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Konkurs w ramach Poddziałania 5.2.1(A2) 

• Planowany termin ogłoszenia 

konkursu:  

 I kwartał 2013r.  

• Planowana alokacja: 90 mln zł 

• Typ konkursu: zamknięty 

 



Typ/typy projektów 

1. Wsparcie JST w zakresie wdrożenia standardów 

świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz 

elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą 

ePUAP, w tym m.in. poprzez wdrożenie dziedzinowych 

systemów informatycznych, podniesienie kwalifikacji 

 pracowników samorządowych w zakresie wykorzystania 

technologii informacyjno-komunikacyjnych, 

 działania informacyjne podnoszące stopień 

wykorzystania e-usług; 

 



Grupa docelowa 

 Grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie: 

 a) gminy, powiaty, samorządy województw; 

 b) pracownicy jednostek samorządu terytorialnego 

objętych wsparciem w ramach projektu w rozumieniu 

ustawy z dnia 21 listopada 2008 r., o pracownikach 

samorządowych. 

 



Kryteria dostępu 

1. Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku jest: 

 a) jednostka samorządu terytorialnego, 

 b) stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego, 

 c) związek jednostek samorządu terytorialnego, 

 d) organizacja pozarządowa, 

 e) szkoła wyższa lub jej organ założycielski, 

 f) jednostka naukowa 

 g) instytucja szkoleniowa. 

 



Kryteria dostępu 

2. Jednostka samorządu terytorialnego jest partnerem w co 

najwyżej jednym projekcie. 

3. Projekty złożone w odpowiedzi na konkurs obejmują 

wsparciem minimum: 

 a) 5 jednostek samorządu terytorialnego stanowiące 

grupę docelową projektu; 

 b) 2 jednostki samorządu terytorialnego stanowiące grupę 

docelową projektu w przypadku projektów skierowanych 

wyłącznie do miast na prawach powiatu i/lub samorządów 

województw. 

 JST objęte wsparciem w ramach projektu pełnią rolę 

lidera lub partnera projektu. 

 



Kryteria dostępu 
4. Wartość kosztów ogółem projektu obliczono w oparciu o 

liczbę JST objętych wsparciem z zachowaniem 

następujących wartości maksymalnych: 

 a) 1,5 mln złotych na każde miasto na prawach powiatu 

do 300 tysięcy mieszkańców; 

 b) 2,5 mln złotych na każde miasto na prawach powiatu 

powyżej 300 tysięcy mieszkańców; 

 c) 2 mln złotych na każdy samorząd województwa; 

 d) 300 tys. złotych na każdą inną jednostkę samorządu 

terytorialnego objętą wsparciem. 

 Wartość kosztów ogółem projektu nie może przekroczyć 

5 mln złotych 

 



Kryteria dostępu 

5. Wkład własny beneficjenta wynosi 15,00% kosztów 

projektu ogółem i pochodzi ze środków budżetu 

jednostek samorządu terytorialnego. 

6. W stosunku do każdej jednostki samorządu 

terytorialnego objętej wsparciem, projekt realizuje 

wyłącznie następujące cele szczegółowe: 

 Obligatoryjne cele szczegółowe: 

 1) Podniesienie świadomości obywateli oraz promocja 

wzrostu wykorzystania elektronicznych usług 

publicznych świadczonych przez JST objęte wsparciem. 

 



Kryteria dostępu 

2) Podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników 

samorządowych w zakresie stosowania nowoczesnych 

rozwiązań IT w procesie świadczenia elektronicznych 

usług publicznych. 

 3) Wzrost wymiany korespondencji elektronicznej 

wysyłanej przez urzędy jednostek samorządu 

terytorialnego. 

 4) Wzrost liczby elektronicznych usług publicznych 

świadczonych przez JST za pomocą platformy ePUAP 

lub platformy regionalnej kompatybilnej z ePUAP. 

 



Kryteria dostępu 

 Wymagane jest wystawienie lub modernizacja usługi 

złożenia pisma ogólnego do urzędu za pomocą 

formularza elektronicznego lub - jeśli usługa złożenia 

pisma ogólnego do urzędu jest świadczona - innej usługi 

świadczonej przez JST, z wyłączeniem sfinansowania z 

projektu formularzy usług będących zadaniami z zakresu 

administracji rządowej wykonywanych przez JST. 

 

 Fakultatywne cele szczegółowe (do wyboru): 

 



Kryteria dostępu 

 Fakultatywne cele szczegółowe (do wyboru): 

 5) Wdrożenie lub modernizacja w JST rozwiązań 

informatycznych: 

 a) uruchomienie w JST punktu/-ów potwierdzania Profilu 

Zaufanego; 

 b) systemu elektronicznego zarządzania dokumentami z 

funkcjonalnością wymiany korespondencji z platformą 

ePUAP i/lub platformą regionalną kompatybilnej z 

ePUAP na której JST posiada elektroniczną skrzynkę 

podawczą; 

 



Kryteria dostępu 
c) systemów typu hurtownie danych wspierających 

wykorzystanie informacji generowanych przez systemy 

dziedzinowe wykorzystywane przez JST (wdrażane 

wyłącznie przez miasta na prawach powiatu lub 

województwa); 

 d) dziedzinowego systemu informatycznego (innego niż 

w podpunkcie b i c) wspierającego świadczenie 

samorządowych usług publicznych, umożliwiającego 

świadczenie w sposób zautomatyzowany minimum 

jednej elektronicznej usługi publicznej przez JST za 

pomocą ePUAPlub platformę regionalną kompatybilną 

 z ePUAP. 

