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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 Lubelskie 

Instytucja 
Pośrednicząca 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Departament Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

Adres korespondencyjny ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin 

Telefon 81  44 16 850 Faks 81  44 16 853 

E-mail defs.@lubelskie.pl  

Dane kontaktowe osoby 
(osób) w Instytucji 
Pośredniczącej do 

kontaktów roboczych 

Ewa Olejniczek-Wójcik 
ewa.olejniczek@lubelskie.pl   

Instytucja 
Pośrednicząca II stopnia  

Wojewódzki Urz ąd Pracy w Lublinie 

Adres korespondencyjny ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin 

Telefon 81 46 35 300 Faks 81 46 35 305 

E-mail sekretariat@wup.lublin.pl 

Dane kontaktowe osoby 
(osób) w Instytucji 
Pośredniczącej II 

stopnia do kontaktów 
roboczych 

Małgorzata Pracownik 
m.pracownik@wup.lublin.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 

1. 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 205 Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu województwa lubelskiego (w tym cztery 
powiaty grodzkie) 

Czy typ projektu (operacji) 
został przewidziany w SzOP 

do realizacji w trybie 
systemowym? 

TAK X JeŜeli NIE – 
naleŜy 

uzasadnić 

 

NIE  

Okres realizacji projektu 2008-2013 

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie  

w latach 2007-2010 w roku 2011 ogółem w projekcie 

64 338 715,65 PLN 38 468 000,00 PLN 160 586 465,54 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.Grupę docelową w projekcie stanowią w co najmniej 10 % osoby niepełnosprawne 
oraz projekt zakłada finansowanie prac związanych z dostosowaniem obiektów do 
potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wydatków na wyposaŜenie ułatwiające dostęp 
osób niepełnosprawnych do wsparcia. 
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Uzasadnienie: 

Zgodnie z diagnozą ROPS w Lublinie istotnym problemem 
społecznym województwa lubelskiego jest nadal niewystarczająca 
liczba działań skierowanych do osób niepełnosprawnych. Osoby 
niepełnosprawne mają znacznie mniejsze szanse na zatrudnienie i 
przez to są szczególnie zagroŜone wykluczeniem społecznym.    
Z analiz wynika, Ŝe są to duŜej części osoby w wieku aktywności 
zawodowej nierzadko korzystające z pomocy społecznej, które nie 
mogą się odnaleźć na lokalnym rynku pracy. 
Dotychczasowe działania aktywizacyjne skierowane do osób 
niepełnosprawnych w niewielkim stopniu przyczyniły się                        
do poprawy sytuacji zawodowej tej grupy społecznej. Nadal 
wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce naleŜy 
do jednego z najniŜszych w Europie, a udział tych osób w Ŝyciu 
społecznym jest ograniczony z uwagi na bariery o charakterze 
fizycznym, mentalnym, architektonicznym. W związku                              
z powyŜszym uzasadnione jest preferowanie projektów kierujących 
wsparcie do tej grupy osób. Jednocześnie naleŜy pamiętać, Ŝe 
potrzeby osób niepełnosprawnych wymagają dostosowania 
zarówno zastosowanych instrumentów wsparcia jak i sposobu ich 
realizacji (specjalne grupy szkoleniowe, sale szkoleniowe, sposoby 
komunikacji dostosowane do rodzaju niepełnosprawności). 
Według danych WUP „Analiza sytuacji na rynku pracy                            
w województwie lubelskim 2009 r.” na koniec 2009 roku                               
w powiatowych urzędach pracy województwa lubelskiego 
zarejestrowanych było 5 460 osób niepełnosprawnych (w tym 
42,9% stanowiły kobiety). W porównaniu do roku poprzedniego 
nastąpił wzrost bezrobocia tej grupy osób o 13,7% W odniesieniu 
do ogólnej liczby bezrobotnych subpopulacja ta stanowi 4,7%.  
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów                   
we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca 
zobowiązany jest uzasadnić w treści wniosku spełnianie kryterium. 

2. W przypadku, gdy grupę docelową w projekcie stanowią w co najmniej 70% osoby 
bezrobotne obligatoryjne jest nawiązanie formalnej współpracy z Powiatowym 
Urzędem Pracy, właściwym dla obszaru realizacji projektu w zakresie konsultacji 
grupy docelowej i zastosowania aktywnych form wsparcia w szczególności 
aktywizacji zawodowej. 

Uzasadnienie: 

Współdziałania instytucji działających w obszarze pomocy                        
i integracji społecznej oraz rynku pracy stanowi jeden z istotnych 
elementów aktywnej polityki społecznej. UmoŜliwiając 
zaangaŜowanie, na zasadach formalnej współpracy, (partnerstwo, 
porozumienie o współpracy lub inna forma prawna), podmiotów 
działających w obszarze rynku pracy (w tym aktywizacji 
zawodowej) oraz instytucji działających na rzecz osób 
wykluczonych społecznie spowoduje lepsze dostosowanie 
instrumentów i metod do rzeczywistych potrzeb uczestnika 
projektu a jednocześnie zapobiegnie kierowaniu takich samych 
form wsparcia przez jednostki do tego samego uczestnika. 
Współpraca z PUP powinna dotyczyć m.in. takich obszarów jak: 
konsultacja grupy docelowej, rekrutacja uczestników do projektu, 
koordynacja działań wobec osób bezrobotnych, zastosowanie 
aktywnych form wsparcia (w szczególności aktywizacji 
zawodowej), określanie Indywidualnych Planów Działania dla 
uczestnika (PUP), szkolenia zawodowe oraz realizacja zadań 
wynikających z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.                 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów                     
we wniosku o dofinansowanie projektu. 
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Projekty, których real izacja rozpocznie si ę  w 2011 r. 
 

B2.1 PROJEKT PRZEWIDZANY 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 

1. 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 8 Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu województwa  lubelskiego 

Czy typ projektu został 
przewidziany w SzOP do 

realizacji w trybie 
systemowym? 

TAK X JeŜeli NIE – 
naleŜy 

uzasadnić 

 

NIE  

Okres realizacji projektu 2011-2013 

Kwota planowanych wydatków w projekcie 

w roku 2011 ogółem w projekcie 

1 532 000,00 PLN 6 395 405,61 PLN 

Rezultaty planowane do osi ągni ęcia w ramach projektu 

Rezultaty twarde 

w roku 2011 ogółem w projekcie 

Nie dotyczy Nie dotyczy 

Rezultaty miękkie 

w roku 2011 ogółem w projekcie 

      Nie dotyczy Nie dotyczy 

Szczegółowe kryteria 
wyboru projektów 

Kryteria dostępu 

1.Grupę docelową w projekcie stanowią w co najmniej 10 % osoby niepełnosprawne 
oraz projekt zakłada finansowanie prac związanych z dostosowaniem obiektów do 
potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wydatków na wyposaŜenie ułatwiające dostęp 
osób niepełnosprawnych do wsparcia. 
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Uzasadnienie: 

Zgodnie z diagnozą ROPS w Lublinie istotnym problemem 
społecznym województwa lubelskiego jest nadal niewystarczająca 
liczba działań skierowanych do osób niepełnosprawnych. Osoby 
niepełnosprawne mają znacznie mniejsze szanse na zatrudnienie      
i przez to są szczególnie zagroŜone wykluczeniem społecznym.                
Z analiz wynika, Ŝe są to duŜej części osoby w wieku aktywności 
zawodowej nierzadko korzystające z pomocy społecznej, które nie 
mogą się odnaleźć na lokalnym rynku pracy. 
Dotychczasowe działania aktywizacyjne skierowane do osób 
niepełnosprawnych w niewielkim stopniu przyczyniły się                        
do poprawy sytuacji zawodowej tej grupy społecznej. Nadal 
wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce naleŜy 
do jednego z najniŜszych w Europie, a udział tych osób w Ŝyciu 
społecznym jest ograniczony z uwagi na bariery o charakterze 
fizycznym, mentalnym, architektonicznym. W związku                            
z powyŜszym uzasadnione jest preferowanie projektów kierujących 
wsparcie do tej grupy osób. Jednocześnie naleŜy pamiętać,                      
Ŝe potrzeby osób niepełnosprawnych wymagają dostosowania 
zarówno zastosowanych instrumentów wsparcia jak i sposobu ich 
realizacji (specjalne grupy szkoleniowe, sale szkoleniowe, sposoby 
komunikacji dostosowane do rodzaju niepełnosprawności). 
Według danych WUP „Analiza sytuacji na rynku pracy                             
w województwie lubelskim 2009 r.” na koniec 2009 roku                           
w powiatowych urzędach pracy województwa lubelskiego 
zarejestrowanych było 5 460 osób niepełnosprawnych (w tym 
42,9% stanowiły kobiety). W porównaniu do roku poprzedniego 
nastąpił wzrost bezrobocia tej grupy osób o 13,7% W odniesieniu 
do ogólnej liczby bezrobotnych subpopulacja ta stanowi 4,7%.  
 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów                        
we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca 
zobowiązany jest uzasadnić w treści wniosku spełnianie kryterium. 

2. W przypadku, gdy grupę docelową w projekcie stanowią w co najmniej 70% osoby 
bezrobotne obligatoryjne jest nawiązanie formalnej współpracy z Powiatowym 
Urzędem Pracy, właściwym dla obszaru realizacji projektu w zakresie konsultacji 
grupy docelowej i zastosowania aktywnych form wsparcia w szczególności 
aktywizacji zawodowej. 

Uzasadnienie: 

Współdziałania instytucji działających w obszarze pomocy                         
i integracji społecznej oraz rynku pracy stanowi jeden z istotnych 
elementów aktywnej polityki społecznej. UmoŜliwiając 
zaangaŜowanie, na zasadach formalnej współpracy, (partnerstwo, 
porozumienie o współpracy lub inna forma prawna), podmiotów 
działających w obszarze rynku pracy (w tym aktywizacji 
zawodowej) oraz instytucji działających na rzecz osób 
wykluczonych społecznie spowoduje lepsze dostosowanie 
instrumentów i metod do rzeczywistych potrzeb uczestnika 
projektu a jednocześnie zapobiegnie kierowaniu takich samych 
form wsparcia przez jednostki do tego samego uczestnika. 
Współpraca z PUP powinna dotyczyć m.in. takich obszarów jak: 
konsultacja grupy docelowej, rekrutacja uczestników do projektu, 
koordynacja działań wobec osób bezrobotnych, zastosowanie 
aktywnych form wsparcia (w szczególności aktywizacji 
zawodowej), określanie Indywidualnych Planów Działania dla 
uczestnika (PUP), szkolenia zawodowe oraz realizacja zadań 
wynikających z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.                   
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów                      
we wniosku o dofinansowanie 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 

1. 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 20 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie 

Czy typ projektu (operacji) 
został przewidziany w SzOP 

do realizacji w trybie 
systemowym? 

TAK X JeŜeli NIE – 
naleŜy 

uzasadnić 

 

NIE  

Okres realizacji projektu 2008-2013 

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie  

w latach 2007-2010 w roku 2011 ogółem w projekcie 

37 307 646,55 PLN         25 000 000,00 PLN 99 163 290,83 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 
30.09.2010 r.) oraz projekt zakłada finansowanie prac związanych z dostosowaniem 
obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wydatków na wyposaŜenie 
ułatwiające dostęp osób niepełnosprawnych do wsparcia. 



