ wymaga 
odpowiedniego przygotowania. Stąd teŜ 
utworzenie kryterium ustalającego minimalny 
czas trwania projektu na 2 lata wydaje się być 
rozwiązaniem jak najbardziej racjonalnym. 
 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie realizacji 
projektu. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji (nr) 

1-3 

Kryteria strategiczne 

1. Beneficjent prowadzi ośrodek wsparcia ekonomii społecznej. WAGA 25 
pkt. 
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Uzasadnienie: 

W celu zapewnienia efektywności projektów 
związanych z przyznawaniem wsparcia 
finansowego na zakładanie spółdzielni 
socjalnych, wsparcia pomostowego 
i szkoleniowo-doradczego zasadne jest 
realizowanie tego typu projektów przez 
beneficjentów posiadających doświadczenie 
z zakresu prowadzenia ośrodka wspierającego 
ekonomię społeczną. Z drugiej strony, działania 
prowadzące do poszukiwania i testowania 
długookresowych źródeł finansowania instytucji 
otoczenia sektora ekonomii społecznej oraz 
spółdzielni socjalnych równieŜ wymagają 
doświadczenia z zakresu prowadzenia 
podmiotów, o których mowa w kryterium. 
Co więcej, budowa stabilnej i trwałej sieci 
ośrodków wsparcia ekonomii społecznej wymaga 
skoncentrowania wysiłków na promowaniu tych 
podmiotów, które juŜ istnieją. 
 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie  
zapisów we wniosku o dofinansowanie realizacji 
projektu. 

 2-4 

2. Projekt zakłada wsparcie kompleksowe poprzez zastosowanie 
wszystkich trzech moŜliwych instrumentów wsparcia 
przewidzianych w typach projektów 2 i 3. 

WAGA  15 
pkt. 

Uzasadnienie: 

Połączenie w ramach jednego projektu trzech 
instrumentów wsparcia przewidzianych dla 
podmiotów/osób zamierzających utworzyć 
spółdzielnię socjalną stanowi odpowiednią 
gwarancję pomyślnej realizacji projektu. Wsparcie 
o charakterze wyłącznie finansowym, bez 
odpowiedniego przygotowania merytorycznego, 
takiej gwarancji nie daje.  
 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie  
zapisów we wniosku o dofinansowanie realizacji 
projektu. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji (nr) 

2-3 

 



25 
 

 
 

KARTA DZIAŁANIA 7.3 
 
 
LP. Konkursu:  A.1 Planowany termin ogłoszenia 

konkursu I kw.  II kw. x  III kw.  IV kw.  

Typ konkursu 
Otwarty   

 
Zamkni ęty x 

Planowana alokacja 4 000 000 PLN 

Typ/typy projektów  
(operacji) 

przewidziane do 
realizacji w ramach 

konkursu 

1. Oddolne inicjatywy lokalne, obejmujące:  
− działania o charakterze informacyjnym, promocyjnym, szkoleniowym lub doradczym 

przyczyniające się do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu członków 
społeczności lokalnych zagroŜonych wykluczeniem społecznym lub społecznie 
wykluczonych; 

−  rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na poziomie lokalnym 
na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. 

Szczegółowe kryteria 
wyboru projektów 

Kryteria dost ępu 

1. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa kujawsko-
pomorskiego (w przypadku osób fizycznych zamieszkują one na obszarze województwa 
kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego lub uczą się na jego 
obszarze, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na 
obszarze województwa kujawsko-pomorskiego). 

Uzasadnienie: 

Skierowanie pomocy do grup docelowych oraz 
podmiotów i instytucji z terenu województwa 
kujawsko-pomorskiego jest uzasadnione 
regionalnym charakterem wsparcia. 
Z uwagi na fakt, ze środki dla poszczególnych 
województw na finansowanie działań w ramach 
komponentu regionalnego zostały podzielone 
według określonego algorytmu, uwzględniającego 
sytuację społeczno - ekonomiczną w danym 
regionie, uzasadnianym jest, Ŝe za ich pomocą 
wzmocniony zostanie potencjał zasobów ludzkich 
i instytucji/podmiotów z terenu województwa 
kujawsko-pomorskiego. 
 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie  
zapisów we wniosku o dofinansowanie realizacji 
projektu. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji (nr) 

1 

2. 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. 