 



 

 

 

Konkurs w ramach Poddziałania 5.4.2 (A1)  
 

 

 

 • Planowany termin ogłoszenia konkursu: III kwartał 

2013r.  

• Planowana alokacja: 20 000 000 PLN (w tym 15 000 

000 zł na projekty realizowane w ramach kryterium 

dostępu 4.1 oraz 5 000 000 zł na projekty realizowane w 

ramach kryterium dostępu 4.2).   

• Typ konkursu: zamknięty 
 



 

Typ/typy projektów  
 

Rozwój sieci organizacji pozarządowych jako 

formy wzmacniania potencjału zrzeszonych w 

nich organizacji.   



Kryteria dostępu 
 

1. Projekt realizowany przez:  

a) zarejestrowany na podstawie artykułu 22 ustawy prawo o 

stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104 z późn. 

zm.) związek stowarzyszeń oraz innych osób prawnych 

mających cele niezarobkowe, zarejestrowany i 

prowadzący działania minimum 12 miesięcy przed datą 

ogłoszenia konkursu,  

i/lub  

b) podmiot wskazany w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (DZ. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) od co 

najmniej 12 miesięcy zarejestrowany oraz prowadzący 

działalność w sferze pożytku publicznego.  

 



Kryteria dostępu  

 2. Maksymalna wartość projektu wynosi 1 500 000 PLN. 

3. Wnioskodawca może złożyć maksymalnie 2 wnioski o dofinansowanie.   

4.Projekt zakładać będzie:  

• powstanie trwałej i efektywnej sieci organizacji pozarządowych zrzeszającej organizacje 

z co najmniej połowy powiatów województwa, na terenie którego nie funkcjonuje sieć.  

lub  

• wsparcie istniejącej sieci dążącej do funkcjonowania jako trwała i efektywna sieć 

organizacji pozarządowych zrzeszająca organizacje z co najmniej połowy powiatów 

województwa, na terenie którego nie funkcjonuje sieć, która została powołana lub 

wsparta w ramach Poddziałania 5.4.2 PO KL.  

lub  

 Projekt zakładać będzie wspólne działania z jednostkami samorządu terytorialnego, 

wzmacniające aktywny udział przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz 

przedstawicieli innych podmiotów, w lokalnych bądź regionalnych radach działalności 

pożytku publicznego (powstałych na mocy Ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie 

ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 

2010 nr 28 poz. 146)) i/lub innych formalnie powołanych ciałach konsultacyjno-

doradczych funkcjonujących przy organach administracji publicznej.   

5. Okres realizacji projektu - nie dłuższy niż do 30 czerwca 2015 r.   

 

 



Kryteria strategiczne 

1. Preferowane będą projekty, w których, w ramach 

jednego z zadań, realizowane będą działania 

nastawione na zwiększanie liczby organizacji 

członkowskich sieci/porozumień oraz wypracowanie 

mechanizmów lub zwiększenie skuteczności 

mechanizmów płacenia składek przez członków sieci. 

   

 



• Planowany termin ogłoszenia konkursu: II kwartał 

2013r.  

• Planowana alokacja: 10 000 000 PLN    

• Typ konkursu: zamknięty 

 

Konkurs w ramach Poddziałania 5.4.2 (A2)  

 



Typ/typy projektów 

1. Wdrożenie standardów współpracy 

jednostek samorządu terytorialnego z 

organizacjami pozarządowymi   

 



Kryteria dostępu 

1. Projekt realizowany przez:  

a) podmiot wskazany w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (DZ. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) od co 

najmniej 12 miesięcy zarejestrowany oraz prowadzący 

działalność w sferze pożytku publicznego,  

 i/lub  

b) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (w 

rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2004 

roku o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, DZ. U. Nr 96, Poz. 873 z późn. zm.).  

  

 

 



Kryteria dostępu 

2. Projekt realizowany na terenie jednego z czterech 

obszarów:  

• Obszar 1 : województwa : zachodnio-pomorskie, 

pomorskie, lubuskie, wielkopolskie,  

• Obszar 2 : województwa : kujawsko-pomorskie, 

warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie,  

• Obszar 3 : województwa : dolnośląskie, opolskie, 

łódzkie, śląskie,  

• Obszar 4 : województwa : świętokrzyskie, lubelskie, 

małopolskie, podkarpackie.   