7 
 

Uzasadnienie: 

Zgodnie z diagnozą ROPS w Lublinie istotnym problemem 
społecznym województwa lubelskiego jest nadal niewystarczająca 
liczba działań skierowanych do osób niepełnosprawnych. Osoby 
niepełnosprawne mają znacznie mniejsze szanse na zatrudnienie     
i przez to są szczególnie zagroŜone wykluczeniem społecznym.                 
Z analiz wynika, Ŝe są to duŜej części ludzie w wieku aktywności 
zawodowej nierzadko korzystający z pomocy społecznej, które nie 
mogą się odnaleźć na lokalnym rynku pracy. 
Dotychczasowe działania aktywizacyjne skierowane do osób 
niepełnosprawnych w niewielkim stopniu przyczyniły się                      
do poprawy sytuacji zawodowej tej grupy społecznej. Nadal 
wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce naleŜy 
do jednego z najniŜszych w Europie, a udział tych osób w Ŝyciu 
społecznym jest ograniczony z uwagi na bariery o charakterze 
fizycznym, mentalnym, architektonicznym. W związku                            
z powyŜszym uzasadnione jest preferowanie projektów kierujących 
wsparcie do tej grupy osób. Jednocześnie naleŜy pamiętać,                      
Ŝe potrzeby osób niepełnosprawnych wymagają dostosowania 
zarówno zastosowanych instrumentów wsparcia jak i sposobu ich 
realizacji (specjalne grupy szkoleniowe, sale szkoleniowe, sposoby 
komunikacji dostosowane do rodzaju niepełnosprawności). 
Według danych WUP „Analiza sytuacji na rynku pracy                              
w województwie lubelskim 2009 r.” na koniec 2009 roku                            
w powiatowych urzędach pracy województwa lubelskiego 
zarejestrowanych było 5 460 osób niepełnosprawnych (w tym 
42,9% stanowiły kobiety). W porównaniu do roku poprzedniego 
nastąpił wzrost bezrobocia tej grupy osób o 13,7% W odniesieniu 
do ogólnej liczby bezrobotnych subpopulacja ta stanowi 4,7%.                  
W ciągu 2009 roku 50 osób niepełnosprawnych (18 kobiet, 32 
męŜczyzn) zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego 
zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy podjęło 
działalność gospodarczą.  
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów                      
we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca 
zobowiązany jest uzasadnić w treści wniosku spełnianie kryterium.  

2. W przypadku, gdy grupę docelową w projekcie stanowią w co najmniej 50% osoby 
bezrobotne obligatoryjne jest nawiązanie formalnej współpracy z Powiatowym 
Urzędem Pracy, właściwym dla obszaru realizacji projektu w zakresie konsultacji 
grupy docelowej i zastosowania aktywnych form wsparcia w szczególności 
aktywizacji zawodowej. 

Uzasadnienie: 

Współdziałania instytucji działających w obszarze pomocy                           
i integracji społecznej oraz rynku pracy stanowi jeden z istotnych 
elementów aktywnej polityki społecznej. UmoŜliwiając 
zaangaŜowanie, na zasadach formalnej współpracy, (partnerstwo, 
porozumienie o współpracy lub inna forma prawna), podmiotów 
działających w obszarze rynku pracy (w tym aktywizacji 
zawodowej) oraz instytucji działających na rzecz osób 
wykluczonych społecznie spowoduje lepsze dostosowanie 
instrumentów i metod do rzeczywistych potrzeb uczestnika 
projektu a jednocześnie zapobiegnie kierowaniu takich samych 
form wsparcia przez jednostki do tego samego uczestnika. 
Współpraca z PUP powinna dotyczyć m.in. takich obszarów jak: 
konsultacja grupy docelowej, rekrutacja uczestników do projektu, 
koordynacja działań wobec osób bezrobotnych, zastosowanie 
aktywnych form wsparcia (w szczególności aktywizacji 
zawodowej), określanie Indywidualnych Planów Działania dla 
uczestnika (PUP), szkolenia zawodowe oraz realizacja zadań 
wynikających z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.                   
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów         
we wniosku o dofinansowanie 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 

Nie dotyczy 

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. 
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 Lublinie 

Czy typ projektu (operacji) 
został przewidziany w SzOP 

do realizacji w trybie 
systemowym? 

TAK X JeŜeli NIE – 
naleŜy 

uzasadnić 

 

NIE  

Okres realizacji projektu 2007-2013 

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie  

w latach 2007-2010 w roku 2011 ogółem w projekcie 

11 752 798,09 PLN       3 000 000,00 PLN     20 320  014,33 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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- 1996 pracowników instytucji pomocy 
społecznej podniosło swoje kwalifikacje,  
w tym:  
1) 960 pracowników bezpośrednio 
zajmujących się aktywną integracją  
2) 1036 pracowników nie zajmujących 
się bezpośrednio aktywną integracją,  
- 95 % uczestników projektu uzyskało 
nowe umiejętności  dzięki wsparciu ze 
środków EFS 
- raport z badań ewaluacyjnych  233 
JOPS (ops/pcpr) 

- 150 pracowników instytucji Pomocy 
społecznej bezpośrednio zajmujących 
się aktywną integracją podniesie swoje 
kwalifikacje w systemie pozaszkolnym, 
w tym: 

 100 pracowników socjalnych 
zatrudnionych w jednostkach 
organizacyjnych pomocy społecznej 
- 50 pracowników nie zajmujących się 
bezpośrednio aktywną integracją, 
podniesie swoje kwalifikacje                           
w systemie pozaszkolnym; 
- 50 pracowników publicznych słuŜb 
zatrudnienia, weźmie udział                           
w projekcie; 
- 100 przedstawicieli innych słuŜb 
społecznych weźmie udział                           
w projekcie; 
- 85 % uprawnionych jednostek 
OPS/PCPR uzyska wsparcie w ramach 
specjalistycznego doradztwa                       
w zakresie 
przygotowania: 
a) wniosków o dofinansowanie 
b)wszystkich wniosków o płatność 
- 85 % uprawnionych jednostek 
OPS/PCPR uzyska wsparcie w ramach 
specjalistycznych szkoleń z zakresu 
stosowania narzędzi aktywnej integracji 
w ramach projektu systemowego 
- 95 % uczestników projektu uzyska 
nowe umiejętności 

- 2402 pracowników instytucji 
pomocy społecznej podniesie 
swoje kwalifikacje,  
w tym:  
1) 1402 pracowników instytucji 
pomocy społecznej 
bezpośrednio zajmujących się 
aktywną integracją  
2) 1000 pracowników nie 
zajmujących się bezpośrednio 
aktywną integracją  
-95% uczestników projektu 
uzyska nowe umiejętności  
- raport z badań ewaluacyjnych  
233 JOPS (ops/pcpr) 

Rezultaty miękkie 

w latach 2007-2010 w roku 2011 ogółem w projekcie 

- poprawa jakości wykonywanej pracy 
oraz usług świadczonych na rzecz 
klientów pomocy społecznej  
- zwiększenie motywacji i aspiracji 
zawodowych kadr Instytucji pomocy                  
i integracji społeczne 

- rozwój umiejętności wykorzystania 
aktywnych form integracji społecznej               
w pracy zawodowej przez 90 % 
uczestników projektu; 
- podniesienie kompetencji w zakresie 
diagnozowania potrzeb podopiecznych         
i komunikowania się z podopiecznym 
przez 80 % uczestników projektu; 
- nabycie umiejętności komunikacji, 
pracy w zespole; 
- wzmocnienie potencjału pracowników 
instytucji pomocy i integracji społecznej 
poprzez podniesienie samooceny, 
motywacji do pracy i zaangaŜowania; 
- zwiększenie kompetencji instytucji 
pomocy i integracji społecznej                        
w realizacji działań partnerskich. 

- poprawa jakości 
wykonywanej pracy oraz usług 
świadczonych na rzecz 
klientów pomocy społecznej  
- zwiększenie motywacji                        
i aspiracji zawodowych kadr 
Instytucji pomocy i integracji 
społecznej 

Szczegółowe kryteria 
wyboru projektów 

Kryteria dostępu 

1. Projekt zawiera m.in. szkolenia i doradztwo odpowiadające na potrzeby  
w zakresie aktywnych i alternatywnych instrumentów wsparcia w zakresie przemocy 
w rodzinie, integracji migrantów i uchodźców oraz aktywnych  
i efektywnych form wsparcia dostosowanych dla osób niepełnosprawnych . 
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Uzasadnienie: 

Według danych ROPS w Lublinie pomimo duŜej liczby 
specjalistycznych szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe 
nadal widoczna jest nieustająca konieczność doskonalenia 
zawodowego oraz podnoszenia potencjału pracowników instytucji 
pomocy i integracji społecznej. Podejmowane działania wpłyną na 
wzrost kapitału ludzkiego i zasobów pracy,  co z kolei znajdzie 
odzwierciedlenie w doskonaleniu zawodowym kadr oraz wzmocni 
tę instytucję organizacyjnie. Poszerzenie umiejętności pracowników 
wpłynie na poprawę jakości świadczonych przez nich usług oraz  
poprawi efektywność pracy. Tematyka szkoleń winna być 
dostosowana do zmieniających się potrzeb społecznych: bariery 
kulturowe w pracy z cudzoziemcami i mniejszościami narodowymi, 
problematyka związana z niesieniem pomocy osobom 
doświadczającym przemocy w rodzinie,  kwestie integracji osób 
niepełnosprawnych, zastosowanie narzędzi aktywnej integracji, 
tworzenie zespołów problemowych nastawionych                                  
na rozwiązywanie trudności w oparciu o budowanie partnerstwa 
publiczno – społecznego. Jak wynika z Raportu WSEI „Raport                   
z badań instytucji rynku pracy i pomocy społecznej”  będącego 
częścią publikacji „Polityka społeczna w regionie badania, analizy               
i upowszechnianie, Lublin 2010 około 68,8% badanych sygnalizuje 
zainteresowanie udziałem w doskonaleniu zawodowym z zakresu 
pomocy osobom niepełnosprawnym, zaś 17,4% badanej grupy 
zgłasza chęć podnoszenia kwalifikacji w zakresie świadczenia 
pomocy uchodźcom. Istotnym problemem społecznym 
województwa lubelskiego jest nadal niewystarczająca liczba 
działań skierowanych do osób niepełnosprawnych. Dotychczasowe 
działania aktywizacyjne skierowane do osób niepełnosprawnych                
w niewielkim stopniu przyczyniły się do poprawy sytuacji 
zawodowej tej grupy społecznej. Nadal wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w Polsce naleŜy do jednego z najniŜszych                  
w Europie, a udział tych osób w Ŝyciu społecznym jest ograniczony               
z uwagi na bariery o charakterze fizycznym, mentalnym, 
architektonicznym.  
Kolejna grupą wymagająca szczególnego wsparcia ze strony 
instytucji integracji i pomocy społecznej są migranci i uchodźcy. 
Problemy migrantów związane z przebywaniem w obcym kraju 
takie jak: nieznajomość języka, kultury, brak rodziny i osób bliskich, 
fakt pozostawania bez pracy przez długi okres oczekiwania                      
na decyzję o przyznaniu statusu uchodźcy powodują , iŜ osoby                 
te czują się marginalizowane, dyskryminowane, zagubione,  
bezradne, cięŜko jest im odnaleźć się w nowej sytuacji Ŝyciowej,      
co w konsekwencji przekłada się na konieczność objęcia ich 
specjalistyczną pomocą. Umiejętność objęcia wsparciem ww. grupy 
będzie moŜliwa jedynie w procesie nieustannego podwyŜszanie 
kwalifikacji pracowników instytucji integracji i pomocy społecznej.   
Statystyki Komendy Głównej Policji pokazują, Ŝe liczba ofiar 
przemocy domowej w 2008 roku wg „Niebieskiej Karty” wynosiła 
ogółem 139,747 tyś osób., z czego 92,4% ofiar tych przestępstw to 
kobiety i dzieci.  Według wyników badań TNS OBOP dla 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z października 2007 roku 
więcej niŜ co trzeci Polak (36%) przyznaje, Ŝe przynajmniej raz 
doświadczył którejkolwiek z form przemocy w rodzinie. Nieco mniej, 
bo 30% badanych, doświadczyło przemocy więcej niŜ raz, 
natomiast co dziewiąty badany  (11%) wielokrotnie doświadczał 
przemocy. Taki wyniki przynosi zbiorcza analiza deklaracji                           
o doświadczanie róŜnych form przemocy. Aby skuteczniej 
zapobiegać zjawisku przemocy domowej instytucje pomocy 
społecznej oraz ich pracownicy powinni podjąć róŜnorodne 
działania mające na celu objęcie kompleksową opieką osób 
będących ofiarami tych negatywnych i dysfunkcyjnych zachowań. 
Ofiary przemocy, potrzebują kompleksowego, opartego                           
na interdyscyplinarności wsparcia ze strony instytucji państwowych, 
samorządowych, organizacji pozarządowych. Środki EFS w bardzo 
duŜym zakresie mogą pomóc w tworzeniu standardów pracy                     
z osobami pokrzywdzonymi, migrantami i uchodźcami, a tym 
samym pozwolą na tworzenie profesjonalnych zespołów 
pomagających wyjść z trudnej sytuacji ww. grupom społecznym.  
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Wprowadzenie powyŜszego kryterium ma na celu poprawę                   
oraz  podwyŜszenie kompetencji i umiejętności pracowników 
instytucji pomocy i integracji społecznej w zakresie udzielania 
wsparcia osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji 
Ŝyciowej. Projekt powinien odpowiadać na potrzeby szkoleniowe               
w powyŜszym zakresie, co z kolei przełoŜy się na umiejętności 
pracowników socjalnych w zakresie udzielania pomocy ofiarom 
przemocy w rodzinie, migrantom i uchodźcom oraz osobom 
niepełnosprawnym. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów                      
we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca 
zobowiązany jest uzasadnić w treści wniosku spełnianie kryterium. 
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KARTA DZIAŁANIA 7.2 
 
Poddziałanie 7.2.2 
 

LP. 
Konkursu:  A.1 Planowany termin ogłoszenia 

konkursu I kw. X II kw.  III 
kw.  IV kw.  