Uzasadnienie: 

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

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji (nr) 

1 
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realizacji projektu, czyli do momentu rozliczenia 
ostatniego wniosku Beneficjenta o płatność. 
 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie realizacji 
projektu. 

3. Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 12 miesięcy. 

Uzasadnienie: 

Z uwagi na wartość projektu (do 50 000 PLN) 
nie jest zasadne jego finansowanie przez okres 
dłuŜszy niŜ 12 miesięcy.  
Jednocześnie ograniczony czas realizacji 
projektu pozwoli beneficjentom precyzyjnie 
zaplanować przedsięwzięcia, co wpłynie 
na zwiększenie efektywności oraz sprawne 
rozliczanie finansowe wdraŜanych projektów. 
Pozwoli równieŜ na zwiększenie intensywności 
działań podejmowanych w toku realizacji 
projektu. Proponowany okres realizacji projektu 
jest wystarczający, aby objąć wszystkich 
beneficjentów zakładanymi formami wsparcia 
i podjąć odpowiednie działania zaradcze 
w przypadku trudności w realizacji projektu.  
 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie  
zapisów we wniosku o dofinansowanie realizacji 
projektu. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji (nr) 

1 

Kryteria strategiczne 

1. Projekt jest skierowany do mieszkańców gmin województwa 
kujawsko-pomorskiego, na terenie których liczba osób 
korzystających z pomocy społecznej jest wyŜsza niŜ średnia 
liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej 
na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. 

WAGA 15 
pkt. 

Uzasadnienie: 

Liczba osób korzystających ze świadczeń 
pomocy społecznej odzwierciedla trudności 
Ŝyciowe mieszkańców danego regionu, dlatego 
jej ograniczenie powinno być celem wszelkich 
działań z zakresu polityki społecznej. W związku 
z tym wskazane jest preferowanie realizacji 
projektów skierowanych do mieszkańców terenów 
o najwyŜszym poziomie zapóźnienia socjalnego i 
ekonomicznego, w celu przyspieszenia ich 
rozwoju, a tym samym wyrównywania poziomu 
spójności społecznej.  
 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie realizacji 
projektu oraz w oparciu o dane ze Sprawozdania 
MPiPS – 03 za I półrocze 2010. 
(Liczba osób korzystających ze świadczeń 
pomocy społecznej w województwie kujawsko-
pomorskim na dzień 30.06.2010r. w oparciu 
o Sprawozdanie MPIPS – 03 za I półrocze roku 
2010). 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji (nr) 

1 

2. Projekt stanowi naturalną kontynuację długoterminowych 
(dłuŜszych niŜ 3 miesiące) usług realizowanych na terenie danej 
JST w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów 
Wiejskich (PPWOW). 

WAGA 10 
pkt. 

Uzasadnienie: 

W ramach PPWOW realizowane są zadania 
społeczne na obszarach najuboŜszych gmin 
skierowane do dzieci i młodzieŜy, rodzin oraz 
osób starszych, których celem jest 
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 
i realizacja zasady równości szans. Usługi 
realizowane w ramach PPWOW 
charakteryzowały się oddolną inicjatywą, gdyŜ 
wynikały ze zdiagnozowanych potrzeb lokalnej 
społeczności, prowadzone były przez lokalne 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji (nr) 

1 
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organizacje pozarządowe lub jednostki 
organizacyjne JST. Są to usługi niedrogie, 
najczęściej niekomercyjne. Silną stroną tych 
usług jest ich innowacyjny na danym obszarze 
charakter – najczęściej nigdy wcześniej tego typu 
usługi nie były realizowane w danej gminie. W 
ramach PPWOW uaktywniło się wiele lokalnych 
organizacji, sołectw, grup nieformalnych, 
powstały nowe organizacje pozarządowe. 
Uruchomiono ogromny kapitał społeczny, który 
nie powinien być zaprzepaszczony.  
 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie  
zapisów we wniosku o dofinansowanie realizacji 
projektu. 
 

