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INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ 

Numer i nazwa Osi 
Priorytetowej 

OŚ PRIORYTETOWA 7. 
WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 

Działanie 7.1 
województwo wielkopolskie 

Instytucja 
Organizująca 

Konkurs/Nabór 
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 

Adres 
korespondencyjny 

ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań 

Telefon 61 846 38 78 Faks  61 846 37 20 

E-mail efs@wup.poznan.pl 

Dane kontaktowe osoby 
(osób) w Instytucji 
Pośredniczącej do 

kontaktów roboczych 

 
Magdalena Framska 

tel. 61 846 37 01 
e-mail: m.framska@wup.poznan.pl 

 
Anna Osuch 

tel. 61 846 37 01 
e-mail: a.osuch@wup.poznan.pl 

 

 
 
 

INFORMACJE O INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ 

Numer i nazwa Osi 
Priorytetowej 

Oś Priorytetowa 7. Włączenie 
społeczne 

Działania 7.2 i 7.3 
województwo wielkopolskie 

Instytucja 
Organizująca 

Konkurs/Nabór 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 

Adres 
korespondencyjny 

al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań 

Telefon 61 626 73 00 Faks  61 626 73 01 

E-mail defs.sekretariat@umww.pl  

Dane kontaktowe osoby 
(osób) w Instytucji 
Zarządzającej do 

kontaktów roboczych 

Kinga Kolasińska 
tel. 61 626 73 63 

e-mail: kinga.kolasinska@umww.pl 
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KARTA DZIAŁANIA 7.1 

 
Projekty, których realizacja będzie kontynuowana 
 

Cel szczegółowy poddziałania Wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

Działanie 7.1 Aktywna integracja 

Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe 

Priorytet inwestycyjny 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych 

szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie 

 

Kontraktacja dotychczasowa 
(wg stanu na dzień 31.01.2022 r.) 

EFS – 302 987 818,92 PLN podpisano 355 umów 

Współfinansowanie z innych źródeł –  53 468 444,54 PLN 

Wartość wskaźników produktu 
dotychczas osiągnięta (bądź 
założona do osiągnięcia na 
podstawie zawartych kontraktów 
wg stanu na dzień 31.01.2022 r.) 

Wartość wskaźników dotychczas osiągnięta: 
 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych 
wsparciem w programie (osoby) –     24 874. 

- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C) (osoby) –   
8 422. 

- Liczba zawartych porozumień o współpracy na rzecz realizacji usług aktywnej 
integracji (sztuki) –   196. 

 
 

Projekty, których realizacja rozpocznie się w 2022 r. 
 
Cel szczegółowy poddziałania Wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym 
Działanie 7.1 Aktywna integracja 
Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe 
Priorytet inwestycyjny 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans 
oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie 
 

LP. 
Konkursu:  

1 Przewidywany termin ogłoszenia konkursu  
I 

kw. 
x 

II 
kw. 

- 
III 

kw. 
- 

IV 
kw. 

- 

Typ 
konkursu 

Otwarty - 
 

Zamknięty x 

Planowana 
alokacja 

Kwota alokacji :    31 550 339,38 PLN (EFS) 
                               5 567 706,95 PLN (współfinansowanie z innych źródeł) 
 

Typ/typy 
projektów 

przewidziane 
do realizacji 
w ramach 
konkursu 

W ramach konkursu można realizować następujące typy projektów: 

1) Projekty z zakresu wsparcia działań, mających na celu integrację i aktywizację społeczno-zawodową 

osób, rodzin/grup/środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przez 

wykorzystanie instrumentów aktywizacji: 

a) zawodowej – pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie 

w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, tj. np. wsparcie 

usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej świadczonych w Centrach Integracji Społecznej, 

Klubach Integracji Społecznej, Zakładach Aktywności Zawodowej lub Warsztatach Terapii Zajęciowej, 

zatrudnienie wspierane, zatrudnienie wspomagane, praktyki, staże, prace społecznie użyteczne, usługi 

asystencko-doradcze wspierające aktywizację zawodową, w tym: trener pracy, asystent pracy, 

doradca zawodowy, wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy na potrzeby zatrudnienia osoby 

z niepełnosprawnością, dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, 

kursy i szkolenia zawodowe, (wraz ze stypendiami). 