Typ konkursu 
Otwarty  X 

 
Zamkni ęty  

Planowana alokacja 6 000 000,00 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, m.in. w postaci punktów lub centrów doradztwa, inkubatorów społecznej 
przedsiębiorczości tworzących wspólną infrastrukturę rozwoju), 
- szkolenia 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 (m.in. 
poprzez budowanie sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu wspierania rozwoju 
podmiotów ekonomii społecznej), 
- promocji ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej. 

 
Szczegółowe kryteria 

wyboru projektów 

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

Uzasadnienie: 

Grupa docelowa jest zgodna z SZOP a 
ograniczenie grup docelowych do 
pochodzących z województwa lubelskiego 
wynika z regionalnego charakteru wsparcia  
w ramach Priorytetu VII PO KL.  
Kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie zapisów we wniosku  
o dofinansowanie 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 lubelskiego z moŜliwością udostępnienia 
pełnej dokumentacji wdraŜanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu 
moŜliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. 

Uzasadnienie: 

Zastosowanie takiego kryterium ma na celu 
ułatwienie uczestnikom dostępu do 
świadczonych usług w ramach projektu                
oraz zapewnienie sprawnej współpracy na 
etapie realizacji projektu. Wprowadzenie 
powyŜszego kryterium ma równieŜ na celu 
rozwój oraz wzmocnienie regionalnego                          
i lokalnego potencjału instytucjonalnego                   
oraz wspieranie rozwoju zasobów ludzkich                   
w województwie lubelskim. Zgodnie z zapisem 
kryterium biuro projektu powinno być 
prowadzone na terenie województwa 
lubelskiego przez cały okres realizacji projektu, 
czyli do momentu rozliczenia ostatniego 
wniosku Beneficjenta o płatność. Kryterium 
zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 
we wniosku o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji 

(nr) 

1 

3. Projektodawca składa nie więcej niŜ dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach 
danej rundy konkursowej. 
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Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu stworzenie warunków 
umoŜliwiających korzystanie z dofinansowania 
projektów większej liczbie Wnioskodawców,                 
a zarazem przyczyni się do podniesienia 
jakości składanych wniosków. Kryterium 
ograniczy koszty zarządzania projektami                     
w przypadku większej liczby wniosków                      
od jednego Wnioskodawcy. Kryterium                               
w przedmiotowym brzmieniu odnosi się 
wyłącznie do występowania danego podmiotu 
w charakterze beneficjenta, a nie partnera. 
Kryterium zostanie zweryfikowane                             
na podstawie Lokalnego Systemu 
Informatycznego. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji 

(nr) 

    1 

4. Realizacja projektu zakłada wspieranie działalności instytucji otoczenia ekonomii 
społecznej utworzonych ze środków Poddziałania 7.2.2 POKL przeznaczonych  
na konkursy ogłaszane w latach 2008-2010 w województwie lubelskim. 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie powyŜszego kryterium 
uzasadnia konieczność zapewnienia 
długofalowego wsparcia ośrodkom utworzonym 
w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. PowyŜsze kryterium ma na celu 
zapewnienie efektywnego wykorzystania 
środków EFS poprzez stworzenie stabilnych                 
i trwałych instytucji w obszarze ekonomii 
społecznej. Celem tego typu działań jest 
wspieranie nowoutworzonych w ramach 
poprzednich konkursów instytucji otoczenia 
ekonomii społecznej. Podmioty funkcjonujące 
dłuŜej i/lub których utworzenie było 
finansowane z innych źródeł miały moŜliwość 
starania się o uzyskanie dofinansowania w 
ramach wcześniejszych konkursów.   
Kryterium zostanie zweryfikowane                       
na podstawie zapisów we wniosku                                     
o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się  
do 
typu/typów 
operacji 
(nr) 

1 

5. Okres realizacji projektu nie jest krótszy niŜ 24 miesiące oraz nie przekracza 36 
miesięcy. 

Uzasadnienie: 

Kryterium umoŜliwia precyzyjne zaplanowanie 
przedsięwzięcia, co pozytywnie wpłynie                     
na zwiększenie efektywności oraz sprawne 
rozliczanie finansowe wdraŜanego projektu. 
Kryterium to da moŜliwość wykazania się przez 
Wnioskodawców elastycznością i szybkością 
reakcji na bieŜące zmiany występujące                      
na rynku regionalnym oraz potrzebę reakcji                  
w tym zakresie. Kryterium pozwoli                               
na zachowanie płynności wydatkowania 
środków EFS oraz na zmniejszenie ryzyka 
związanego z nieadekwatnością wsparcia                   
w projektach o dłuŜszym okresie realizacji.  
Kryterium zostanie zweryfikowane                            
na podstawie zapisów we wniosku 
o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji 

(nr) 

1 

Kryteria strategiczne 
1. Projekt jest realizowany w partnerstwie publiczno - prywatnym 
lub sieci współpracy lokalnych podmiotów działających na terenie 
województwa lubelskiego, które zakłada długookresową 
współpracę (umowa partnerska zakłada, iŜ partnerstwo będzie 
trwać min. 1 rok po zakończeniu realizacji projektu) podmiotów w 
celu wspierania rozwoju podmiotów ekonomii społecznej. 

WAGA 10 
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Uzasadnienie: 

Powstawanie partnerstw publiczno-prywatnych 
poprzez nawiązywanie  współpracy i wzajemne 
oddziaływanie instytucji jest najbardziej 
efektywnym sposobem osiągnięcia najlepszych 
wyników poprzez wykorzystanie moŜliwości 
współpracy międzyinstytucjonalnej. 
Powstawanie partnerstw publiczno-prywatnych 
przyśpiesza rozwój i wyrównuje poziom 
spójności społecznej. Podmioty i instytucje 
zaangaŜowane w procesy współpracy 
partnerskiej zapewniają wszechstronne 
oddziaływanie na osoby znajdujące się                       
w trudnej sytuacji społeczno - zawodowej, 
dysponują zróŜnicowaną i komplementarną 
ofertą wsparcia, powodując tym samym   
rozwój podmiotów ekonomii społecznej. 
Podczas oceny merytorycznej wniosku o 
dofinansowanie preferowane będą projekty 
zakładające współpracę długoterminową. 
Kryterium zostanie zweryfikowane                              
na podstawie zapisów we wniosku                             
o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca 
zobowiązany jest uzasadnić w treści wniosku 
spełnianie kryterium. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji 

(nr) 

1 

2. Projekt zakłada przeznaczenie co najmniej 50% kwoty 
załoŜonych w projekcie wydatków w ramach cross-financingu na 
sfinansowanie prac związanych z dostosowaniem obiektów do 
potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wydatków na wyposaŜenie 
ułatwiające dostęp osób niepełnosprawnych do wsparcia, o ile 
projekt przewiduje udział osób niepełnosprawnych. 

WAGA  10 
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Uzasadnienie: 

Zgodnie z diagnozą ROPS w Lublinie istotnym 
problemem społecznym województwa 
lubelskiego jest nadal niewystarczająca liczba 
działań skierowanych do osób 
niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne 
mają znacznie mniejsze szanse na zatrudnienie 
i przez to są szczególnie zagroŜone 
wykluczeniem społecznym. Z analiz wynika, Ŝe 
są to duŜej części osoby w wieku aktywności 
zawodowej nierzadko korzystające z pomocy 
społecznej, które nie mogą się odnaleźć na 
lokalnym rynku pracy.  Dotychczasowe 
działania aktywizacyjne skierowane wobec 
osób niepełnosprawnych w niewielkim stopniu 
przyczyniły się do poprawy sytuacji zawodowej 
tej grupy społecznej. Nadal wskaźnik 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce 
naleŜy do jednego z najniŜszych w Europie, a 
ich udział w Ŝyciu społecznym często jest 
ograniczony z uwagi na liczne bariery o 
charakterze fizycznym lub mentalnym. W 
związku z powyŜszym uzasadnione jest 
preferowanie projektów kierujących wsparcie 
do tej grupy osób. Jednocześnie naleŜy 
pamiętać, Ŝe potrzeby osób niepełnosprawnych 
wymagają dostosowania zarówno 
zastosowanych instrumentów wsparcia jak i 
sposobu jego realizacji (np. specjalne grupy 
szkoleniowe, sposoby komunikacji 
dostosowane do rodzaju niepełnosprawności 
itp.). Według danych WUP „Analiza sytuacji na 
rynku pracy w województwie lubelskim 2009 r.” 
na koniec 2009 roku w powiatowych urzędach 
pracy województwa lubelskiego 
zarejestrowanych było 5 460 osób 
niepełnosprawnych (w tym 42,9% stanowiły 
kobiety). W porównaniu do roku poprzedniego 
nastąpił wzrost bezrobocia tej grupy osób o 
13,7% W odniesieniu do ogólnej liczby 
bezrobotnych subpopulacja ta stanowi 4,7%. W 
ciągu 2009 roku 50 osób niepełnosprawnych 
(18 kobiet, 32 męŜczyzn) zamieszkujących na 
terenie województwa lubelskiego 
zarejestrowanych w powiatowych urzędach 
pracy podjęło działalność gospodarczą.  
Kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie projektu. Wnioskodawca 
zobowiązany jest uzasadnić w treści wniosku 
spełnianie kryterium. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji 

(nr) 

1 

 

3. Partner jest podmiotem ekonomii społecznej posiadającym 
siedzibę, filię delegaturę, oddział czy lub inną prawnie dozwoloną 
formę organizacyjną działalności podmiotu, na terenie 
województwa lubelskiego, a projekt zakłada wsparcie co najmniej 
trzech instytucji otoczenia ekonomii społecznej. 

WAGA  15 
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 Uzasadnienie: 

Kryterium definiuje partnerów projektów jako 
podmioty ekonomii społecznej, co wpłynie na 
jakość składanych wniosków o dofinansowanie. 
Zastosowanie przedmiotowego kryterium  
z uwagi na specyfikę grupy docelowej, do której 
kierowane będzie wsparcie daje moŜliwość 
wykorzystania doświadczenia w pracy z ww. 
grupą docelową, a tym samym zwiększa 
szanse na właściwe alokowanie wsparcia 
finansowego Kryterium tym samym gwarantuje 
skuteczną i płynną realizację projektu oraz  
przyczyni się do wzmocnienia infrastruktury 
wsparcia podmiotów otoczenia ekonomii 
społecznej w regionie.  
Kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie projektu. Wnioskodawca 
zobowiązany jest uzasadnić w treści wniosku 
spełnianie kryterium. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji 

(nr) 

1 

 
 

LP. Konkursu:  A.
2 Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw.  II kw. X III kw.  IV kw.  

Typ konkursu 
Otwarty  X 

 
Zamkni ęty  

Planowana alokacja 3 000 000,00 PLN 

Typ/typy projektów  
(operacji) 

przewidziane do 
realizacji w ramach 

konkursu 

1.Wsparcie dla osób fizycznych zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej 
w formie spółdzielni socjalnej poprzez zastosowanie w ramach projektu co najmniej dwóch          
z następujących instrumentów: 
- 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), 
- 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)  
2. Wsparcie dla osób prawnych wymienionych w art. 4 ust.2 pkt.2i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2006 r. o spółdzielniach socjalnych poprzez zastosowanie w ramach projektu co najmniej dwóch              
z poniŜszych instrumentów: 
- 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), 
- 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 
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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)  

Szczegółowe kryteria 
wyboru projektów 

Kryteria dostępu 
1. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa lubelskiego (w przypadku 
osób fizycznych zamieszkują one na obszarze województwa lubelskiego  w rozumieniu przepisów 
Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na 
terenie województwa lubelskiego.  