3. Grupę docelową w projekcie w co najmniej 30% stanowią osoby 
niepełnosprawne, a oferowane w ramach projektu wsparcie jest 
dostosowane do specyficznych potrzeb tej grupy. 

WAGA 10 
pkt. 

Uzasadnienie: 

Z danych wynika, Ŝe niepełnosprawność stanowi 
jeden z najczęstszych powodów korzystania 
ze świadczeń pomocy społecznej 
w województwie kujawsko-pomorskim. Osoby 
niepełnosprawne to niejednokrotnie osoby 
pozostające bez zatrudnienia. Zazwyczaj 
głównym źródłem ich utrzymania (i często 
jedynym) są świadczenia społeczne (renty, 
zasiłki). Osoby te rzadko dysponują odpowiednim 
wykształceniem i kwalifikacjami wymaganymi na 
rynku pracy. Trudności w dostępie do szeroko 
rozumianego zatrudnienia oraz moŜliwości 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych wynikają 
nierzadko z mniejszej mobilności i 
dyspozycyjności tych osób. 
Z uwagi na liczne bariery o charakterze fizycznym 
i mentalnym osób niepełnosprawnych 
uzasadnione jest preferowanie projektów 
adresowanych do tej grupy docelowej przy 
jednoczesnym uwzględnieniu dostosowania 
formy i realizacji wsparcia do potrzeb tej grupy. 
Skierowanie pomocy do powyŜszej grupy 
docelowej jest więc uzasadnione regionalnym 
charakterem wsparcia. 
 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie realizacji 
projektu. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji (nr) 

1 

4. Grupę docelową w projekcie w co najmniej 30% stanowią osoby 
powyŜej 50 roku Ŝycia, a oferowane w ramach projektu wsparcie 
jest dostosowane do specyficznych potrzeb tej grupy. 

WAGA  5 pkt. 

Uzasadnienie: 

Osoby powyŜej 50 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  50 r. Ŝ., jak 
równieŜ w braku odpowiednich kwalifikacji tych 
osób. Wszystko to skutkuje bardzo niskim 
poziomem aktywności zawodowej w tej grupie. 
Dlatego działania adresowane do osób powyŜej 
50 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.  

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji (nr) 

1 
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Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie  
zapisów we wniosku o dofinansowanie realizacji 
projektu. 

 



29 
 

 

INFORMACJE NA TEMAT WDRA śANIA PRIORYTETU VII  
 

D. PROJEKTY INNOWACYJNE 

D.1 Projekty innowacyjne testuj ące wdra Ŝane w trybie konkursowym 

Lp. 
konkursu D.1.1 Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw.  II kw. x III kw.  IV kw.  

Typ konkursu  
Otwarty   

 
Zamkni ęty x 

Planowana 
alokacja 3 000 000 PLN 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs: IP / IP2 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - IP2 

Tematy dla 
projektów 

innowacyjnych 

1. Poszukiwanie skutecznych metod zapewniania trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii 
społecznej 

Konkurs na projekty z 
komponentem 
ponadnarodowym 
uwzględnianym poprzez 
kryteria szczegółowe 

TAK 

Konkurs na projekty z 
komponentem 
ponadnarodowym 
nieuwzględnianym poprzez 
kryteria szczegółowe 

NIE 

Szczegółowe 
kryteria wyboru 

projektów 

Kryteria dost ępu 

1. Beneficjentem projektu jest podmiot funkcjonujący co najmniej 12 miesięcy (od dnia rejestracji 
danego podmiotu we właściwym rejestrze do dnia złoŜenia wniosku, o ile taki wpis jest 
wymagany przepisami prawa). 

