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Projekty współpracy 

ponadnarodowej 

• Nr Działania / Poddziałania 7.2/7.2.1 

• Planowana alokacja 5 mln zł 

• Typ konkursu- zamknięty 

• Projekt z komponentem ponadnarodowym  

 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki  

 



Typ/typy projektów (operacji) przewidziane 

do realizacji w ramach konkursu 

 
1. Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form 

integracji społecznej młodzieży (świetlice środowiskowe w tym z 

programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe) 

połączonych z realizacją działań w zakresie reintegracji 

zawodowej i społecznej. 

 

 2.  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) 



Formy działań kwalifikowanych w ramach 

współpracy  

1. Organizowanie konferencji, seminariów, 

 warsztatów i spotkań 

 

2. Przygotowanie, tłumaczenia i wydawanie 

 publikacji, opracowań, raportów 

 

3. Adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju 

 

4. Wypracowywanie nowych rozwiązań 

 

 



Kryteria dostępu 

1. 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 podkarpackiego z możliwością 
udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz 
zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego 
kontaktu z kadrą projektu 

2.   Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru 
województwa podkarpackiego (w przypadku osób fizycznych 
zamieszkują one na obszarze województwa podkarpackiego w 
rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych 
podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze 
województwa podkarpackiego). 



Kryteria dostępu 

3. Projektodawca składa nie więcej niż 2 wnioski o dofinansowanie 

projektu w ramach danego konkursu. 

 

4. Projekt zakłada co najmniej adaptowanie rozwiązań 

wypracowanych w innym kraju 

 

5. Termin zakończenia realizacji projektu nie wykracza poza 30 

czerwca 2015 roku 



Kryteria strategiczne 

1. Grupę docelową w projekcie stanowią 

 w 100% osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy 

wiejskie, wiejsko-miejskie oraz miasta do 25 tys. 

Mieszkańców (20 pkt). 

 

2. Projekt jest skierowany wyłącznie do mieszkańców 

gminy, na terenie której już zrealizowano lub aktualnie 

realizowana jest inwestycja związana z rozbudową 

infrastruktury społecznej, współfinansowana z EFRR lub 

EFS (10 pkt). 