Uzasadnienie: 

Grupa docelowa jest zgodna z SZOP  
a ograniczenie grup docelowych do pochodzących 
z województwa lubelskiego wynika z regionalnego 
charakteru wsparcia w ramach Priorytetu VII 
PO KL.  
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1,2 

2. Projektodawca składa nie więcej niŜ dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danej 
rundy konkursowej. 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu stworzenie warunków 
umoŜliwiających korzystanie z dofinansowania 
projektów większej liczbie Wnioskodawców,                       
a zarazem przyczyni się do podniesienia jakości 
składanych wniosków.. Kryterium ograniczy koszty 
zarządzania projektami w przypadku większej 
liczby wniosków od jednego Wnioskodawcy. 
Kryterium w przedmiotowym brzmieniu odnosi się 
wyłącznie do występowania danego podmiotu                    
w charakterze beneficjenta, a nie partnera.  
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
Lokalnego Systemu Informatycznego. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1,2 

3. W ramach projektu zastosowane zostaną co najmniej dwa róŜne instrumenty wsparcia  
w odniesieniu do kaŜdego uczestnika projektu (kompleksowość wsparcia). Obligatoryjnie dla 
kaŜdego uczestnika projektu zostanie przygotowany Indywidualny Plan Działania. 

Uzasadnienie: 

Integracja społeczna połączona z aktywizacją 
zawodową jest procesem złoŜonym obejmującym 
oddziaływanie w róŜnych sferach funkcjonowania 
człowieka i wymagającym trwałego, 
zintegrowanego podejścia w ramach 
realizowanego projektu. Uzasadnione jest zatem 
stosowanie moŜliwie szerokiego wachlarza usług 
aktywizacyjnych, obejmujących co najmniej 
następujące elementy: diagnozę potrzeb, szkolenie 
teoretyczne, moŜliwość praktycznego 
wykorzystania zdobytej wiedzy na otwartym rynku 
pracy w zakładzie pracy. Zastosowanie IPD ma na 
celu zwiększenie indywidualnego podejścia                     
do uczestników z uwzględnieniem ich 
specyficznych potrzeb. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 
Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić  
w treści wniosku spełnianie kryterium. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1 

4. Projekt zakłada, iŜ proporcja środków przeznaczonych na  rozwój przedsiębiorczości (środki na 
załoŜenie i/lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej i wsparcia pomostowego) w stosunku                      
do środków przeznaczonych na szkolenia i doradztwo wynosi minimum 80:20. 

Uzasadnienie: 

PowyŜsze kryterium ma na celu zapewnienie 
efektywnego wykorzystania środków EFS. 
Wprowadzenie powyŜszego kryterium ma na celu 
zwiększenie liczby wypłaconych dotacji                      
oraz ograniczenie kosztów dotyczących szkoleń                      
i doradztwa. Kryterium zostanie zweryfikowane             
na podstawie zapisów we wniosku                                     
o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1,2 

5. Projektodawca lub Partner jest podmiotem prowadzącym ośrodek wspierania ekonomii 
społecznej.   



18 
 

Uzasadnienie: 

Zastosowanie przedmiotowego kryterium wynika                  
z konieczności zapewnienia, iŜ projektodawca             
lub partner posiada doświadczenie w prowadzeniu 
ośrodka wspierania ekonomii społecznej. 
Kryterium ma na celu  zapewnienie skutecznej                   
i płynnej realizacji projektu. Z uwagi na specyfikę 
działań na które przyznawane ma być wsparcie                      
w ramach projektu doświadczenie Wnioskodawcy                 
w prowadzeniu ośrodka wspierania ekonomii 
społecznej minimalizuje ryzyko niepowodzenia 
projektu, a tym samym zwiększa szanse na właściwe 
alokowanie wsparcia finansowego na zakładanie              
lub przystąpienie do  spółdzielni socjalnych.  
Kryterium tym samym gwarantuje skuteczną  
i płynną realizację projektu.  
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 
Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić  
w treści wniosku spełnianie kryterium. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1,2 

6. 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 lubelskiego z moŜliwością udostępnienia pełnej dokumentacji 
wdraŜanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu moŜliwość osobistego kontaktu               
z kadrą projektu. 

Uzasadnienie: 

Zastosowanie takiego kryterium ma na celu 
ułatwienie uczestnikom dostępu do świadczonych 
usług w ramach projektu oraz zapewnienie 
sprawnej współpracy na etapie realizacji projektu. 
Wprowadzenie powyŜszego kryterium ma równieŜ 
na celu rozwój oraz wzmocnienie regionalnego                  
i lokalnego potencjału instytucjonalnego                   
oraz wspieranie rozwoju zasobów ludzkich         
w województwie lubelskim. Zgodnie z zapisem 
kryterium biuro projektu powinno być prowadzone 
na terenie województwa lubelskiego przez cały 
okres realizacji projektu, czyli do momentu 
rozliczenia ostatniego wniosku Beneficjenta             
o płatność.  
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1,2 

7. Okres realizacji projektu nie jest krótszy niŜ 24 miesiące oraz nie przekracza 36 miesięcy. 

Uzasadnienie: 

Kryterium umoŜliwia precyzyjne zaplanowanie 
przedsięwzięcia, co pozytywnie wpłynie                         
na zwiększenie efektywności oraz sprawne 
rozliczanie finansowe wdraŜanego projektu. 
Kryterium to da moŜliwość wykazania się przez 
Wnioskodawców elastycznością i szybkością 
reakcji na bieŜące zmiany występujące na rynku 
regionalnym oraz potrzebę reakcji w tym zakresie. 
Kryterium pozwoli na zachowanie płynności 
wydatkowania środków EFS oraz na zmniejszenie 
ryzyka związanego  z nieadekwatnością wsparcia 
w projektach o dłuŜszym okresie realizacji.  
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1,2 

Kryteria strategiczne 
1. Grupę docelową w projekcie stanowią w co najmniej 15 % osoby 
niepełnosprawne oraz projekt zakłada przeznaczenie co najmniej 60% 
kwoty załoŜonych w projekcie wydatków w ramach cross-financingu na 
sfinansowanie prac związanych z dostosowaniem obiektów do potrzeb 
osób niepełnosprawnych oraz wydatków na wyposaŜenie ułatwiające 
dostęp osób niepełnosprawnych do wsparcia. 

WAGA    20 
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Uzasadnienie: 

Zgodnie z diagnozą ROPS w Lublinie istotnym 
problemem społecznym województwa lubelskiego 
jest nadal niewystarczająca liczba działań 
skierowanych do osób niepełnosprawnych. Osoby 
niepełnosprawne mają znacznie mniejsze szanse 
na zatrudnienie i przez to są szczególnie 
zagroŜone wykluczeniem społecznym. Z analiz 
wynika, Ŝe są to duŜej części osoby w wieku 
aktywności zawodowej nierzadko korzystające  
z pomocy społecznej, które nie mogą się odnaleźć 
na lokalnym rynku pracy.  Dotychczasowe 
działania aktywizacyjne skierowane wobec osób 
niepełnosprawnych w niewielkim stopniu 
przyczyniły się do poprawy sytuacji zawodowej tej 
grupy społecznej. Nadal wskaźnik zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych w Polsce naleŜy                       
do jednego z najniŜszych w Europie, a ich udział         
w Ŝyciu społecznym często jest ograniczony                     
z uwagi na liczne bariery o charakterze fizycznym 
lub mentalnym. W związku z powyŜszym 
uzasadnione jest preferowanie projektów 
kierujących wsparcie do tej grupy osób. 
Jednocześnie naleŜy pamiętać, Ŝe potrzeby osób 
niepełnosprawnych wymagają dostosowania 
zarówno zastosowanych instrumentów wsparcia 
jak i sposobu jego realizacji (np. specjalne grupy 
szkoleniowe, sposoby komunikacji dostosowane 
do rodzaju niepełnosprawności itp.). Według 
danych WUP „Analiza sytuacji na rynku pracy         
w województwie lubelskim 2009 r.” na koniec 2009 
roku w powiatowych urzędach pracy województwa 
lubelskiego zarejestrowanych było 5 460 osób 
niepełnosprawnych (w tym 42,9% stanowiły 
kobiety). W porównaniu do roku poprzedniego 
nastąpił wzrost bezrobocia tej grupy osób o 13,7% 
W odniesieniu do ogólnej liczby bezrobotnych 
subpopulacja ta stanowi 4,7%. W ciągu 2009 roku 
50 osób niepełnosprawnych (18 kobiet, 32 
męŜczyzn) zamieszkujących na terenie 
województwa lubelskiego zarejestrowanych                
w powiatowych urzędach pracy podjęło działalność 
gospodarczą.  
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 
Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić  
w treści wniosku spełnianie kryterium. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1 

2. Projekt jest skierowany do mieszkańców gminy, na terenie której 
zrealizowano, są realizowane, bądź planowane do realizacji 
przedsięwzięcia z zakresu rewitalizacji przestrzennej, gospodarczej  
i infrastrukturalnej, współfinansowana z następujących programów 
operacyjnych: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), 
Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW), 
Programu Rozwój Polski Wschodniej (RPW), Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPOWL), Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG), Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ). 

WAGA      10 
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Uzasadnienie: 

Dobre praktyki w ramach IW EQUAL wykazały 
skuteczność działań integracyjnych realizowanych 
w środowiskach gdzie działania z zakresu 
rewitalizacji przestrzennej, gospodarczej                              
i infrastrukturalnej uzupełnione zostały projektami 
miękkimi o charakterze działań społecznych. 
Celem przedmiotowej regulacji jest zarówno 
zwiększenie skuteczności oddziaływania projektów 
współfinansowanych z EFS jak równieŜ 
zapewnienie komplementarności oddziaływania 
funduszy strukturalnych w obszarze integracji 
społecznej osób zagroŜonych marginalizacją. 
Wnioskodawca składając wniosek                                 
o dofinansowanie projektu powinien w jego treści 
zawrzeć odwołanie do komplementarnych 
przedsięwzięć, które zostały zrealizowane,            
są w realizacji, bądź są planowane do realizacji  
z podaniem ścieŜki programowania (np. nazwa 
inwestycji, okres realizacji, źródło finansowania, 
etap inwestycji/etap przygotowania inwestycji)               
co stanowić będzie podstawę weryfikacji kryterium.  
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 
Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić                       
w treści wniosku spełnianie kryterium. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1,2 

3. Grupę docelową w projekcie stanowią w co najmniej 15% osoby  
w wieku od 15 do 24 lat. 

WAGA 10 

Uzasadnienie: 

Według danych statystycznych WUP w Lublinie na 
koniec 2009 roku. w województwie lubelskim 
zarejestrowani bezrobotni do 25 roku Ŝycia 
stanowili 25,7% ogółu zarejestrowanych.                         
W porównaniu do roku poprzedniego nastąpił 
wzrost o 13,7%.. Preferowane w kryterium 
kategorie osób w wieku 15-24 lata znajdują się                   
w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. 
Osoby młode naleŜą do grupy osób o najniŜszym 
wskaźniku aktywności zawodowej i maja znaczące 
problemy z poruszaniem się po rynku pracy.  
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.  
Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić                     
w treści wniosku spełnianie kryterium. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1 
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KARTA DZIAŁANIA 7.3 
 
Działanie 7.3 
 

LP. Konkursu:  A.1 Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw.  II kw.  III kw.  IV kw. X 

Typ konkursu 
Otwarty  X 

 
Zamkni ęty  

Planowana alokacja 2 000 000,00 PLN 

Typ/typy projektów  
(operacji) 

przewidziane do 
realizacji w ramach 

konkursu 

Oddolne inicjatywy lokalne, obejmujące: 
1. działania o charakterze informacyjnym, promocyjnym, szkoleniowym lub doradczym 
przyczyniające się do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu członków społeczności lokalnych 
zagroŜonych wykluczeniem społecznym lub społecznie wykluczonych, 
2. rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na poziomie lokalnym na rzecz 
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. 

 
Szczegółowe kryteria 

wyboru projektów 

Kryteria dostępu 
1. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru jednej gminy województwa lubelskiego                
(w przypadku osób fizycznych zamieszkują one na obszarze tej gminy województwa lubelskiego  w 
rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę 
organizacyjną  na terenie tej gminy województwa lubelskiego).  