Uzasadnienie: 

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

 

Stosuje się do 
Tematu (nr) 1 

2. Projektodawca składa nie więcej niŜ 2 wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego 
konkursu. 

Uzasadnienie: 

Skupienie Beneficjenta na opracowaniu jednego 
wniosku o dofinansowanie realizacji projektu 
prowadzi do bardziej kompleksowego 
zdiagnozowania celów projektu, co powinno 
w konsekwencji przyczynić się do bardziej 
adekwatnego dostosowania wsparcia 
zaprojektowanego we wniosku do realnych potrzeb 
grup docelowej. Ograniczenie liczby składanych 
wniosków o dofinansowanie realizacji projektu  
powinno równieŜ prowadzić do podniesienia 
poziomu jakości aplikacji składanych w odpowiedzi 

Stosuje się do 
Tematu (nr) 1 
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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 potencjału do ich 
realizacji. Przyczyni się równieŜ 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. 

3. 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. 

Uzasadnienie: 

Realizacja projektu przez projektodawcę, który ma 
biuro/siedzibę na terenie województwa jest 
uzasadniona regionalnym charakterem 
przewidzianego wsparcia oraz wynika  
z konieczności wspierania instytucji i podmiotów 
działających na terenie województwa kujawsko-
pomorskiego. Ponadto wspieranie rozwoju zasobów 
ludzkich w regionie będzie ułatwione poprzez 
zlokalizowanie biura/siedziby projektodawcy na 
terenie województwa. W biurze powinna znajdować 
się niezbędna dokumentacja danego projektu oraz 
powinna być zatrudniona kadra obsługująca dany 
projekt. Wszystko to wpłynie równieŜ na sprawne 
nadzorowanie przebiegu poszczególnych etapów 
wdraŜania oraz rozliczania projektu.  
Biuro projektu powinno być prowadzone na terenie 
danego województwa przez cały okres realizacji 
projektu, czyli do momentu rozliczenia ostatniego 
wniosku Beneficjenta o płatność. 
 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie realizacji 
projektu. 

Stosuje się do 
Tematu (nr) 1 

Kryteria strategiczne 

1. Realizacja projektu z komponentem ponadnarodowym 
zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku o 
dofinansowanie realizacji projektu. 

WAGA 10 pkt. 

Uzasadnienie: 

Projekty zawierające komponent współpracy 
ponadnarodowej w większym stopniu przyczynią się 
do osiągnięcia celów Priorytetu VII  w ramach 
wybranego tematu projektów innowacyjnych. 
Komponent ponadnarodowy umoŜliwia wymianę 
doświadczeń i dobrych praktyk wypracowanych 
przez inne kraje. Wykorzystanie doświadczenia 
i wiedzy partnerów zagranicznych zwiększa realną 
szansę wypracowania skutecznych metod 
zapewniania trwałości funkcjonowania instytucji 

Stosuje się do 
Tematu (nr) 1 
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ekonomii społecznej. 
 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie realizacji 
projektu. 

2. Projektodawca lub Partner na dzień złoŜenia wniosku 
o dofinansowanie posiada co najmniej roczne doświadczenie 
w prowadzeniu działalności w obszarze merytorycznym, 
którego dotyczy projekt. 

WAGA 10 pkt. 

Uzasadnienie: 

Efektywna realizacja projektu zakładającego 
innowacyjne rozwiązania w obszarze ekonomii 
społecznej wymaga od beneficjenta doświadczenia 
z powyŜszego zakresu. Umiejętności zdobyte 
w praktyce codziennej pracy w obszarze ekonomii 
społecznej znacząco przewyŜszają teoretyczne 
załoŜenia i dają gwarancję pomyślnego 
doprowadzenia projektu do końca. Racjonalne 
wydaje się zatem promowanie podmiotów, które 
mogą poprzeć swoją wiedzę działaniami 
podejmowanymi w przeszłości lub obecnie 
w sektorze ekonomii społecznej. 
 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie  
zapisów we wniosku o dofinansowanie realizacji 
projektu. 