b) edukacyjnej – podniesienie poziomu wykształcenia lub dostosowanie poziomu wykształcenia do 

potrzeb rynku pracy, tj. np. sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem wykształcenia 

na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym dla osób w wieku 

aktywności zawodowej (wraz ze stypendiami), zajęcia w ramach kształcenia ustawicznego oraz 

kosztów z nimi związanych w celu uzyskania zawodu lub przygotowania zawodowego, sfinansowanie 

zajęć w ramach podnoszenia kompetencji kluczowych, organizacja i sfinansowanie usług 

wspierających aktywizację edukacyjną (np. brokera edukacyjnego oraz kosztów z nimi związanych). 

c) zdrowotnej – wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie 

w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy (tylko w przypadku gdy stanowi jeden 

z elementów projektu, w powiązaniu z innymi instrumentami aktywizacji i/lub podejmowanym 

zatrudnieniem), np. 

- finansowanie badań profilaktycznych lub specjalistycznych,  

- skierowanie i sfinansowanie terapii psychologicznej, rodzinnej, psychospołecznej dla osób lub rodzin, 

- skierowanie i sfinansowanie programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego w przypadku 

osób uzależnionych od alkoholu,  

- skierowanie i sfinansowanie programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej dla osób 

uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających,  

- sfinansowanie części kosztów zespołów ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo lub zajęć 

rehabilitacyjnych zgodnie z potrzebami osób z niepełnosprawnościami,  

- skierowanie i sfinansowanie programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc 

w rodzinie oraz wsparcie dla osób dotkniętych przemocą, o których mowa w przepisach 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

d) społecznej – nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, 

samodzielności i aktywności społecznej, np.: 

- organizacja i finansowanie usług wspierających osoby z niepełnosprawnościami (m.in. koszty 

zatrudnienia tłumacza osoby głuchoniemej, przewodnika osoby niewidomej, asystenta osoby 

niepełnosprawnej),  

- finansowanie kosztów dostępu do usług bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego 

(indywidualnego i grupowego) oraz mediacji rodzinnej i interwencji kryzysowej,  

- organizacja i finansowanie kosztów wolontariatu oraz kosztów zatrudnienia osoby prowadzącej klub 

wolontariuszy , 

- organizacja i finansowanie treningów kompetencji i umiejętności społecznych, w tym kosztów 

zatrudnienia i działania osoby prowadzącej klub lub grupę,  

- organizacja i finansowanie uczestnictwa w grupach i klubach samopomocowych, w tym kosztów 

zatrudnienia i działania osoby prowadzącej klub lub grupę,  

- organizacja i finansowanie usług wsparcia i aktywizacji rodzin marginalizowanych (m.in. asystent 

rodziny, mediator),  

- koszty zatrudnienia np. asystenta osoby bezdomnej, asystenta osoby opuszczającej zakład karny,  

- pokrycie kosztów uczestnictwa w placówkach wsparcia dziennego, świetlicach i klubach,  

- organizacja i finansowanie usług wspierających animację lokalną, w tym kosztów zatrudnienia 

animatora lokalnego, lidera klubu integracji społecznej, streetworkera),  

- praca socjalna, 

e) działania o charakterze środowiskowym (wyłącznie przy jednoczesnym zastosowaniu instrumentów 

aktywizacji zawodowej, społecznej lub edukacyjnej) – m.in. koszty spotkań związanych np. z realizacją 

programów aktywności lokalnej, organizowanie i inspirowanie udziału mieszkańców w spotkaniach, 

w szczególności o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym; inne działania o charakterze 

integracyjnym wynikające np. z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

o przeciwdziałaniu narkomanii. 

W przypadku zastosowania instrumentów aktywnej integracji wobec danej osoby, sfinansowaniu mogą 

podlegać również: 