Uzasadnienie: 

Grupa docelowa jest zgodna z SZOP a ograniczenie 
grup docelowych do pochodzących z województwa 
lubelskiego wynika z regionalnego charakteru 
wsparcia w ramach Priorytetu VII PO KL. Ograniczenie 
grup docelowych do pochodzących terenu jednej 
gminy z województwa lubelskiego ma na celu 
zapewnienie realizacji projektów wywodzących się                 
z lokalnej inicjatywy odpowiadających potrzebom 
społeczności danej gminy. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji (nr) 

1,2 

2. Grupę docelową w projekcie stanowią w co najmniej 10% osoby w wieku od 15 do 24 lat. 

Uzasadnienie: 

Według danych statystycznych WUP w Lublinie na 
koniec 2009 roku . w województwie lubelskim 
zarejestrowani bezrobotni do 25 roku Ŝycia stanowili 
25,7% ogółu zarejestrowanych. W porównaniu do roku 
poprzedniego nastąpił wzrost o 13,7%. Preferowane                
w kryterium kategorie osób w wieku 15-24 lata 
znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku 
pracy. Osoby młode naleŜą do grupy osób                           
o najniŜszym wskaźniku aktywności zawodowej i maja 
znaczące problemy z poruszaniem się po rynku pracy. 
Według danych MPiPS więcej niŜ co piaty (21,6%) 
bezrobotny to osoba poniŜej 25 roku Ŝycia. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.  
Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić w treści 
wniosku spełnianie kryterium. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji (nr) 

1 
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Uzasadnienie: 

Kryterium wskazuje faktycznych realizatorów 
oddolnych inicjatyw lokalnych i zapewnia realizację 
wsparcia zgodnie z rozumieniem oddolności w ramach 
PO KL. Charakter inicjatywy lokalnej wymaga                     
od projektów realizowanych w ramach Działania,  
iŜ udzielane wsparcie musi wynikać w jakiś sposób  
z potrzeby społeczności lokalnej np. słuŜyć 
rozwiązaniu problemu zdiagnozowanego przez tę 
społeczność lub słuŜyć pobudzeniu aktywności                        
tj. zwiększeniu własnych zdolności społeczności 
lokalnej do diagnozowania i rozwiązywania problemów                        
w zakresie objętym Działaniem. Rekomendowane 
kryterium urzeczywistnia charakter inicjatywy lokalnej     
i daje gwarancję zaangaŜowania podmiotów 
działających na poziomie lokalnym w realizację 
projektu o dofinansowanie projektu. Ponadto kryterium 
wskazuje na znajomość problemów społecznych jakie 
występują na danym obszarze lokalnym i moŜe 
przełoŜyć się na umiejętność realnego ich 
skutecznego rozwiązania. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji (nr) 

1, 2 

3. Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 12 miesięcy. 

Uzasadnienie: 

Kryterium wynika ze specyfiki Działania, powiązanej                
z maksymalna wartością projektu. Kryterium pozwoli 
na zachowanie płynności wydatkowania środków EFS 
oraz zmniejszenie ryzyka związanego                                      
z nieadekwatnością wsparcia w projekcie o dłuŜszym                  
i czasowo odległym okresie realizacji.  
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji 

(nr) 

    1, 2 

4. Minimalna wartość projektu wynosi 30 000 PLN. 

Uzasadnienie: 

Kryterium określa wartość projektów w odniesieniu                 
do wymagań stawianych projektom w zakresie ich 
efektywności i lokalności (minimalna wartość). 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się 
do 
typu/typów 
operacji 
(nr) 

   1, 2 

5. Działania o charakterze informacyjnym i/lub promocyjnym mogą być realizowane tylko i wyłącznie 
jako uzupełnienie działań szkoleniowych i/lub doradczych przyczyniających się do przeciwdziałania 
wykluczeniu społecznemu członków społeczności lokalnych zagroŜonych wykluczeniem społecznym 
lub społecznie wykluczonych. 

Uzasadnienie: 

Kryterium obliguje Wnioskodawców do realizacji  
w ramach projektu kompleksowego wsparcia 
przyczyniającego się do przeciwdziałania wykluczeniu 
społecznemu członków społeczności lokalnych                       
na obszarach wiejskich. Wymóg obligatoryjnego 
połączenia działań promocyjnych i/lub informacyjnych, 
o ile planowane są do realizacji w ramach projektu,                     
z działaniami szkoleniowymi i doradczymi 
podyktowany jest potrzebą efektywnego wsparcia                   
w celu rzeczywistej poprawy sytuacji osób 
zagroŜonych wykluczeniem społecznym lub 
społecznie wykluczonych.  
Kryterium zostanie zweryfikowane za podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 
Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić  
w treści wniosku spełnianie kryterium. 

Stosuje się 
do 
typu/typów 
operacji 
(nr) 

1 

6.Projekt jest realizowany na terenie województwa lubelskiego.  

Uzasadnienie 

Kryterium obszaru realizacji projektu wynika                           
z regionalnego charakteru wsparcia w ramach 
Priorytetu VII PO KL i ma na celu zapewnienie 
realizacji projektów wywodzących się z lokalnej 
inicjatywy odpowiadających potrzebom społeczności 
danej gminy. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się 
do 
typu/typów 
operacji 
(nr) 

1,2 



23 
 

7. 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 lubelskiego z moŜliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdraŜanego 
projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu moŜliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. 

Uzasadnienie 

Zastosowanie takiego kryterium ma na celu ułatwienie 
uczestnikom dostępu do świadczonych usług                         
w ramach projektu oraz zapewnienie sprawnej 
współpracy na etapie realizacji projektu. 
Wprowadzenie powyŜszego kryterium ma równieŜ na 
celu rozwój oraz wzmocnienie regionalnego                                  
i lokalnego potencjału instytucjonalnego                               
oraz wspieranie rozwoju zasobów ludzkich                               
w województwie lubelskim. Zgodnie z zapisem 
kryterium biuro projektu powinno być prowadzone na 
terenie województwa lubelskiego przez cały okres 
realizacji projektu, czyli do momentu rozliczenia 
ostatniego wniosku Beneficjenta o płatność.  
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 
Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić  
w treści wniosku spełnianie kryterium. 

Stosuje się 
do 
typu/typów 
operacji 
(nr) 

1, 2 

Kryteria strategiczne 
1. Grupę docelową w projekcie stanowią w co najmniej 5 % osoby 
niepełnosprawne oraz projekt zakłada przeznaczenie co najmniej 80% 
kwoty załoŜonych w projekcie wydatków w ramach cross-financingu na 
sfinansowanie prac związanych z dostosowaniem obiektów do potrzeb 
osób niepełnosprawnych oraz wydatków na wyposaŜenie ułatwiające 
dostęp osób niepełnosprawnych do wsparcia.  

WAGA    20 

Uzasadnienie: 

Zgodnie z diagnozą ROPS w Lublinie istotnym 
problemem społecznym województwa lubelskiego jest 
nadal niewystarczająca liczba działań skierowanych 
do osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne 
mają znacznie mniejsze szanse na zatrudnienie                          
i przez to są szczególnie zagroŜone wykluczeniem 
społecznym. Z analiz wynika, Ŝe są to duŜej części 
ludzie w wieku aktywności zawodowej nierzadko 
korzystający z pomocy społecznej, które nie mogą się 
odnaleźć na lokalnym rynku pracy. Dotychczasowe 
działania aktywizacyjne skierowane wobec osób 
niepełnosprawnych w niewielkim stopniu przyczyniły 
się do poprawy sytuacji zawodowej tej grupy 
społecznej. Nadal wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w Polsce naleŜy do jednego                        
z najniŜszych w Europie, a ich udział w Ŝyciu 
społecznym często jest ograniczony z uwagi na liczne 
bariery o charakterze fizycznym lub mentalnym.                     
W związku z powyŜszym uzasadnione jest 
preferowanie projektów kierujących wsparcie do tej 
grupy osób. Jednocześnie naleŜy pamiętać,                           
Ŝe potrzeby osób niepełnosprawnych wymagają 
dostosowania zarówno zastosowanych instrumentów 
wsparcia jak i sposobu jego realizacji (np. specjalne 
grupy szkoleniowe, sposoby komunikacji dostosowane 
do rodzaju niepełnosprawności itp.). Według danych 
WUP „Analiza sytuacji na rynku pracy w województwie 
lubelskim 2009 r.” na koniec 2009 roku w powiatowych 
urzędach pracy województwa lubelskiego 
zarejestrowanych było 5 460 osób niepełnosprawnych 
(w tym 42,9% stanowiły kobiety). W porównaniu                     
do roku poprzedniego nastąpił wzrost bezrobocia tej 
grupy osób o 13,7%. W odniesieniu do ogólnej liczby 
bezrobotnych subpopulacja ta stanowi 4,7%.  
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 
Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić  
w treści wniosku spełnianie kryterium. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji 

(nr) 

    1 
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2. Projekt wykorzystuje model aktywizacji środowisk lokalnych 
wypracowany na podstawie zwalidowanych rezultatów Inicjatywy 
Wspólnotowej EQUAL lub Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów 
Wiejskich.  

WAGA    10 

Uzasadnienie: 

W projektach IW EQUAL dokonywano diagnozy 
potrzeb i testowano szczegółowe rozwiązania                          
w obszarze aktywizacji środowisk lokalnych. 
Wykorzystanie tych doświadczeń pozwoli                        
na zastosowanie przetestowanych rezultatów                    
na terenie województwa lubelskiego. Natomiast                 
w ramach programu PPWOW Gminy otrzymywały  
wsparcie dla lepszego aktywizowania lokalnej 
społeczności, pomoc w identyfikacji lokalnych liderów, 
motywowaniu ich do działania oraz w zachęcaniu 
mieszkańców do aktywnego włączania się  
w rozwiązywanie problemów społecznych, co równieŜ 
moŜe być gwarancją budowania potencjału podmiotów 
lokalnych i społeczności gmin oraz gwarancją 
adekwatności wsparcia w ramach realizowanych 
projektów. Niezbędne informacje dostępne są na 
stronach: www.equal.org.pl, www.ppwow.gov.pl. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 
Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić w treści 
wniosku spełnianie kryterium. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji 

(nr) 

    1 

 

3. Projekt skierowany wyłącznie do grup docelowych pochodzących  
z gmin województwa lubelskiego dotkniętych klęską powodzi w maju  
i czerwcu 2010 roku.  

WAGA    10 

Uzasadnienie: 

Kryterium zakłada wsparcie grup docelowych 
znajdujących się w szczególnej sytuacji 
spowodowanej klęską powodzi, która w maju  
i czerwcu 2010 roku dotknęła województwo lubelskie. 
Kryterium dotyczy grup docelowych z gmin: Annopol, 
Dęblin (gmina o statusie miasta), Janowiec, Józefów 
nad Wisłą, Kazimierz Dolny, Łaziska, Puławy, Puławy 
(gmina o statusie miasta) oraz Wilków, wymienionych 
w Załączniku do Rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 21 lipca 2010 r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie gmin i miejscowości, w 
których stosuje się szczególne zasady odbudowy, 
remontów i rozbiórek obiektów budowlanych 
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania 
Ŝywiołu (Dz. U. Nr 132, poz. 890). 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 
we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca 
zobowiązany jest uzasadnić w treści wniosku spełnianie 
kryterium. 
  

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji 

(nr) 

  1 
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INFORMACJE NA TEMAT WDRA śANIA PRIORYTETU VII  
 

D. PROJEKTY INNOWACYJNE 

D.1 Projekty innowacyjne 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 

5 000 000 PLN 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs: IP / IP2 
Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie – Instytucja Pośrednicząca II stopnia  

Tematy dla 
projektów 

innowacyjnych 

1. Poszukiwanie nowych, skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup docelowych 
wymagających szczególnego wsparcia. 

 
2. Współpraca podmiotów działających w obszarze zatrudnienia oraz integracji  
i pomocy społecznej z przedsiębiorcami w zakresie ułatwiania wchodzenia na rynek pracy osobom 
zagroŜonym wykluczeniem społecznym. 