Stosuje się do 
Tematu (nr) 1 

3. Realizacja projektu w partnerstwie wielosektorowym. WAGA 10 pkt. 

Uzasadnienie: 

Partnerstwo w przypadku poszukiwania rozwiązań 
zapewniających długookresowe funkcjonowanie 
instytucji sektora ekonomii społecznej jest bardzo 
istotne dla osiągnięcia wymiernych wyników. Mając 
na uwadze długoterminowość i kompleksowość 
projektów innowacyjnych wskazane jest zawiązanie 
partnerstwa wielosektorowego, które w naturalny 
sposób generowałoby rzeczywistą współpracę 
między poszczególnymi publicznymi i 
niepublicznymi jednostkami oraz ich pracownikami 
oraz przyniosło wymierne korzyści płynące z 
samego partnerstwa.  
 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów treści wniosku oraz na etapie podpisywania 
umowy o dofinansowanie na podstawie 
dostarczonego załącznika w postaci podpisanej 
umowy partnerskiej lub porozumienia. 

Stosuje się do 
Tematu (nr) 1 

4. Projekt w całości dotyczy wypracowywania metod, 
mechanizmów i narzędzi słuŜących wspieraniu trwałości 
funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej, które 
aktywizują i umoŜliwiają zatrudnienie osobom 
niepełnosprawnym. 

WAGA  10 pkt. 

Uzasadnienie: 

Dotychczasowe działania aktywizacyjne skierowane 
do osób niepełnosprawnych wciąŜ 
w niedostatecznym stopniu przyczyniają się do 
poprawy sytuacji zawodowej tej grupy społecznej. 
Osoby niepełnosprawne znajdują się w szczególnej 
sytuacji na rynku pracy. W związku z tym 
szczególne znaczenie ma wspieranie działań 
słuŜących zwiększeniu efektywności i trwałości 
funkcjonowania instytucji zajmujących się 
aktywizacją społeczno-zawodową tych osób. 
Opracowanie metod, które pozwolą na utrwalenie i 
rozpowszechnienie w regionalnej rzeczywistości 
społeczno-gospodarczej instytucji ekonomii 
społecznej powinno więc jednocześnie uwzględniać 
specyficzne potrzeby grupy osób 
niepełnosprawnych, które mają największe 
problemy z zaistnieniem na rynku pracy. 
 

Stosuje się do 
Tematu (nr) 1 
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E. PROJEKTY WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ 

E.1 Projekty współpracy ponadnarodowej wdra Ŝane w trybie konkursowym 

Nr Działania / 
Poddziałania 

Działanie 7.2./ Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej 
 

Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagroŜonych 
wykluczeniem społecznym 

LP. 
Konkursu E.1.1 

Planowany termin ogłoszenia 
konkursu I kw.  II kw. x  III kw.  IV kw.  

Typ konkursu  Otwarty    
Zamkni ęty x 

Planowana alokacja 3 000 000 PLN 

Typ/typy projektów  
(operacji) 

przewidziane do 
realizacji w ramach 

konkursu  

1. Rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji 
zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji 
lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy). 

Forma/y działań 
kwalifikowanych w 
ramach współpracy  

1. Organizowanie konferencji, seminariów, 
warsztatów i spotkań 

Stosuje się do 
typu/ów 

projektów (nr) 
1 

2. Prowadzenie badań i analiz 
Stosuje się do 

typu/ów 
projektów (nr) 

1 

3. Przygotowanie, tłumaczenia i wydawanie 
publikacji, opracowań, raportów 

Stosuje się do 
typu/ów 

projektów (nr) 
1 

4. Adaptowanie rozwiązań wypracowanych 
w innym kraju 

Stosuje się do 
typu/ów 

projektów (nr) 
1 

5. Doradztwo, wymiana pracowników, staŜe, 
wizyty studyjne 

Stosuje się do 
typu/ów 

projektów (nr) 
1 

6. Wypracowywanie nowych rozwiązań 
Stosuje się do 

typu/ów 
projektów (nr) 