- koszty ubezpieczenia zdrowotnego uczestnika projektu, 

- koszty ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników projektu, 

- koszty opieki nad dzieckiem lub osobą zależną (na czas realizacji zajęć), poniesione przez osobę 

będącą uczestnikiem zajęć lub koszty zorganizowania zajęć z dziećmi lub osobami zależnymi osób 

będących uczestnikami zajęć, 

- koszty pobytu dziecka uczestnika projektu w świetlicach i klubach, 



- koszty dojazdów uczestników projektu oraz osób z ich otoczenia, które korzystają z instrumentów 

aktywnej integracji, a w przypadku osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym 

również ich opiekunów lub asystentów, związane z uczestnictwem w kursach, poradnictwie, 

szkoleniach, konsultacjach i innych zajęciach, związanych z realizacją projektu, 

- koszty wyżywienia dla uczestników projektu oraz osób z ich otoczenia, które korzystają z instrumentów 

aktywnej integracji, a w przypadku osób z niepełnosprawnością ze znacznym i umiarkowanym 

stopniem niepełnosprawności także ich opiekunów lub asystentów, podczas zajęć wynikających 

z zaplanowanej ścieżki reintegracji, 

- finansowanie badań stwierdzających zdolność do wykonywania pracy, uczestnictwa w szkoleniu lub 

przygotowaniu zawodowym, odbywania stażu, wykonywania prac użytecznie społecznych oraz 

stwierdzających szczegółowe predyspozycje wymagane do wykonywania określonych zawodów 

zgodnie z art. 2 ust 3 i art. 40 ust 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy. 

2) Projekty służące sieciowaniu i dostarczaniu narzędzi zwiększających aktywność społeczną osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i działających na ich rzecz oraz 

wzmacniających deinstytucjonalizację (wyłącznie w powiązaniu z typem 1). 

Sieciowanie: 

- łączenie podmiotów o podobnym charakterze działań lub podmiotów mających na celu wzmocnienie 

współpracy interdyscyplinarnej; 

- wymiana zasobów i usług (sieci ponadgminne lub sieci ponadpowiatowe) w celu zmniejszenia 

obszarów wykluczenia społecznego; 

- wypracowywanie, dostarczenie, wdrażanie narzędzi zwiększających aktywność społeczną; 

- działania edukacyjne/szkoleniowe dla podmiotów odpowiadających za lokalną politykę integracyjną, 

np. gminy nie realizujące projektów w zakresie aktywnej integracji w okresie 2007-2013; 

- doradztwo w zakresie strategicznych inwestycji społecznych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym; 

- tworzenie partnerstw międzygminnych/powiatowych, mających na celu wymianę usług w zakresie 

aktywnej integracji i ich realizację w miejscu zapotrzebowania. 

Przewidywane 
wskaźniki 
konkursu 

Wartości wskaźników zostaną wskazane po określeniu kwoty alokacji przeznaczonej na konkurs. 

 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie 

–   925 osób; 

- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C) –  209 osób; 

- Liczba zawartych porozumień o współpracy na rzecz realizacji usług aktywnej integracji – podlega 
monitorowaniu 

 

Wskaźniki rezultatu: 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po 
opuszczeniu programu – 35%; 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu 
programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 20%; 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub 
nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 31%. 

Szczegółowe 
kryteria 
wyboru 

projektów 

Kryteria dostępu 

1. Projektodawca składa nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie projektu w ramach danego 
naboru jako Wnioskodawca lub Partner. 

Uzasadnienie: 

Ograniczona zostanie liczba „bliźniaczych” projektów składanych 
przez jednego Wnioskodawcę. Wpłynie to korzystnie na 
różnorodność i jakość realizowanych projektów. Kryterium to 
ułatwi również dostęp do otrzymania dofinansowania większej 
liczbie Wnioskodawców. Kryterium w przedmiotowym brzmieniu 
odnosi się do występowania danego podmiotu zarówno w 
charakterze Wnioskodawcy jak i partnera. Oznacza to, że jeżeli 
dany podmiot złoży wniosek , w którym występuje w charakterze 
Wnioskodawcy, wówczas nie może występować w innych 
wnioskach złożonych w tym samym konkursie w charakterze 
partnera. W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku przez 
jednego Wnioskodawcę występującego jako Partner Wiodący lub 
Partner, Instytucja Organizująca Konkurs odrzuca wszystkie 
złożone w odpowiedzi na konkurs wnioski, w związku z 
niespełnieniem kryterium dostępu. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
projektów 

1; 2 



2. Okres realizacji projektu wynosi maksymalnie 12 miesięcy. 

Uzasadnienie: 

212 miesięczny okres realizacji projektu zwiększy efektywność i 
racjonalność wdrażanych projektów. Proponowany okres 
realizacji projektu jest wystarczający, aby objąć wszystkich 
uczestników zakładanymi formami wsparcia i skutecznie 
przeprowadzić ich aktywizację społeczno-zawodową oraz podjąć 
odpowiednie działania zaradcze w przypadku trudności w 
realizacji projektu. 
 
Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 
zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020  (Dz. U. z 
2017 r. poz. 1460 z późn. zm.) treść wniosku o dofinansowanie w 
części dotyczącej spełniania kryterium może być uzupełniana lub 
poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
projektów 

1; 2 

3. Projekt, w którym zaplanowano wsparcie dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, 
zakłada współpracę z właściwymi dla uczestników Powiatowymi Urzędami Pracy przy aktywizacji 
zawodowej uczestników projektu w zakresie konsultowania grup docelowych oraz instrumentów 
wsparcia. 

Uzasadnienie: 

Podjęcie współpracy z PUP prawidłowo ukierunkuje wybór grupy 
docelowej w ramach projektu, a dzięki wymianie informacji o 
kliencie i działaniach wobec niego podejmowanych, zapewni 
odpowiedni dobór instrumentów w celu aktywizacji uczestników 
projektu. Umożliwi również uniknięcie powielania form pomocy 
kierowanych do uczestników projektu przez Wnioskodawcę i 
Powiatowe Urzędy Pracy. 
 
Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 
zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020  (Dz. U. z 
2017 r. poz. 1460 z późn. zm.) treść wniosku o dofinansowanie w 
części dotyczącej spełniania kryterium może być uzupełniana lub 
poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
projektów 

1; 2 

4. W projekcie zakłada się realizację minimalnych poziomów efektywności społecznej i 
zatrudnieniowej dla poszczególnych grup docelowych  

Uzasadnienie: 

Wsparcie skierowane do uczestników projektu w ramach 
włączenia społecznego przewiduje szeroki zakres oferowanych 
działań m.in. poprzez wykorzystanie instrumentów aktywizacji o 
charakterze społecznym i zawodowym. W związku z tym, 
oferowane wsparcie ma zapewnić powrót tych osób na otwarty 
rynek pracy (w wymiarze społecznym i zawodowym). 
Zastosowane w projekcie minimalne progi efektywności 
zatrudnieniowej dla poszczególnych grup docelowych będą 
wskazane w regulaminie konkursu.  
 
Spełnienie powyższego kryterium będzie weryfikowane w okresie 
realizacji projektu i po jego zakończeniu, zgodnie z Wytycznymi w 
zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (aktualnymi na dzień 
ogłoszenia konkursu).  
 
Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 
zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020  (Dz. U. z 
2017 r. poz. 1460 z późn. zm.) treść wniosku o dofinansowanie w 
części dotyczącej spełniania kryterium może być uzupełniana lub 
poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
projektów 

1; 2 

5. Projekt służący sieciowaniu i dostarczaniu narzędzi zwiększających aktywność społeczną osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i działających na ich rzecz oraz 
wzmacniających deinstytucjonalizację, realizowany jest w partnerstwie z Regionalnym 
Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu oraz w powiązaniu z typem projektu nr 1. 

Uzasadnienie: 

Partnerstwo z wojewódzką samorządową jednostką 
organizacyjną, realizującą zadania samorządu województwa z 
zakresu polityki społecznej, ze względu na posiadane 
doświadczenie zapewni właściwą koordynację realizowanych w 
ramach projektu przedsięwzięć związanych z sieciowaniem, 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
projektów 

1; 2 



wypracowaniem oraz wdrożeniem nowych narzędzi 
zwiększających aktywność społeczną. 
 
Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 
zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020  (Dz. U. z 
2017 r. poz. 1460 z późn. zm.) treść wniosku o dofinansowanie w 
części dotyczącej spełniania kryterium może być uzupełniana lub 
poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu. 

6. Projekt oferuje zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie, odpowiadające na potrzeby 
uczestnika, nieograniczające możliwości dostępu do poszczególnych rodzajów usług aktywnej 
integracji.   W związku z powyższym dla każdego uczestnika projektu zostanie opracowana 
indywidualna ścieżka reintegracji. 

Uzasadnienie: 

Zastosowanie ścieżki reintegracji dostosowanej indywidualnie do 
każdego z uczestników projektu korzystnie wpłynie na proces 
wsparcia i reintegracji zawodowej osoby korzystającej ze 
wsparcia. 
 
Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 
zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020  (Dz. U. z 
2017 r. poz. 1460 z późn. zm.) treść wniosku o dofinansowanie w 
części dotyczącej spełniania kryterium może być uzupełniana lub 
poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
projektów 

1; 2 

7. W projektach realizowanych przez OPS i PCPR każdy uczestnik projektu podpisuje i realizuje 
kontrakt socjalny lub indywidualny program, o których mowa w ustawie z 12 marca 2004 r. o 
pomocy społecznej lub dokument równoważny w przypadku PCPR. 

Uzasadnienie: 

Kryterium zastosowane w celu zapewnienia wszystkim 
uczestnikom projektu kompleksowego i efektywnego wsparcia w 
postaci zastosowania instrumentów aktywizacji społecznej i 
zawodowej. 
 
Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 
zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020  (Dz. U. z 
2017 r. poz. 1460 z późn. zm.) treść wniosku o dofinansowanie w 
części dotyczącej spełniania kryterium może być uzupełniana lub 
poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
projektów 

1; 2 

8. Każdy uczestnik projektu podpisuje i realizuje umowę na wzór kontraktu socjalnego, którego 
obowiązkowym elementem są usługi aktywnej integracji. 

Uzasadnienie: 

Kryterium zastosowane w celu zapewnienia wszystkim 
uczestnikom projektu kompleksowego i efektywnego wsparcia w 
postaci zastosowania instrumentów aktywizacji społecznej i 
zawodowej. 
 
Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 
zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020  (Dz. U. z 
2017 r. poz. 1460 z późn. zm.) treść wniosku o dofinansowanie w 
części dotyczącej spełniania kryterium może być uzupełniana lub 
poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
projektów 

1; 2 

9. Szkolenia kończą się dokumentem potwierdzającym umiejętności/kompetencje/kwalifikacje. 



Uzasadnienie: 

Wprowadzenie kryterium ma na celu zwiększenie efektywności i 
jakości szkoleń/kursów/warsztatów oferowanych uczestnikom 
projektu. 
W ramach projektu możliwa będzie organizacja takich 
szkoleń/kursów/warsztatów, których efektem będzie uzyskanie 
konkretnych umiejętności/kompetencji/ kwalifikacji zawodowych 
i/lub społecznych. 
Nabycie kwalifikacji i kompetencji odbywać się będzie zgodnie z 
Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego 
realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020 
(aktualnymi na dzień ogłoszenia konkursu). 
 
Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 
zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020  (Dz. U. z 
2017 r. poz. 1460 z późn. zm.) treść wniosku o dofinansowanie w 
części dotyczącej spełniania kryterium może być uzupełniana lub 
poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
projektów 

1; 2 

10. Kwota dofinansowania projektu przekracza równowartość 100 tys. EUR. 
Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany 
przez KE aktualny na dzień ogłoszenia konkursu. 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie kryterium uzasadnione jest zmianą Wytycznych w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, które 
22 sierpnia 2019 r. zatwierdził Minister Inwestycji i Rozwoju.  
Kierując się zapisami pkt. 1 podrozdziału 8.5 ww. Wytycznych 
dopuszczone do ubiegania się o dofinansowanie w bieżącym 
konkursie będą jedynie te projekty, których wartość 
dofinansowania przekracza równowartość 100 tys. EUR (Kurs 
wymiany o którym mowa w kryterium opublikowany zostanie na 
stronie:http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts
/inforeuro/index_en.cfm), co pozwoli na rozliczanie ich w oparciu 
o rzeczywiście poniesione wydatki 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
projektów 

1; 2 

11. Wnioskodawca oraz Partner posiada siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego. 

Uzasadnienie: 

Kryterium  ma  na  celu  ułatwienie podmiotom których siedziba 
(rozumiana jako miejsce  położenia  podmiotu wskazane w 
koncesji, zezwoleniu lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej albo  w  rejestrze  przedsiębiorców lub 
innym odpowiednim rejestrze) znajduje się w województwie 
wielkopolskim, rekrutacji i zapewnienie skuteczniej aktywizacji 
uczestników projektu pochodzących z tego samego regionu. 
Kryterium zostanie zweryfikowane podczas oceny merytorycznej 
na podstawie treści wniosku. 
Instytucja Organizująca Konkurs odrzuca wszystkie złożone w 
odpowiedzi na konkurs wnioski, w związku z niespełnieniem 
kryterium dostępu. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
projektów 

1; 2 

Kryteria premiujące (19 pkt) 

         1. Projekt jest skierowany w co najmniej 10 % do osób: 
- o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; 
- z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym 
osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z całościowymi zaburzeniami 
rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i 
Problemów Zdrowotnych  

WAGA 6 pkt. 