Konkurs na projekty z 
komponentem 
ponadnarodowym 
uwzględnianym poprzez 
kryteria szczegółowe 

Nie dotyczy 

Konkurs na projekty z 
komponentem 
ponadnarodowym 
nieuwzględnianym poprzez 
kryteria szczegółowe 

Nie dotyczy 

Szczegółowe 
kryteria wyboru 

projektów 

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 lubelskiego z moŜliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdraŜanego projektu                 
oraz zapewniające uczestnikom projektu moŜliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. 

Uzasadnienie: 

Zastosowanie takiego kryterium ma na celu 
ułatwienie uczestnikom dostępu do świadczonych 
usług w ramach projektu oraz zapewnienie sprawnej 
współpracy na etapie realizacji projektu. 
Wprowadzenie powyŜszego kryterium ma równieŜ 
na celu rozwój oraz wzmocnienie regionalnego                     
i lokalnego potencjału instytucjonalnego                          
oraz wspieranie rozwoju zasobów ludzkich                           
w województwie lubelskim. Zgodnie z zapisem 
kryterium biuro projektu powinno być prowadzone 
na terenie województwa lubelskiego przez cały 
okres realizacji projektu, czyli do momentu 
rozliczenia ostatniego wniosku Beneficjenta                        
o płatność. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 
Tematu (nr) 1-2 

2. Wypracowane w ramach projektu produkty adresowane są do uŜytkowników z województwa 
lubelskiego. 

Uzasadnienie: 

Kryterium wynika z regionalnego charakteru 
Priorytetu VII PO KL i uzasadnione jest 
koniecznością odniesienia realizowanego projektu 
do potrzeb regionalnych.   
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu, 
Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić w treści 
wniosku spełnianie kryterium.  

Stosuje się do 
Tematu (nr) 1-2 

3.Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy.  
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Uzasadnienie: 

Kryterium umoŜliwia precyzyjne zaplanowanie 
przedsięwzięcia, co pozytywnie wpłynie                            
na zwiększenie efektywności oraz sprawne 
rozliczanie finansowe wdraŜanego projektu. Daje 
takŜe moŜliwość wykazania się przez 
Wnioskodawców elastycznością i szybkością reakcji 
na bieŜące zmiany występujące na rynku 
regionalnym oraz potrzebę reakcji w tym zakresie               
a tym samym lepsze dostosowanie oferowanego 
wsparcia do aktualnych potrzeb w regionie. 
Kryterium pozwoli na zachowanie płynności 
wydatkowania środków EFS. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 
Tematu (nr) 1-2 

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

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu stworzenie warunków 
umoŜliwiających korzystanie z dofinansowania 
projektów większej liczbie Wnioskodawców                        
a zarazem przyczyni się do podniesienia jakości 
składanych wniosków. UmoŜliwia precyzyjne 
zaplanowanie przedsięwzięcia, co pozytywnie 
wpłynie na zwiększenie efektywności i stworzenie 
warunków sprzyjających konkurencyjności 
rozwiązań innowacyjnych, które mają stanowić 
końcowy efekt – rezultat realizowanych projektów. 
Przyczyni się takŜe do róŜnorodności projektów 
realizowanych przez beneficjentów i wyŜszej jakości 
składanych wniosków o dofinansowanie projektów. 
Uwzględniając wieloetapowość procesu wdraŜania 
projektów innowacyjnych ma równieŜ za zadanie 
ograniczyć koszty zarządzania projektami                         
w przypadku większej liczby wniosków od jednego 
Wnioskodawcy. Kryterium w przedmiotowym 
brzmieniu odnosi się wyłącznie do występowania 
danego podmiotu w charakterze beneficjenta, a nie 
partnera. Kryterium ograniczy koszty zarządzania 
projektami w przypadku większej liczby wniosków 
od jednego Wnioskodawcy. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
Lokalnego Systemu Informatycznego. 

Stosuje się do 
Tematu (nr) 1-2 

5. Minimalna wartość projektu wynosi 500 000 PLN 

Uzasadnienie: 

Minimalna wartość projektu pozwoli na osiągnięcie 
odpowiedniej jakości i kompleksowości wsparcia                        
w ramach projektów.  
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 
Tematu (nr) 1-2 

6. Grupę odbiorców w projekcie stanowią osoby w wieku od 15 do 25 lat. 
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Uzasadnienie: 

Wymieniona kategoria osób naleŜy do grupy                       
o najniŜszym wskaźniku aktywności zawodowej                  
i mająca znaczące problemy z poruszaniem się na 
rynku pracy. Według danych MPiPS więcej niŜ                   
co piąty (21,6%) bezrobotny to osoba poniŜej 25 
roku Ŝycia. Według danych statystycznych WUP                  
w Lublinie na koniec 2009 roku w województwie 
lubelskim zarejestrowani w województwie lubelskim 
bezrobotni do 25 roku Ŝycia stanowili 25,7% ogółu 
zarejestrowanych. W porównaniu do roku 
poprzedniego nastąpił wzrost o 13,7%. WaŜnym 
elementem wsparcia będzie wypracowanie nowych 
skutecznych metod i narzędzi eliminowania róŜnego 
rodzaju barier na jakie napotyka wskazana grupa 
docelowa, która jest postrzegana w sposób 
stereotypowy przez pracodawców i otoczenie 
społeczne jako osoby niedoświadczone zawodowo, 
jak równieŜ aktywizacja zawodowa i społeczna tej 
grupy. Działania zaproponowane w ramach 
projektów, zapewniające objęcie tej grupy 
odbiorców wsparciem, będzie komplementarne ze 
wsparciem kierowanym do młodzieŜy w wieku 15-25 
lat kwalifikującej się do objęcia wsparciem przez 
OHP w ramach realizowanego projektu 
systemowego w Priorytecie I PO KL. W ramach 
wspomnianego projektu systemowego, którego 
beneficjentem systemowym jest Komenda Główna 
OHP do grupy docelowej skierowane będą 
„standardowe” usługi poradnictwa zawodowego i 
pośrednictwa pracy zaś w ramach projektów 
innowacyjnych, będących przedmiotem niniejszego 
konkursu, powstaną nowe, lepsze, skuteczniejsze 
metody i narzędzia aktywizacji zawodowej i 
społecznej grupy osób młodych w wieku 15 – 24 
lata.  
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 
Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić w treści 
wniosku spełnianie kryterium. 

Stosuje się do 
Tematu (nr) 1 

7. Grupę odbiorców w projekcie stanowią osoby opuszczające placówki opiekuńczo-wychowawcze, 
rodziny zastępcze i/lub zakłady karne. 
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Uzasadnienie: 

Na koniec 2008 r. w województwie lubelskim 
funkcjonowało 114 placówek opiekuńczo 
wychowawczych pod których opieką pozostawało 
5 683 osoby, natomiast w 2 117 rodzinach 
zastępczych przebywało 3 028 dzieci, w tym:       
w 1 779 rodzinach spokrewnionych - 2 357 dzieci,            
w 295 rodzinach niespokrewnionych z dzieckiem – 
428 dzieci, w 47 zawodowych niespokrewnionych                
z dzieckiem –  243 dzieci, w tym: w  26 rodzinach 
wielodzietnych – 136 dzieci, w 1 rodzinie 
specjalistycznej – 1 dziecko, w 20 o charakterze 
pogotowia rodzinnego – 107 dzieci. (Dane: 
Informacja dotycząca pomocy społecznej                            
w województwie lubelskim na dzień 31.12.2008 r., 
Lublin 2009). Z diagnozy ROPS w Lublinie wynika iŜ 
osoby opuszczające placówki opiekuńczo- 
wychowawcze i rodziny zastępcze to osoby 
zagroŜone patologiami społecznymi z niskim 
wykształceniem (tylko w ok. 2% posiadające wyŜsze 
wykształcenie), nieposiadające Ŝadnych kwalifikacji 
i bez doświadczenia zawodowego. Osoby te nie są 
przygotowane aby wejść na rynek pracy. Podobnie 
sytuacja wygląda w przypadku osób 
opuszczających zakłady karne- aktualnie                            
w jednostkach penitencjarnych okręgu lubelskiego 
przebywa 982 tymczasowo aresztowanych  
i skazanych, którzy nie ukończyli 25 roku Ŝycia 
Średniorocznie ok. 150 osób z kaŜdej jednostki 
penitencjarnej opuszcza ją na podstawie nakazu 
zwolnienia (uchylenie tymczasowego aresztowania, 
koniec kary, przerwa w karze, warunkowe 
przedterminowe zwolnienie). Według danych 
szacunkowych ok. 26% osób, które nie ukończyły 
25 roku Ŝycia, powraca do przestępstwa, za które 
grozi lub została wymierzona kara pozbawienia 
wolności. Osoby do 25 roku Ŝycia legitymują się 
wykształceniem podstawowym (60%), 
wykształceniem gimnazjalnym (15 %), zasadniczym 
zawodowym (20 %), średnim (5 %). Osoby 
opuszczające zakłady karne doświadczają  wielu 
problemów osobistych, środowiskowych  
i społecznych co generuje kolejne problemy min.  
z podjęciem zatrudnienia i powrotem na rynek 
pracy. Wymienione grupy społeczne mają problemy 
z adaptacją, z przystosowaniem się do normalnych 
warunków Ŝyciowych. Dlatego tak waŜne jest, aby 
osoby te miały moŜliwość podjęcia zatrudnienia  
i powrotu normalnego Ŝycia. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 
Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić w treści 
wniosku spełnianie kryterium. 

Stosuje się do 
Tematu (nr) 2 

Kryteria strategiczne 
1. Projektodawca lub Partner na dzień złoŜenia wniosku  
o dofinansowanie posiada doświadczenie w upowszechnianiu i 
włączaniu do głównego nurtu polityki wypracowanego produktu 
(modelu/narzędzia/instrumentu). 

WAGA  10 
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Uzasadnienie: 

Kryterium zapewni realizację projektów przez 
podmioty posiadające doświadczenie  
w upowszechnianiu i włączaniu do głównego nurtu 
polityki wypracowanego produktu. Kryterium 
przyczyni się do zwiększenia efektywności 
oddziaływania realizowanych projektów oraz 
wpłynie na uŜyteczność i trwałość wypracowanych 
innowacyjnych rozwiązań. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 
Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić w treści 
wniosku spełnianie kryterium. 

Stosuje się do 
Tematu (nr) 1-2 

2. Projektodawca lub Partner na dzień złoŜenia wniosku  
o dofinansowanie posiada co najmniej roczne doświadczenie  
w realizacji projektów badawczo-rozwojowych w obszarze integracji 
społecznej. 

WAGA 10 

Uzasadnienie: 
 

Kryterium definiuje realizatorów projektów jako 
podmioty posiadające doświadczenie w realizacji 
projektów o charakterze badawczo – rozwojowym w 
obszarze integracji społecznej, co wpłynie na jakość 
składanych wniosków o dofinansowanie oraz 
zwiększy efektywność  oddziaływania 
wpracowanych w ramach projektów modeli 
/produktów (zawęŜenie doświadczenia do obszaru 
integracji społecznej wpłynie na wypracowanie 
narzędzia dostosowanego do potrzeb grup 
odbiorców). Realizacja projektu nastawionego na 
badanie i rozwój konkretnego, innowacyjnego 
produktu bądź upowszechnienie i włączenie do 
głównego nurtu polityki dobrych praktyk wymaga 
duŜego doświadczenia w koordynacji  oraz 
organizacji takiego procesu. Kryterium 
doświadczenia wprowadza się w celu minimalizacji 
ryzyka niepowodzenia projektu oraz zwiększenia 
szansy na sukces.  
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca 
zobowiązany jest uzasadnić w treści wniosku 
spełnianie kryterium. 

Stosuje się do 
Tematu (nr) 

1-2 

3. Projekt zakłada wypracowanie modelowych rozwiązań 
skierowanych do pracodawców zatrudniających osoby w wieku 15-25 
lat. 

WAGA 10 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu doprecyzowanie obszaru 
interwencji projektów testujących nowe rozwiązania 
w zakresie nowych, skutecznych metod aktywizacji 
zawodowej osób młodych w szczególny sposób 
zagroŜonych wykluczeniem społecznym. Według 
danych statystycznych WUP w Lublinie na koniec 
2009 roku. w województwie lubelskim 
zarejestrowani bezrobotni do 25 roku Ŝycia stanowili 
25,7% ogółu zarejestrowanych. W porównaniu                
do roku poprzedniego nastąpił wzrost o 13,7%. 
Ludzie młodzi naleŜą do osób w szczególny sposób 
zagroŜonych bezrobociem, m.in. z uwagi na fakt, iŜ 
w mniejszym stopniu mogą konkurować                                 
z pracownikami posiadającymi doświadczenie 
zawodowe.  
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
treści wniosku o dofinansowanie projektu. 
Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić w treści 
wniosku spełnianie kryterium. 