 



Kryteria dostępu 

3. Projekt zakładać będzie co najmniej następujące działania:  

a) Powołanie Forum Rad Działalności Pożytku Publicznego 

obejmującego swym zasięgiem obszar wskazany w kryterium 

dostępu nr 2;  

b) Stworzenie strony internetowej skierowanej do członków Forum Rad 

Działalności Pożytku Publicznego (pkt. a), będącej miejscem 

wymiany wiedzy i doświadczeń, zawierającej co najmniej bazę 

dobrych praktyk, wzory dokumentów;  

 



Kryteria dostępu 
c) Wypracowanie, w ramach powołanego Forum (pkt. a), modelowych 

standardów działania Gminnych, Powiatowych i Wojewódzkich Rad 

Działalności Pożytku Publicznego, z uwzględnieniem zróżnicowania 

terytorialnego;  

d) Wdrożenie wypracowanych modelowych standardów działania co 

najmniej przez 75% Rad Działalności Pożytku Publicznego, 

działających na obszarze, na którym realizowany jest projekt;  

e) Upowszechnienie wypracowanych modelowych standardów działania 

co najmniej poprzez:  

- warsztaty lub szkolenia dla przedstawicieli JST i organizacji 

pozarządowych działających na terenie tej JST, gdzie Rada 

Działalności Pożytku Publicznego nie funkcjonuje. JST objęte 

wsparciem muszą znajdować się na obszarze, na terenie którego 

realizowany jest projekt.   

 



Kryteria dostępu 

4. Maksymalna wartość projektu wynosi: 

    2,5 mln zł.  

5. Okres realizacji projektu - nie dłuższy niż do 30 

czerwca 2015 r.  

 

 



Kryteria strategiczne 

1. Preferowane będą projekty realizowane w 

partnerstwie z urzędami marszałkowskimi.  

  

 



Konkurs w ramach Poddziałania 5.4.2 (A3) 

• Planowany termin ogłoszenia konkursu:  

 I kwartał 2013r.  

• Planowana alokacja: 52 000 000,00 PLN   

• Typ konkursu: zamknięty 

 



Typ/typy projektów 

1. Działania podejmowane w ramach konkursu wynikają z 

publikacji „Model współpracy administracji publicznej i 

organizacji pozarządowych” powstałej w ramach projektu 

„Model współpracy administracji publicznej i organizacji 

pozarządowych – wypracowanie i upowszechnienie 

standardów współpracy” (Działanie 5.4.1 PO KL) a także 

badań zrealizowanych w ramach ww. projektu. Celem 

głównym projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa 

jakości mechanizmów współpracy administracji 

publicznej i organizacji pozarządowych (na poziomie 

poszczególnych jst).   

 



Kryteria dostępu 
1. Projekt realizowany w partnerstwie:  

• co najmniej jednej organizacji pozarządowej (art. 3 ust. 2 

ustawy z dnia 23 kwietnia 2004 roku o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, DZ. U. Nr 96, Poz. 

873 z późn. zm.)  

lub   

 związku stowarzyszeń (w rozumieniu art. 22 ustawy z dnia 

7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach) lub 

podmiotu o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 

kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (DZ. U. Nr 96, Poz. 873 z późn. zm.) (z 

wyłączeniem stowarzyszeń jednostek samorządu 

terytorialnego)  

  

 



Kryteria dostępu 

i  

• co najmniej jednej jednostki samorządu 

terytorialnego lub stowarzyszenia jednostek 

samorządu terytorialnego (w rozumieniu art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2004 roku o 

działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, DZ. U. Nr 96, Poz. 873 z późn. 

zm.). 



Kryteria dostępu 

2. Czas trwania projektu od 12 miesięcy, jednakże 

nie dłużej niż do 30 czerwca 2015 r.  

3. Maksymalna wartość projektu 1 mln złotych.  

4. Projekt przewiduje upowszechnienie i wdrożenie 

współpracy samorządu z trzecim sektorem w 

każdej z trzech płaszczyzn wymienionych w 

„Modelu współpracy administracji publicznej i 

organizacji pozarządowych”, a w ich ramach, w 

co najmniej dwóch obszarach współpracy, w 

którym jeden z nich dotyczy:  
   

 

  



Kryteria dostępu 

  dla Płaszczyzna 1 - „Konsultowania założeń 

projektów i aktów normatywnych”  

  dla Płaszczyzna 2 - „Realizacji zadań 

publicznych z wykorzystaniem form 

finansowych”,  

  dla Płaszczyzna 3 - „Systemu wspierania 

inicjatyw obywatelskich i organizacji 

pozarządowych”  

 



Kryteria dostępu 

5. Projekt przewiduje organizowanie działań 

skierowanych do międzysektorowej grupy 

docelowej – przedstawicieli jednostek 

samorządu terytorialnego i organizacji 

pozarządowych lub podmiotów o których mowa 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2004 

roku o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie.  

  

 



Kryteria strategiczne 

1. Projekt przewiduje wdrożenie na terenie 

jednostki samorządowej samooceny metodą 

Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy.  

 