Uzasadnienie: 

Osoby z niepełnosprawnością, w tym o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełno-
sprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, 
w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z 
całościowymi zaburzeniami rozwojowymi to osoby 
defaworyzowane, stanowiące grupę o najniższym wskaźniku 
zatrudnienia, wymagające w szczególności wsparcia, także ze 
strony Europejskiego Funduszu Społecznego. Zastosowanie 
przedmiotowego kryterium ma na celu preferowanie projektów w 
części ukierunkowanych właśnie na wsparcie tej grupy osób. 
Natomiast dostosowanie wsparcia do potrzeb i barier ww. grup 
osób (poprzez zastosowanie IPD) oraz kompleksowość 
udzielonego w ramach projektu wsparcia przyczyni się w 
znacznym stopniu do ich aktywizacji społeczno – zawodowej 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
projektów 

1; 2 



          2. Projekt obejmuje działania typu 2 i realizowany jest w partnerstwie z 
ROPS w Poznaniu (wyłącznie w powiązaniu z typem 1). 

WAGA 5 pkt. 

Uzasadnienie: 

Premiowane będą projekty realizowane z ROPS w Poznaniu – 
instytucją najlepiej zorientowaną w problemach i potrzebach osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 
najbardziej doświadczoną w zakresie ekonomii społecznej. 
Działania sieciujące przynoszą wymierne korzyści polegające na 
nawiązywaniu współpracy między gminami a innymi jst i 
podmiotami, walczącymi z ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym. Dlatego też projekty realizowane w partnerstwie z 
ROPS w Poznaniu gwarantują wysokiej jakości, kompleksowe 
wsparcie uczestników projektu. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
projektów 

1; 2 

            3. Projekt zapewnia wykorzystanie skutecznych rozwiązań lub produktów 
wypracowanych w ramach projektów systemowych POKL i/lub projektów 
innowacyjnych PIW EQUAL, PO KL (zgromadzonych przez Krajową Instytucję 
Wspomagającą w bazie dostępnej na stronie http://www.kiw-pokl.org.pl) lub PO 
WER.   

WAGA 1 pkt 

Uzasadnienie: 

Skuteczne rozwiązania lub produkty wypracowane w ramach 
projektów systemowych POKL i/lub projektów innowacyjnych PIW 
EQUAL, PO KL lub PO WER, pozwolą na możliwie najbardziej 
efektywną aktywizacje społeczno-zawodową uczestników 
projektu poprzez zastosowanie sprawdzonych mechanizmów 
wsparcia. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
projektów 

1; 2 

           4. Projekt realizowany jest w partnerstwie z jst (jednostką organizacyjną jst) 
lub PES (podmiotem ekonomii społecznej). 

WAGA 3 pkt. 

Uzasadnienie: 

Występujące w regionie problemy społeczne związane z 
wykluczeniem społecznym wymagają zintegrowanego działania 
doświadczonych instytucji i kadry doświadczonej w zakresie 
pomocy społecznej. Jednostki organizacyjne samorządu 
terytorialnego oraz podmioty ekonomii społecznej dysponują 
odpowiednimi instrumentami diagnozy problemów społecznych 
oraz posiadają wysoki potencjał kadrowy, dlatego też premiowane 
będą projekty, w których te instytucje będą występowały w roli 
partnera. Kryterium przyczyni się do kompleksowego wsparcia 
grup docelowych. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
projektów 

1; 2 

             5. Wsparcie w ramach projektu udzielane na wiejskich obszarach 
funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych (regionalne OSI). 

WAGA 2 pkt. 

Uzasadnienie: 

Wiejskie obszary funkcjonalne wymagające wsparcia procesów 
rozwojowych, czyli regionalne OSI to obszary, które pod różnymi 
względami można uznać za problemowe.  
Kryterium premiuje projekty, których miejscem realizacji są 
obszary, na których wg Strategii Rozwoju Województwa 
Wielkopolskiego do 2020 roku zidentyfikowano problemy, które 
kumulując się, stanowią podstawę do terytorialnego 
ukierunkowania interwencji. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
projektów 

1; 2 

             6. Wsparcie w ramach projektu udzielane na obszarach o najniższym 
stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach rozwojowych (regionalne 
OSI). 