1 

Wyodrębnione projekty 
współpracy 

ponadnarodowej 
Tak 

Projekty z 
komponentem 

ponadnarodowym 
Tak 

Szczegółowe kryteria 
wyboru projektów 

Kryteria dost ępu 

1. Projekt musi zawierać co najmniej 3 formy działań kwalifikowanych, w tym 3 oraz 4 i/lub 
6. 

Uzasadnienie: 

Celem tych projektów jest zaadaptowanie rozwiązań 
funkcjonujących w innych krajach bądź 
wypracowanie innych alternatywnych rozwiązań.  
Publikacje, opracowania i raporty przyczynią się do 
upowszechnienia adaptowanych lub wypracowanych 
rozwiązań.  
 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie realizacji 
projektu. 

Stosuje się 
do typu/ów 
projektów 

(nr) 

1 

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

Uzasadnienie: 

Realizacja projektów przez podmioty funkcjonujące 
przez co najmniej 12 miesięcy w sposób znaczący 
ogranicza ryzyko niepowodzenia realizacji projektów 
współfinansowanych ze środków EFS. Podmioty 
funkcjonujące co najmniej 12 miesięcy dysponują 
zapleczem technicznym i posiadają doświadczenie w 
prowadzeniu działalności. Ponadto w przeciągu 
okresu swojego funkcjonowania wypracowały 
potencjał instytucjonalny i kadrowy, co przekłada się 
na ustabilizowaną pozycję na rynku pod względem 

Stosuje się 
do typu/ów 
projektów 

(nr) 

1 
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formalnym i organizacyjnym. Ma to decydujące 
znaczenia dla utrzymania trwałości przyjętych 
rozwiązań oraz wypracowania właściwych efektów 
realizowanych działań. Zwiększa realną szansę na 
kontynuowanie projektu ze środków innych niŜ 
przewidziane w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. 
 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie realizacji 
projektu oraz na etapie podpisywania umowy 
o dofinansowanie na podstawie wyciągu 
z odpowiedniego rejestru. 

3. Maksymalna wartość projektu wynosi 1 500 000 PLN. 

Uzasadnienie: 

Maksymalna wartość projektu określona na tym 
poziomie wpłynie na efektywne planowanie 
wydatków przez beneficjentów oraz ułatwi 
monitorowanie realizacji projektu. UmoŜliwi równieŜ 
realizację projektu większej liczbie beneficjentów.  
 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie realizacji 
projektu. 

Stosuje się 
do typu/ów 
projektów 

(nr) 

1 

Kryteria strategiczne 

1. Projektodawca lub Partner na dzień złoŜenia wniosku 
o dofinansowanie posiada co najmniej roczne doświadczenie 
w prowadzeniu działalności w obszarze merytorycznym, 
którego dotyczy projekt. 

WAGA 10 pkt. 

Uzasadnienie: 

Wskazane kryterium pozwoli wykorzystać juŜ 
istniejący potencjał beneficjenta i/lub partnera 
zagranicznego. Doświadczenie podmiotów 
w realizacji przedsięwzięć we współpracy 
ponadnarodowej w obszarze pomocy i integracji 
społecznej moŜe dać gwarancję sprawnej realizacji 
projektu w partnerstwie ponadnarodowym, w tym 
celowego i gospodarnego wykorzystania środków 
przeznaczonych na wdraŜanie działań.  
 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie realizacji 
projektu. 

Stosuje się 
do typu/ów 
projektów 

(nr) 

1 

2. Realizacja projektów w partnerstwie wielosektorowym. WAGA  15 pkt. 

Uzasadnienie: 

Partnerstwo w przeciwdziałaniu wykluczeniu 
społecznemu osób szczególnie na to naraŜonych jest 
niezwykle istotną formą generującą pełniejsze 
wsparcie. Mając na uwadze długoterminowość 
i kompleksowość projektów ponadnarodowych 
wskazane jest zawiązanie partnerstwa 
wielosektorowego, które w naturalny sposób 
generowałoby rzeczywistą współpracę między 
poszczególnymi publicznymi i niepublicznymi 
jednostkami oraz ich pracownikami oraz przyniosło 
wymierne korzyści płynące z samego partnerstwa.  
 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów treści wniosku oraz na etapie podpisywania 
umowy o dofinansowanie na podstawie 
dostarczonego załącznika w postaci podpisanej 
umowy partnerskiej lub porozumienia. 