Stosuje się do 
Tematu (nr) 1 

4. Projekt realizowany w partnerstwie trójsektorowym (obejmującym 
podmioty z sektorów publicznego, prywatnego i społecznego). WAGA 10 
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Uzasadnienie: 

WdroŜenie projektów spełniających powyŜsze 
kryterium przyczyni się do wprowadzania nowych 
koncepcji rozwiązywania problemów poprzez 
szeroki dialog i konsultacje społeczne. Ponadto 
wszechstronne doświadczenie partnerów przyczyni 
się do ograniczenia ryzyka związanego                              
z poszukiwaniem nowych, skutecznych metod 
rozwiązywania problemów.  
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
treści wniosku o dofinansowanie projektu. 
Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić w treści 
wniosku spełnianie kryterium. 
 

Stosuje się do 
Tematu (nr) 2 

 
 

 
E. PROJEKTY WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ 

E.1 Projekty współpracy ponadnarodowej wdra Ŝane w trybie konkursowym 

Nr Działania / 
Poddziałania Poddziałanie 7.2.2 

LP. 
Konkursu E.1.1 Planowany termin ogłoszenia 

konkursu I kw.  II kw.  III kw. X IV kw.  

Typ konkursu  
Otwarty   

 
Zamkni ęty X 

Planowana alokacja 5 500 000 PLN (w tym max. 2 200 000 PLN komponent ponadnarodowy) 

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

konkursu  

1. 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 wynikających z SzOP PO KL. 

Forma/y działań 
kwalifikowanych w 
ramach współpracy  

1. Adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym 
kraju. 

Stosuje się do 
typu/ów 

projektów (nr) 
1 

2. Doradztwo, wymiana pracowników, staŜe, wizyty 
studyjne. 

Stosuje się do 
typu/ów 

projektów (nr) 

     1 

3. Wypracowanie nowych rozwiązań. 
Projekty z 

komponentem 
ponadnarodowym 

     1 

4. Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i 
spotkań. 

Projekty z 
komponentem 

ponadnarodowym 

     1 

Wyodrębnione projekty 
współpracy 

ponadnarodowej 
NIE 

Projekty z 
komponentem 

ponadnarodowym 
TAK 

Szczegółowe kryteria 
wyboru projektów 

Kryteria dostępu 

1. Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 36  miesięcy.  

Uzasadnienie: 

Kryterium umoŜliwia precyzyjne 
zaplanowanie przedsięwzięcia,                        
co pozytywnie wpłynie na zwiększenie 
efektywności oraz sprawne rozliczanie 
finansowe wdraŜanego projektu. Daje 
takŜe moŜliwość wykazania się przez 
Wnioskodawców elastycznością                         
i szybkością reakcji na bieŜące zmiany 
występujące na rynku regionalnym oraz 
potrzebę reakcji w tym zakresie a tym 
samym lepsze dostosowanie 
oferowanego wsparcia do aktualnych 
potrzeb w regionie. Kryterium pozwoli 
na zachowanie płynności 
wydatkowania środków EFS. 
Kryterium zostanie zweryfikowane                      
na podstawie zapisów we wniosku                 
o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 
typu/ów projektów 

(nr) 
1 
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2. Projektodawca składa nie więcej niŜ dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego 
konkursu. 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu stworzenie 
warunków umoŜliwiających korzystanie 
z dofinansowania projektów większej 
liczbie Wnioskodawców. UmoŜliwia 
precyzyjne zaplanowanie 
przedsięwzięcia, co pozytywnie wpłynie 
na zwiększenie efektywności       
i stworzenie warunków sprzyjających 
konkurencyjności rozwiązań 
innowacyjnych, które mają stanowić 
końcowy efekt – rezultat realizowanych 
projektów. Przyczyni się takŜe                      
do róŜnorodności projektów 
realizowanych przez beneficjentów                        
i wyŜszej jakości składanych wniosków  
o dofinansowanie projektów. Kryterium 
ograniczy koszty zarządzania 
projektami w przypadku większej liczby 
wniosków od jednego Wnioskodawcy. 
Kryterium zostanie zweryfikowane      
na podstawie Lokalnego Systemu 
Informatycznego. 

Stosuje się do 
typu/ów projektów 

(nr) 
1 

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

Uzasadnienie: 

Potrzeba zastosowania 
przedmiotowego kryterium wynika                 
z konieczności zapewnienia,                           
iŜ projektodawca lub partner posiada 
wystarczający potencjał 
(doświadczenie, know-how)                             
do zrealizowania zadań, które zostały 
przedstawione we wniosku                            
o dofinansowanie, w tym w obszarze 
ekonomii społecznej.  
Kryterium daje moŜliwość 
wykorzystania doświadczenia 
Wnioskodawcy i/lub partnerów w celu 
poszukiwania nowych, 
efektywniejszych sposobów działań                
na rzecz sektora ekonomii społecznej 
Kryterium tym samym gwarantuje 
skuteczną i płynną realizację projektu.  
Kryterium zostanie zweryfikowane                      
na podstawie zapisów we wniosku                    
o dofinansowanie projektu.  
Wnioskodawca zobowiązany jest 
uzasadnić w treści wniosku spełnianie 
kryterium. 
 

Stosuje się do 
typu/ów projektów 

(nr) 
1 

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 lubelskiego z moŜliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdraŜanego 
projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu moŜliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. 
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Uzasadnienie: 

Zastosowanie takiego kryterium ma na 
celu ułatwienie uczestnikom dostępu                       
do świadczonych usług w ramach 
projektu oraz zapewnienie sprawnej 
współpracy na etapie realizacji 
projektu. Wprowadzenie powyŜszego 
kryterium ma równieŜ na celu rozwój 
oraz wzmocnienie regionalnego                          
i lokalnego potencjału instytucjonalnego 
oraz wspieranie rozwoju zasobów 
ludzkich w województwie lubelskim. 
Zgodnie z zapisem kryterium biuro 
projektu powinno być prowadzone na 
terenie województwa lubelskiego przez 
cały okres realizacji projektu, czyli                 
do momentu rozliczenia ostatniego 
wniosku Beneficjenta o płatność.  
Kryterium zostanie zweryfikowane              
na podstawie zapisów we wniosku                        
o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 
typu/ów projektów 

(nr) 
1 

5. Projekt jest skierowany do podmiotów, które otrzymały wsparcie w ramach konkursów 
ogłaszanych w województwie lubelskim w latach 2008-2010 w ramach Poddziałania 7.2.2 PO KL.  

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie powyŜszego kryterium 
podyktowane jest koniecznością 
zapewnienia długofalowego wsparcia 
podmiotom z województwa lubelskiego, 
które otrzymały dofinansowanie na 
utworzenie i/lub funkcjonowanie ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego - Poddziałanie 7.2.2. PO 
KL. 
Kryterium zostanie zweryfikowane                  
na podstawie zapisów we wniosku                     
o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 
typu/ów projektów 

(nr) 
1 

6. Projekt przewiduje zastosowanie co najmniej dwóch form działań kwalifikowanych w ramach 
współpracy ponadnarodowej w tym obligatoryjnie adoptowanie rozwiązań wypracowanych w innym 
kraju lub wypracowanie nowych rozwiązań. 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma za zadanie zapewnienie 
kompleksowości wsparcia 
realizowanego w ramach komponentu 
współpracy ponadnarodowej a zarazem 
uwzględniając wybrane typy operacji 
stanowiące program rozwojowy szkoły 
zagwarantować poprzez adaptację lub 
wypracowanie nowych rozwiązań 
efektywność i adekwatność 
proponowanego  wsparcia. 
Kryterium zostanie zweryfikowane                     
na podstawie zapisów we wniosku                        
o dofinansowanie projektu, 
Wnioskodawca zobowiązany jest 
uzasadnić w treści wniosku spełnianie 
kryterium.  
 

Stosuje się do 
typu/ów projektów 

(nr) 
1 

7. Projekt  jest realizowany na zasadzie wzajemności. 

Uzasadnienie: 

Finansowanie współpracy 
ponadnarodowej na zasadzie 
wzajemności zwiększa 
prawdopodobieństwo prawidłowej    
i efektywnej realizacji partnerstwa 
instytucjonalnego wzmacniając efekt 
zaangaŜowania i odpowiedzialności 
partnerów ponadnarodowych.  
Kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie projektu.   

Stosuje się do 
typu/ów projektów 

(nr) 
1 
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8. Środki przeznaczone na realizacje zadań w ramach współpracy ponadnarodowej stanowią nie 
mniej niŜ 30% oraz nie więcej niŜ 40 % wartości projektu. 

Uzasadnienie: 

Współpraca ponadnarodowa w ramach 
projektu z komponentem 
ponadnarodowym stanowi dodatkowy 
element realizacji projektu i osiągania 
celów projektu, w związku z czym 
konieczne jest wyznaczenie limitu 
kosztów ponoszonych w związku ze 
współpracą ponadnarodową. 
Ograniczenie procentowe (od 30 do 
40%) pozwoli na uniknięcie realizacji 
projektów z komponentem, którego 
wartość wskazywałaby na konieczność 
realizacji wyodrębnionego projektu 
współpracy ponadnarodowej, a nie 
projektu z komponentem 
ponadnarodowym i jest zgodne z 
zaleceniami Krajowej Instytucji 
WdraŜającej. 
Kryterium zostanie zweryfikowane               
na podstawie zapisów we wniosku                
o dofinansowanie projektu.   

Stosuje się do 
typu/ów projektów 

(nr) 
1 

9. Minimalna wartość projektu wynosi 500 000 PLN 

Uzasadnienie: 

Minimalna wartość projektu pozwoli na 
osiągnięcie odpowiedniej jakości  
i kompleksowości wsparcia w ramach 
projektów.  
Kryterium zostanie zweryfikowane                   
na podstawie zapisów we wniosku                       
o dofinansowanie projektu.. 

Stosuje się do 
typu/ów projektów 

(nr) 
1 

Kryteria strategiczne 

1. Projekt jest realizowany w partnerstwie pomiędzy 
instytucjami rynku pracy z instytucjami pomocy  
i integracji społecznej.  

WAGA 20 
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Uzasadnienie: 

Celem zastosowania kryterium jest 
osiągnięcie bardziej efektywnych 
rezultatów proponowanego wsparcia 
poprzez tworzenie zespołów 
składających się z przedstawicieli 
instytucji rynku pracy oraz instytucji 
pomocy i integracji społecznej.. 
Kryterium wpłynie na zwiększenie ilości 
zawieranych partnerstw, przyczyni się 
takŜe do popularyzacji idei partnerstwa 
i jego promocji jako narzędzia 
skutecznego rozwiązywania problemów 
społecznych. W województwie 
lubelskim funkcjonuje niewielka liczba 
partnerstw międzysektorowych                       
w obszarze integracji społecznej 
(Diagnoza ROPS w Lublinie) 
Powstawanie partnerstw poprzez 
nawiązywanie  współpracy i wzajemne 
oddziaływanie instytucji jest najbardziej 
efektywnym sposobem osiągnięcia 
najlepszych wyników poprzez 
wykorzystanie moŜliwości współpracy 
międzyinstytucjonalnej. Podmioty  
i instytucje zaangaŜowane w procesy 
współpracy partnerskiej zapewniają 
wszechstronne oddziaływanie na osoby 
znajdujące się w trudnej sytuacji 
społeczno - zawodowej, dysponują 
zróŜnicowaną i komplementarną ofertą 
wsparcia, powodując tym samym   
rozwój podmiotów ekonomii społecznej. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie zapisów we wniosku                        
o dofinansowanie projektu. 
Wnioskodawca zobowiązany jest 
uzasadnić w treści wniosku spełnianie 
kryterium.  

Stosuje się do 
typu/ów projektów 

(nr) 
1 

 

2. Projekt zakłada praktyczną adaptację i wdroŜenie 
wypracowanych długookresowych instrumentów 
finansowania podmiotów otoczenia sektora ekonomii 
społecznej oraz spółdzielni socjalnych w minimum 5 
instytucjach z terenu województwa lubelskiego.  