WAGA 2 pkt. 

Uzasadnienie: 

Obszary o najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się 
perspektywach rozwojowych, czyli regionalne OSI to obszary, 
które pod różnymi względami można uznać za problemowe.  
Kryterium premiuje projekty, których miejscem realizacji są 
obszary, na których wg Strategii Rozwoju Województwa 
Wielkopolskiego do 2020 roku zidentyfikowano problemy, które 
kumulując się, stanowią podstawę do terytorialnego 
ukierunkowania interwencji. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
projektów  

1; 2 

 

  



KARTA DZIAŁANIA 7.2 

 
Projekty, których realizacja jest kontynuowana 
 
Cel szczegółowy poddziałania Wzrost liczby osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym korzystających z usług społecznych 

Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne 

Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez 

jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne 

Priorytet inwestycyjny 9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz 

wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie 
ogólnym 

 

Kontraktacja dotychczasowa (wg 
stanu na dzień 31.01.2022 r.) 

EFS – 56 288 329,29 PLN – Podpisano 34 umów o dofinansowanie 

BP – 6 414 322,78 1PLN 

Wartość wskaźników produktu 
dotychczas osiągnięta (bądź 
założona do osiągnięcia na 
podstawie zawartych kontraktów 
wg stanu na dzień 31.01.2022 r.) 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami 
społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie (osoby): 
– 10 734 (158% wartości docelowej) w podpisanych umowach; 
– 10 734  (158% wartości docelowej) wg zatwierdzonych wniosków o płatność. 

 

 
Cel szczegółowy poddziałania Wzrost liczby osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym korzystających z usług społecznych. Wzrost liczby osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystających z usług zdrowotnych 

Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne 

Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe 

Priorytet inwestycyjny 9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz 

wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie 
ogólnym 

 

Kontraktacja dotychczasowa (wg 
stanu na dzień 31.01.2022 r.) 

EFS – 375 288 017,34 PLN – Podpisano 135 umowy o dofinansowanie 

BP – 40 107 867,85 PLN 

Wartość wskaźników produktu 
dotychczas osiągnięta (bądź 
założona do osiągnięcia na 
podstawie zawartych kontraktów 
wg stanu na dzień 31.01.2022 r.) 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami 
społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie: 
- 22 358 (128% wartości docelowej) w podpisanych umowach; 
- 20 649 (118% wartości docelowej) wg zatwierdzonych wniosków o płatność. 
 
Liczba JST, w których wdrożono w partnerstwie z partnerami społecznymi system 
realizacji usług społecznych: 
- 14 (100% wartości docelowej) w podpisanych umowach; 
- 14 (100% wartości docelowej) wg zatwierdzonych wniosków o płatność. 
 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami 
zdrowotnymi w programie: 
- 15 962 (124% wartości docelowej) w podpisanych umowach; 
- 12 534 (98% wartości docelowej) wg zatwierdzonych wniosków o płatność. 
Liczba osób objętych programem wielospecjalistycznej terapii wrodzonych wad 
twarzy(osoby): 
– 300 (100% wartości docelowej) w podpisanych umowach; 



– 332 (111 % wartości docelowej) wg zatwierdzonych wniosków o płatność. 
 
Liczba osób objętych programem przesiewowego badania słuchu młodzieży klas 
szóstych (osoby): 
– 7 300 (37% wartości docelowej) w podpisanych umowach; 
– 6 992 (35 % wartości docelowej) wg zatwierdzonych wniosków o płatność. 
 
Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania 
skutkom pandemii COVID-19: 
- 222 (278% wartości docelowej) w podpisanych umowach; 
- 275 (344% wartości docelowej) wg zatwierdzonych wniosków o płatność. 
Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią 
COVID-19: 
- 104 174 817,47 (129% wartości docelowej) w podpisanych umowach; 
- 80 611 691,9 (100% wartości docelowej) wg zatwierdzonych wniosków o płatność. 