Stosuje się 
do typu/ów 
projektów 

(nr) 

1 
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G. OPIS MECHANIZMÓW ZAPEWNIAJ ĄCYCH KOMPLEMENTARNOŚĆ DZIAŁAŃ PRZEWIDZIANYCH W 

PRIORYTECIE FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EFS Z DZIAŁANIAMI WSPÓŁFINANSOWANYMI PRZEZ INNE 
ŚRODKI WSPÓLNOTOWE 

Komplementarno ść na poziomie województwa kujawsko -pomorskiego gwarantuje:  
• Systematyczny nadzór członków Podkomitetu Monitorującego PO KL Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 

będących równocześnie członkami Komitetu Monitorującego RPO,  
a takŜe Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pełniącego nadzór nad przygotowaniem Planu Działania 
dla Priorytetu VII Promocja integracji społecznej PO KL oraz realizację zadań w zakresie RPO i PROW; 

 
• Procedura postępowania przy opracowywaniu i akceptacji Planu działania (w województwie kujawsko-pomorskim 

przy PKM powołana została Grupa Robocza do spraw przygotowywania Planu działania m.in. dla Priorytetu VII 
Promocja integracji społecznej PO KL. W skład w/w Grupy wchodzą przedstawiciele: Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Toruniu, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu 
Marszałkowskiego w Toruniu, Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w 
Bydgoszczy, Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Toruniu, Regionalnego Ośrodka 
Europejskiego Funduszu Społecznego w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Pracodawców Lewiatan 
w Toruniu, Międzyregionalnego Zespołu Koordynacyjnego NSZZ Solidarność Województwa Kujawsko-
Pomorskiego 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 Priory tetu VII s ą komplementarne w stosunku do:  

• działań współfinansowanych z EFRR lub Funduszu Spójności poprzez wprowadzenie  
w ramach Działań/Poddziałań: Działanie 7.2/Poddziałanie 7.2.1, konkurs A.2, kryterium strategicznego Projekt jest 
skierowany do mieszkańców gminy, na terenie której juŜ realizowano lub aktualnie jest realizowana inwestycja 
dotycząca rewitalizacji przestrzennej, gospodarczej lub infrastrukturalnej, współfinansowana ze środków EFRR lub 
Funduszu Spójności. 

• działań realizowanych w poprzednim okresie programowania poprzez wykorzystanie doświadczeń PIW EQUAL w 
ramach Działań/Poddziałań: Działanie 7.2/Poddziałanie 7.2.1, konkurs A.1, kryterium strategiczne Projekt 
zapewnia wykorzystanie co najmniej jednego z dwóch rezultatów PIW EQUAL: Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej lub/i Wzrost Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych. 
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H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowyc h 

Nazwa wska źnika
Planowana warto ść 

wska źnika do osi ągnięcia 
do ko ńca 2011 r.

Warto ść 
docelowa 
wska źnika

Planowany 
stopie ń realizacji 

wska źnika

Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej 
integracji

18 247 59 124 30,86%

w tym osoby z terenów wiejskich 8 469 12 264 69,06%
Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych 
projektów

14 150 39 416 35,90%

Liczba pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną 
integracją, którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym 1 267 906 139,85%

Liczba osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w projekcie 5 949 13 326 44,64%
Liczba projektów wspierających rozwój inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych

183 124 147,58%

Odsetek klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zostali objeci kontaktami socjalnymi 10,06% 10% n/d

Odsetek klientów instytucji pomocy społecznej będących w wieku aktywności zawodowej i 
niepracujących, którzy w ramach Priorytetu zostali objęci działaniami aktywnej integracji

18,26% 15% n/d

Odsetek pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną 
integracją, którzy podnieśli swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym 109,60% 100% n/d

Inne wskaźniki produktu określone przez Instytucję Pośredniczącą
Inne wskaźniki rezultatu określone przez Instytucję Pośredniczącą n/d

Pole wypełniane automatycznie

Cel szczegółowy 2. Wzmocnienie i poszerzenie zakres u działa ń sektora ekonomii społecznej

PRIORYTET VII
Cel szczegółowy 1. Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym 

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu
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Nazwa wska źnika
Planowana warto ść 

wska źnika do osi ągnięcia 
do ko ńca 2011 r.