WAGA  20 

 Uzasadnienie: 

W woj. lubelskim w okresie ostatnich 
dwóch lat, w ramach EFS utworzono 
wiele nowych podmiotów otoczenia 
sektora ekonomii społecznej. WaŜne 
jest zatem zapewnienie trwałości 
realizowanych projektów jak równieŜ 
wspieranie istniejących juŜ na terenie 
województwa lubelskiego instytucji 
otoczenia sektora ekonomii społecznej 
oraz spółdzielni socjalnych. Kryterium 
ma na celu wspieranie takich 
projektów, które zakładają moŜliwość 
nie tylko poszukiwania i testowania 
długookresowych źródeł finansowania 
ww. instytucji, ale równieŜ  projektów 
które pozwolą  na wypracowanie 
narzędzi umoŜliwiających wdroŜenie 
oraz praktyczną adaptację 
wypracowanych rozwiązań. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie zapisów we wniosku                        
o dofinansowanie projektu. 
Wnioskodawca zobowiązany jest 
uzasadnić w treści wniosku spełnianie 
kryterium. 

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  

Komplementarność pomiędzy Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013  
a Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki zachodzi zarówno na poziomie celów głównych jak i na poziomie celów 
szczegółowych i priorytetów. Działania realizowane w ramach Poddziałania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy 
i integracji społecznej są komplementarne w odniesieniu do RPO WL w zakresie osi priorytetowych VII i VIII. Działanie 
7.2, dzięki nowym typom projektów, jest komplementarne z Priorytetem II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w 
regionach oraz w stosunku do działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2007 – 2013, w ramach Osi priorytetowej I Przedsiębiorczość i innowacje: z Działaniem 1.1 Dotacje dla 
nowopowstałych mikroprzędsiębiorstw., jak równieŜ z Działaniem 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw. 
Działanie 7.2 jest takŜe komplementarne w stosunku do Działania 2.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu 
wiedzy w ramach Osi priorytetowej II Infrastruktura ekonomiczna - w ramach RPO WL. Z uwagi na specyficzny charakter 
Działania 7.3 zasadne jest powiązanie go z Programami realizowanymi w obecnym okresie programowania takimi jak 
(RPO WL, Rozwój Polski Wschodniej, PROW). Przedmiotowe działanie jest szczególnie komplementarnie powiązane z 
Osią 4 Leader Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Odnowa i rozwój wsi”.  
Kryteria zastosowane w konkursach w ramach Działań 7.2 i 7.3 przyczynią się do zapewnienia komplementarności 
działań w ramach EFS z innymi funduszami, w ramach których będą prowadzone inwestycje wpływające na rozwój 
województwa lubelskiego, współfinansowane z EFRR lub FS. 
W Planie Działania Priorytetu VII na rok 2011 określono następujące kryteria, które będą inicjować i przyczyniać się do 
realizacji komplementarności: 
Kryteria dostępu do projektów systemowych Poddziałanie 7.1.1 i Poddzialanie 7.1.2  
- Grupę docelową w projekcie stanowią w co najmniej 10% osoby niepełnosprawne oraz projekt zakłada finansowanie 
prac związanych z dostosowaniem obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wydatków na wyposaŜenie 
ułatwiające dostęp osób niepełnosprawnych do wsparcia (komplementarność przedmiotowa) 
- 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 30.09.2010 r.) oraz projekt zakłada finansowanie prac związanych z dostosowaniem obiektów do 
potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wydatków na wyposaŜenie ułatwiające dostęp osób niepełnosprawnych do 
wsparcia. 
Kryteria dostępu i kryteria strategiczne dla Poddziałania 7.2.2 : 
Kryteria dostępu: 
- Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa lubelskiego (w przypadku osób fizycznych 
zamieszkują one na obszarze województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku 
innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną  na terenie województwa lubelskiego) – (komplementarność 
geograficzne, przedmiotowa), 
Kryteria strategiczne: 
- Projekt zakłada przeznaczenie co najmniej 50% kwoty załoŜonych w projekcie wydatków w ramach cross-financingu na 
sfinansowanie prac związanych z dostosowaniem obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wydatków na 
wyposaŜenie ułatwiające dostęp osób niepełnosprawnych do wsparcia (komplementarność przedmiotowa), 
- Grupę docelową w projekcie w co najmniej 10 % osoby niepełnosprawne oraz projekt zakłada przeznaczenie co 
najmniej 60% kwoty załoŜonych w projekcie wydatków w ramach cross-financingu na sfinansowanie prac związanych z 
dostosowaniem obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wydatków na wyposaŜenie ułatwiające dostęp osób 
niepełnosprawnych do wsparcia – konkurs A.2. (komplementarność przedmiotowa),  
- Projekt jest skierowany do mieszkańców gminy, na terenie której zrealizowano, są realizowane, bądź planowane                     
do realizacji przedsięwzięcia z zakresu rewitalizacji przestrzennej, gospodarczej i infrastrukturalnej , współfinansowane z 
następujących programów operacyjnych: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), Poakcesyjnego Programu 
Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW), Programu Rozwój Polski Wschodniej (RPW), Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPOWL), Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG), 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) (komplementarność bezpośrednia), 
- Grupę docelową w projekcie stanowią w co najmniej 15% osoby w wieku od 15 do 24 lat (komplementarność 
przedmiotowa). 
Kryteria dostępu i kryteria strategiczne dla Działania 7.3: 
Kryteria dostępu: 
- Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru jednej gminy województwa lubelskiego (w przypadku osób 
fizycznych zamieszkują one na obszarze tej gminy województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu 
Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na terenie tej gminy województwa 
lubelskiego)  - (komplementarność geograficzna), 
- Grupę docelowa w projekcie stanowią w co najmniej 10% osoby w wieku od 15 do 24 lat (komplementarność 
przedmiotowa), 
Kryteria strategiczne: 
- Grupę docelową w projekcie stanowią w co najmniej 5 % osoby niepełnosprawne oraz projekt zakłada przeznaczenie                  
co najmniej 80% kwoty załoŜonych w projekcie wydatków w ramach cross-financingu na sfinansowanie prac związanych 
z dostosowaniem obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wydatków na wyposaŜenie ułatwiające dostęp 
osób niepełnosprawnych do wsparcia (komplementarność przedmiotowa), 
- Projekt wykorzystuje model aktywizacji środowisk lokalnych wypracowany na podstawie zwalidowanych rezultatów 
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Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL oraz Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (komplementarność 
międzyokresowa). 
Komplementarność działań podejmowanych w ramach ww. programów zapewniona jest równieŜ na poziomie 
instytucjonalnym poprzez pracę Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa 
Lubelskiego (PKM PO KL WL) na lata 2007–2013 oraz Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Lubelskiego na lata 2007–2013, a takŜe pracę Regionalnej Grupy Sterującej Ewaluacją – Program 
Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Regionalnej Informacyjnej Grupy Roboczej, jak równieŜ Regionalnej Sieci 
Tematycznej Województwa Lubelskiego w ramach PO KL. Na poziomie regionu funkcjonuje grupa robocza 
zapewniająca wsparcie dla działań podejmowanych w ramach Priorytetu VII PO KL. Zasady doboru osób                 do 
ww. gremiów powołanych z róŜnych instytucji zaangaŜowanych we wdraŜanie polityki regionalnej, gwarantują 
komplementarność działań oraz odpowiednio zorganizowany przepływ informacji. Dodatkowym mechanizmem słuŜącym 
zapewnieniu komplementarności na poziomie organizacyjnym są cykliczne spotkania kolegium dyrektorów 
departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie oraz dyrektorów jednostek 
organizacyjnych samorządu województwa. 
Instytucja Pośrednicząca przeprowadza dodatkowo  szerokie konsultacje społeczne, w ramach których opiniowane są  
propozycje kryteriów dotyczących komplementarności z partnerami społeczno-gospodarczymi, JST, sektorem 
pozarządowym oraz instytucjami zaangaŜowanymi we wdraŜanie programów operacyjnych w województwie lubelskim, 
powyŜsza forma pozwala wypracować formułę kryteriów, które w  racjonalny i efektywny sposób pozwolą na ich 
spełnienie przez projektodawców, a tym samym zapewnią synergię podejmowanych działań. 
Instytucja Pośrednicząca prowadzi spotkania robocze, których uczestnikami oprócz członków Podkomitetu 
Monitorującego, są przedstawiciele interesariuszy zaangaŜowanych w działania na rzecz rozwoju województwa 
lubelskiego, w ramach których omawiane są projekty Planów działania w tym głównie kryteria dostępu oraz kryteria 
strategiczne. 
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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 15 075 61 514 24,51%

- w tym osoby z terenów wiejskich 7 538 22 996 32,78%
Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach
realizowanych projektów 

13 123 41 010 32,00%

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

1260 1 402 89,87%

Liczba osób zagrozonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w projekcie 4164 13 865 30,03%
Liczba projektów wspierających rozwój inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji
społeczności lokalnych

159 159 100,00%

Odsetek klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zostali objęci kontraktami
socjalnymi 8,00% 10,00% n/d
Odsetek klientów instytucji pomocy społecznej będących w wieku aktywności zawodowej
i niepracujących, którzy w ramach Priorytetu zostali objęci działaniami aktywnej integracji 8,00% 15,00% n/d
Odsetek pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących
się aktywną integracją, którzy podnieśli swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym 90,00%

100,00% n/d

Inne wskaźniki produktu określone przez Instytucję Pośredniczącą
Inne wskaźniki rezultatu określone przez Instytucję Pośredniczącą

H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowyc h

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

Wskaźniki rezultatu

Wskaźnik produktu
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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 instytucji wspierających ekonomię społeczną, które otrzymały wsparcie w ramach
Priorytetu

30 3 1000,00%

Liczba inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej wspartych z EFS 55 26 211,54%
Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej 1 600 2 116 75,61%

Inne wskaźniki produktu określone przez Instytucję Pośredniczącą
Inne wskaźniki rezultatu określone przez Instytucję Pośredniczącą

Pole wypełniane automatycznie

Wskaźniki rezultatu

H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowyc h

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

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

Działanie7.1 68 000 000,00 191 824 841,00 68 000 000,00 61 175 000,00 5 212 500,00 300 000,00 1 312 500,00 4 000 000,00 54 400 000,00
Poddziałanie 7.1.1* 40 000 000,00 113 671 770,00 40 000 000,00 35 800 000,00 3 900 000,00 300 000,00 0,00 4 000 000,00 32 000 000,00
Poddziałanie 7.1.2 25 000 000,00 62 724 317,00 25 000 000,00 22 375 000,00 1 312 500,00 0,00 1 312 500,00 0,00 20 000 000,00
Poddziałanie 7.1.3 3 000 000,00 15 428 754,00 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 400 000,00
Działanie 7.2 14 500 000,00 124 038 512,00 41 000 000,00 41 000 000,00 0,00 0,00 0,00 49 257 850,36 24 000 000,00
Poddziałanie 7.2.1 0,00 72 211 570,00 25 000 000,00 25 000 000,00 0,00 0,00 0,00 24 888 264,54 20 000 000,00
Poddziałanie 7.2.2 14 500 000,00 51 826 942,00 16 000 000,00 16 000 000,00 0,00 0,00 0,00 24 369 585,82 4 000 000,00
Działanie 7.3 7 000 000,00 20 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 0,00 0,00 0,00 8 298 551,26 1 000 000,00
RAZEM PRIORYTET VII 89 500 000,00 335 863 353,00 116 000 000,00 109 175 000,00 5 212 500,00 300 000,00 1 312 500,00 61 556 401,62 79 400 000,00
w tym projekty innowacyjne 5 000 000,00 13 000 000,00 4 000 000,00 9 000 000,00 3 200 000,00

w tym projekty współpracy 
ponadnarodowej * 5 500 000,00 5 500 000,00 0,00 5 500 000,00 0,00

* kwoty obejmują alokację przewidzianą na konkurs, w ramach której przewidywana wartość komponentu ponadnarodowego wynosi maksymalnie 2.200.000,00

I. KONTRAKTACJA I WYDATKI W PODZIALE NA DZIAŁANIA I  PODDZIAŁANIA
(wyłącznie 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.
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PODPIS OSOBY UPOWAśNIONEJ DO PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE PLANU DZIAŁANIA 

Miejscowość, data  
Pieczęć i 

podpis osoby 
upowaŜnionej 

 

 

 
 