 
 
 
 

 

Poddziałanie 7.2.3 Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania 
 
Projekty, których realizacja jest kontynuowana 
 

Cel szczegółowy poddziałania Wzrost liczby osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym korzystających z usług społecznych 

Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne 

Poddziałanie 7.2.3 Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania 

Priorytet inwestycyjny 9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz 

wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie 
ogólnym 
Typ 1 Usługi asystenta rodziny oraz koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej 
 

Kontraktacja dotychczasowa (wg 
stanu na dzień 31.01.2022 r.) 

EFS – 19 484 246,21 PLN – Podpisano 2 umowy o dofinansowanie 

BP – 2 257 164,07 PLN 

Wartość wskaźników produktu 
dotychczas osiągnięta (bądź 
założona do osiągnięcia na 
podstawie zawartych kontraktów 
wg stanu na dzień 31.01.2022 r.) 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami 
społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie: 
- 5 797 (192% wartości docelowej) w podpisanych umowach; 
- 4 153 (138% wartości docelowej) wg zatwierdzonych wniosków o płatność. 

 
 
 

 
  



 
 

KARTA DZIAŁANIA 7.3 

 
Projekt, którego realizacja jest kontynuowana 
 

Cel szczegółowy poddziałania Wzrost zatrudnienia w PES oraz zwiększenie 

dostępności do usług dla PES 

Działanie 7.3 Ekonomia społeczna 

Poddziałanie 7.3.1 Ekonomia społeczna – projekt pozakonkursowy realizowany przez 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

Priorytet inwestycyjny 9v. Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji 

zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu 
ułatwiania dostępu do zatrudnienia 
 

Kontraktacja dotychczasowa (wg 
stanu na dzień 31.01.2022 r.) 

EFS – 4 205 048,14 PLN – Podpisano 2 umowy o dofinansowanie 

nie przewidziano wkładu z BP 

Wartość wskaźników produktu 
dotychczas osiągnięta (bądź 
założona do osiągnięcia na 
podstawie zawartych kontraktów 
wg stanu na dzień 31.01.2022 r.) 

Liczba zainicjowanych przy Komitecie ds. ekonomii społecznej grup roboczych 
zrzeszających przedstawicieli sektora (szt.): 
– 12 (171% wartości docelowej dla Poddziałania) w podpisanych umowach; 
– 12 (171% wartości docelowej) w zatwierdzonych wnioskach o płatność. 
 
Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania 
skutkom pandemii COVID-19 (szt.): 
– 15 (115% wartości docelowej) w podpisanych umowach; 
– 15 (115% wartości docelowej) wg zatwierdzonych wniosków o płatność. 
 
Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią 
COVID-19 (zł): 
– 56 500 (102% wartości docelowej) w podpisanych umowach; 
– 56 500 (102% wartości docelowej) wg zatwierdzonych wniosków o płatność. 
 

 
Projekty, których realizacja jest kontynuowana 
 

Cel szczegółowy poddziałania Wzrost zatrudnienia w PES oraz zwiększenie 

dostępności do usług dla PES 

Działanie 7.3 Ekonomia społeczna 

Poddziałanie 7.3.2 Ekonomia społeczna – projekty konkursowe 

Priorytet inwestycyjny 9v. Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji 

zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu 
ułatwiania dostępu do zatrudnienia 
 

Kontraktacja dotychczasowa (wg 
stanu na dzień 31.01.2022 r.) 

EFS – 132 629 713,83 PLN – Podpisano 10 umów o dofinansowanie 

BP –16 127 498,49 PLN 



Wartość wskaźników produktu 
dotychczas osiągnięta (bądź 
założona do osiągnięcia na 
podstawie zawartych kontraktów 
wg stanu na dzień 31.01.2022 r.) 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem 
w programie [osoby]: 
- 4 000 (114% wartości docelowej) w podpisanych umowach; 
- 3 922 (112% wartości docelowej) wg zatwierdzonych wniosków o płatność. 
 
Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem: 
- 1 786 (303% wartości docelowej) w podpisanych umowach; 
- 1 875 (318% wartości docelowej) wg zatwierdzonych wniosków o płatność. 
Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania 
skutkom pandemii COVID-19: 
- 138 (159% wartości docelowej) w podpisanych umowach; 
- 195 (224% wartości docelowej) wg zatwierdzonych wniosków o płatność. 
Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią 
COVID-19: 
- 4 083 965,15 (131% wartości docelowej) w podpisanych umowach; 
- 4 052 919,08 (130% wartości docelowej) wg zatwierdzonych wniosków o płatność. 

 
 

 