Wartość 
docelowa 
wska źnika

Planowany 
stopie ń realizacji 

wska źnika

Liczba instytucji wspierających ekonomię społeczną, które otrzymały wsparcie w ramach Działania
10 2 500,00%

Liczba inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej wspartych z EFS 141 20 705,00%
Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej 2291 1693 135,32%

Inne wskaźniki produktu określone przez Instytucję Pośredniczącą
Inne wskaźniki rezultatu określone przez Instytucję Pośredniczącą n/d

Pole wypełniane automatycznie

Cel szczegółowy 2. Wzmocnienie i poszerzenie zakresu działań sektora ekonomii społecznej

PRIORYTET VII
Cel szczegółowy 1. Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym 

Wskaźniki produktu
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Ogółem publiczne Bud Ŝet państwa Bud Ŝet JST Fundusz Pracy PFRON

1. 2. 3. 4.=5+6+7+8 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Działanie 7.1 38 495 918,36 119 726 781,99 38 495 918,36 34 649 100,00 3 296 053,61 230 396,58 320 368,17 0,00 29 778 701,20
Poddziałanie 7.1.1 32 450 223,02 101 154 551,02 32 450 223,02 29 042 949,60 3 076 281,14 230 396,58 100 595,70* 0,00 24 978 732,51
Poddziałanie 7.1.2 4 186 142,34 12 609 012,26 4 186 142,34 3 746 597,40 219 772,47 0,00 219 772,47 0,00 3 593 689,63
Poddziałanie 7.1.3 1 859 553,00 5 963 218,71 1 859 553,00 1 859 553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 206 279,06
Działanie 7.2 24 493 764,07 109 897 262,78 48 967 900,00 48 967 900,00 0,00 0,00 0,00 23 999 250,87 14 830 660,00
Poddziałanie 7.2.1 17 493 764,07 90 734 307,87 45 300 000,00 45 300 000,00 0,00 0,00 0,00 16 836 744,67 13 363 500,00
Poddziałanie 7.2.2 7 000 000,00 19 162 954,91 3 667 900,00 3 667 900,00 0,00 0,00 0,00 7 162 506,20 1 467 160,00
Działanie 7.3 4 000 000,00 13 642 679,42 1 945 000,00 1 945 000,00 0,00 0,00 0,00 5 026 868,99 972 500,00
RAZEM PRIORYTET …66 989 682,43 243 266 724,19 89 408 818,36 85 562 000,00 3 296 053,61 230 396,58 320 368,17 29 026 119,86 45 581 861,20
w tym projekty 
innowacyjne 3 000 000,00 6 000 000,00 2 700 000,00 3 000 000,00 300 000,00

w tym projekty 
współpracy 
ponadnarodowej 3 000 000,00 6 220 500,00 2 700 000,00 2 100 000,00 300 000,00

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

Wydatki 2012-2015 
wynikaj ące z 
kontraktacji 
narastaj ąco

2011 r.
Kontraktacja 2011 

r.

Kontraktacja 
narastaj ąco 

(w tym 2011 r.)

Wydatki 2011r. Wartość wydatków w 
zatwierdzonych 

wnioskach o płatno ść w 
2011 r.

 
* PFRON w Poddziałaniu 7.1.1 – dotyczy tylko wkładu własnego miast na prawach powiatu.  
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PODPIS OSOBY UPOWAśNIONEJ DO PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE PLANU DZIAŁANIA 

Miejscowość, data Toruń, 17-12-2010 
Pieczęć i 

podpis osoby 
upowaŜnionej 

 

 

 


