
 
 

Załącznik do uchwały nr 59 KM PO WER z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zmian w Rocznym Planie 
Działania na 2016 rok dla Działania 2.9 w ramach II Osi Priorytetowej PO WER opracowanym przez 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

 

DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE PO WER 2.9 Rozwój ekonomii społecznej 

FISZKA KONKURSU 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

Cel szczegółowy  
PO WER,  

w ramach którego 
realizowane będą 

projekty 

Wzmocnienie systemu wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej 
 

Konkurs służy wyłonieniu projektu, którego celem będzie wyposażenie pracowników 
przedsiębiorstw społecznych w wiedzę i umiejętności pozwalające na skuteczne ubieganie 
się o zlecenia w ramach zamówień publicznych. Oczekuje się, że przedsiębiorstwa 
społeczne objęte interwencją zwiększą uczestnictwo w postępowaniach o udzielenie 
zamówienia publicznego.  

Deficyty przedsiębiorstw społecznych w zakresie pozyskiwania zleceń w ramach zamówień 
publicznych stanowią powszechny problem. Podmioty te współpracują z administracją 
publiczną głównie w otwartych konkursach ofert w trybie ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. Tymczasem, obok misji społecznej, równorzędnym 
czynnikiem konstytuującym przedsiębiorstwa społeczne jest prowadzenie działalności 
gospodarczej i kierowanie się rachunkiem ekonomicznym, zatem ich przychody powinny 
pochodzić także z realizacji m. in. zamówień publicznych. Zwiększenie aktywności 
przedsiębiorstw społecznych w tym zakresie wpłynie także na stabilność ich kondycji, 
trwałość oraz wzrost liczby miejsc pracy. 

Szkolenia powinny uwzględniać w szczególności spodziewane prospołeczne zmiany w 
prawodawstwie regulującym zlecanie zamówień publicznych, których jednym z 
beneficjentów potencjalnie są przedsiębiorstwa społeczne. W 2014 r. weszły w życie 
Dyrektywa 2014/24/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie 
zamówień publicznych (Dz.U. L 94 z 28.03.2014) oraz Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty 
działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych 
(Dz.U. L 94 z 28.03.2014). Trzecim ważnym dokumentem jest Dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji 
(Dz.U. L 94 z 28.03.2014). Polska ma czas na wdrożenie nowych dyrektyw do kwietnia 2016 
roku.  

W praktyce zmiany te w szczególności odnoszą się do: 
˗ tzw. zamówień zastrzeżonych,  
˗ specjalnego reżimu udzielania zamówień na usługi społeczne wskazane w 

dyrektywach,  
˗ możliwości zastrzeżenia zamówień na niektóre usługi społeczne i inne szczególne 

usługi na rzecz określonych podmiotów spełniających warunki wskazane w 
dyrektywach, do których można zaliczyć podmioty ekonomii społecznej,  

˗ rażąco niskich ofert / warunków wykonania zamówienia,  
˗ odpowiednich środków zapewniających przestrzeganie przez wykonawców przy 
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realizacji zamówień publicznych obowiązków mających zastosowanie w dziedzinie 
prawa socjalnego i prawa pracy. 

Priorytet 
inwestycyjny 

9v Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach 
społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do 
zatrudnienia 

Lp. konkursu  
Planowany kwartał 

ogłoszenia konkursu  
I  II  III x IV  

Planowany miesiąc  
rozpoczęcia naboru 

wniosków o 
dofinansowanie 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

         x   

Czy w ramach 
konkursu będą 

wybierane projekty 
grantowe? 

TAK   NIE x 

Planowana alokacja 
(PLN) 

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 
4 600 000 

Podział  alokacji na makroregiony, w ramach których  świadczone będą  usługi szkoleniowe 
przedstawia się  następująco: 

a) Makroregion I (kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie) – szkolenia dla co 
najmniej 205 osób, maksymalna wartość projektu 1 260 400,00 PLN (27,4%); 

b) Makroregion II (lubelskie, podkarpackie, podlaskie) – szkolenia dla co najmniej 112 
osób, maksymalna wartość projektu 685 400,00 PLN (14,9%); 

c) Makroregion III (dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, opolskie) – szkolenia dla co 
najmniej 171 osób, maksymalna wartość projektu1 048 800,00 PLN (22,8%); 

d) Makroregion IV (pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie) – 
szkolenia dla co najmniej 111 osób, maksymalna wartość projektu 680 800,00 PLN (14,8%); 

e) Makroregion V (małopolskie, śląskie, świętokrzyskie) – szkolenia dla co najmniej 
151 osób, maksymalna wartość projektu 924 600,00 PLN (20,1%). 

W ramach projektów dofinansowanych w przedmiotowym konkursie planuje się objęcie 
wsparciem co najmniej 750 osób.  

Do dofinansowania zostanie wybranych pięć projektów. 

Wymagany wkład własny beneficjenta 

TAK   NIE x 
Minimalny udział wkładu własnego  

w finansowaniu wydatków 
kwalifikowalnych projektu  

nie dotyczy 

Typ/typy projektów 
przewidziane do 

realizacji w ramach 
konkursu 

Wyposażenie przedsiębiorstw społecznych w wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystania 
prawa zamówień publicznych. 

ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM) 
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WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na: 
Ogółem w 
konkursie 

Kobiety Mężczyzn 

Liczba przedsiębiorstw społecznych, które po opuszczeniu 
programu zwiększyły częstotliwość udziału w postępowaniach o 
udzielenie zamówienia publicznego. 

  50% 

WSKAŹNIKI PRODUKTU
 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na
1
: 

Ogółem w 
konkursie 

Kobiety Mężczyzn 

Liczba przedsiębiorstw społecznych, których pracownicy zostali 
objęci wsparciem szkoleniowym w zakresie prawa zamówień 
publicznych. 

  750 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

KRYTERIA WARUNKUJĄCE (dotyczy konkursów z etapem preselekcji) 

Nie dotyczy 

Uzasadnienie: Nie dotyczy  

KRYTERIA DOSTĘPU 

1. W ramach konkursu wyłonionych zostanie pięć projektów po jednym na każdy makroregion skupiający 
wskazane województwa: 

a) Makroregion I (kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie); 

b) Makroregion II (lubelskie, podkarpackie, podlaskie); 

c) Makroregion III (dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, opolskie); 

d) Makroregion IV (pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie); 

e) Makroregion V (małopolskie, śląskie, świętokrzyskie). 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie kryterium wynika z 
konieczności osiągnięcia określonego 
wskaźnika produktu projektów w 
wyniku realizacji konkursu, a także 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

                                                           
1
Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia, typu projektów 

przewidzianych do realizacji w ramach konkursu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekty mają rozwiązać lub złagodzić. 



4 

zapewnienia równego dostępu do 
wsparcia pracownikom podmiotów 
ekonomii społecznej z różnych 
regionów Polski. Ze względu na 
geograficzne rozłożenie 
zapotrzebowania na terenie całej 
polski usługa szkoleniowa została 
podzielona na 5 makroregionów. 

Taki podział zwiększy także 
konkurencyjność wśród 
Wnioskodawców przy ubieganiu się o 
dofinansowanie. Kryterium 
weryfikowane na podstawie treści 
złożonego wniosku o dofinansowanie 
projektu PO WER. 

2. Wnioskodawca w ramach projektu na dany makroregion zapewni minimalną liczbę osób objętych wsparciem 
na następujących poziomach i jednocześnie dany projekt nie przekroczy maksymalnej kwoty wskazanej na 
dany region: 

a) Makroregion I (kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie) – szkolenia dla co najmniej 205 osób, 
maksymalna wartość projektu 1 260 400,00 PLN; 

b) Makroregion II (lubelskie, podkarpackie, podlaskie) – szkolenia dla co najmniej 112 osób, maksymalna 
wartość projektu 685 400,00 PLN; 

c) Makroregion III (dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, opolskie) – szkolenia dla co najmniej 171 osób, 
maksymalna wartość projektu1 048 800,00 PLN; 

d) Makroregion IV (pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie) – szkolenia dla co najmniej 111 
osób, maksymalna wartość projektu 680 800,00 PLN; 

e) Makroregion V (małopolskie, śląskie, świętokrzyskie) – szkolenia dla co najmniej 151 osób, maksymalna 
wartość projektu 924 600,00 PLN. 

Uzasadnienie: 

Zapewnienie ww. minimalnej liczby 
osób do objęcia wsparciem w ramach 
projektu w danym makroregionie jest 
niezbędne zarówno z punktu widzenia 
konieczności osiągnięcia zakładanych 
rezultatów, jak również zapewnienia 
efektywnego spożytkowania alokacji 
finansowej. 

Kryterium weryfikowane na podstawie 
treści złożonego wniosku o 
dofinansowanie projektu PO WER. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

3. Wnioskodawca zapewni, że będzie realizował program szkolenia stanowiący załącznik do regulaminu konkursu 
przedstawiający procedurę prawa zamówień publicznych z perspektywy oferenta. Wnioskodawca  może 
rozszerzyć program szkoleniowy – po konsultacji i otrzymaniu zgody Komitetu Sterującego. Wnioskodawca 
zobowiąże się także w ramach projektu do współpracy z właściwymi organami pomocniczymi oraz 
opiniodawczo-doradczymi ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego oraz do brania pod uwagę ich 
rekomendacji. 

Uzasadnienie: 

W 2014 r. weszły w życie Dyrektywa 
2014/24/UE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 
2014 r. w sprawie zamówień 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 
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publicznych (Dz.U. L 94 z 28.03.2014) 
oraz Dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2014/25/UE z 
dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie 
udzielania zamówień przez podmioty 
działające w sektorach gospodarki 
wodnej, energetyki, transportu i 
usług pocztowych (Dz.U. L 94 z 
28.03.2014). Trzecim ważnym 
dokumentem jest Dyrektywa 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. 
w sprawie udzielania koncesji (Dz.U. L 
94 z 28.03.2014). Polska ma czas na 
wdrożenie nowych dyrektyw do 
kwietnia 2016 roku. Program 
szkolenia zostanie przedstawiony 
przez IOK i będzie uwzględniał ww. 
zagadnienia, określając zakres 
minimum zagadnień niezbędnych do 
poruszenia w trakcie szkoleń. 
Zapewni to spójność treści oraz 
osiągnięcie celów dla typu operacji. 
Rozszerzenie zakresu programu 
wymagają konsultacji oraz zgody 
Komitetu Sterującego. Ponadto w 
ramach projektu niezbędna jest 
współpraca wnioskodawcy z 
organami pomocniczymi i 
opiniodawczo-doradczymi ministra 
właściwego ds. zabezpieczenia 
społecznego. 

Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści złożonego wniosku o 
dofinansowanie projektu PO WER. 

4. Wnioskodawca zapewni, że szkolenie jednego uczestnika w ramach projektu będzie trwało co najmniej 5 dni 
(min. 6 godzin dziennie) i realizowane będzie w dwóch blokach (teoretycznym i praktycznym) 
uwzględniających potrzeby szkoleniowe pracowników przedsiębiorstw społecznych. Minimum 50% szkolenia 
stanowić będą elementy warsztatowe, podczas których m. in. zostanie przeprowadzony z uczestnikami 
proces przygotowania przykładowych ofert na realizację zlecenia w ramach postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego. 

Uzasadnienie: 

Program i harmonogram szkoleń 
będzie konsultowany w ramach 
Komitetu Sterującego (jeden KS dla 
całego typu projektu w ramach 
działania), w celu zapewnienia 
spójności z kierunkami polityk 
publicznych w obszarze ekonomii 
społecznej na poziomie centralnym. 
Szkolenie musi zawierać elementy 
warsztatowe – w tym praktyczne 
aspekty przygotowania dokumentacji 
niezbędnej do złożenia oferty w 
ramach postępowania 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 
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przetargowego. 

Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści złożonego wniosku o 
dofinansowanie projektu PO WER. 

5. Wnioskodawca zapewni, że w okresie realizacji projektu, uzupełniająco wobec szkoleń, dla co najmniej 50% 
przedsiębiorstw społecznych udzielone zostanie indywidualne doradztwo związane z przygotowaniem pełnej 
dokumentacji niezbędnej do złożenia przez reprezentowane przez uczestników przedsiębiorstwa społeczne 
oferty w trwającym postępowaniu przetargowym. Wnioskodawca będzie zobowiązany do monitorowania 
wyników postępowania przetargowego, w ramach którego ofertę złożyło przedsiębiorstwo społeczne objęte 
indywidualnym doradztwem. 

 

Indywidualne doradztwo udzielone 
przedsiębiorstwu społecznemu na 
potrzeby złożenia oferty w ramach 
trwającego postępowania 
przetargowego zwiększy 
prawdopodobieństwo, że oferta 
będzie kompletna, adekwatna oraz 
konkurencyjna.  

Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści złożonego wniosku o 
dofinansowanie projektu PO WER. 

 1 

6. Na terenie makroregionu, w którym realizowany jest projekt, wnioskodawca zobowiązany jest do współpracy 
z OWES, minimum w zakresie diagnozy potrzeb i rekrutacji uczestników szkoleń. Wnioskodawca zapewnia, że 
poziom wiedzy uczestników szkoleń zostanie zweryfikowany przed i po zakończeniu szkoleń. Wnioskodawca 
przygotuje listę przeszkolonych PS z podziałem według siedziby na powiaty, którą udostępni właściwym 
terytorialnie OWES. 

Uzasadnienie: 

Dzięki wprowadzeniu kryterium 
zostanie zapewniony sprawny proces 
diagnozy potrzeb i rekrutacji 
uczestników szkoleń. Ponadto OWES 
(w tym konsultanci ds. zamówień 
publicznych przeszkoleni w PO WER 
w ramach projektu dotyczącego 
podnoszenia kwalifikacji OWES)  
będą mogły podjąć współpracę z 
tymi przedsiębiorstwami. W ten 
sposób wsparcie dla PS będzie 
kompleksowe oraz zapewniona 
zostanie ciągłość wsparcia po 
zakończeniu szkoleń. 

Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści złożonego wniosku 
o dofinansowanie projektu PO WER. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

7. Wnioskodawca zdiagnozuje dotychczasowy udział PES ze swojego makroregionu w postępowaniach o 
udzielenie zamówienia publicznego. 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie kryterium dostępu 
wynika z konieczności osiągnięcia 
wskaźnika rezultatu na założonym 
poziomie. Założenia diagnozy zostaną 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 
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szczegółowo przedstawione w 
Regulaminie konkursu. 

Kryterium weryfikowane na podstawie 
treści złożonego wniosku o 
dofinansowanie projektu PO WER. 

8. Wnioskodawca zapewni, że szkolenie dla pracowników przedsiębiorstw społecznych mających siedzibę na 
terenie danego makroregionu, odbędzie się co najmniej w jednym z miast wojewódzkich na terenie tego 
makroregionu. 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie kryterium wynika z 
konieczności zapewnienia wszystkim 
uczestnikom równego dostępu do 
szkolenia. 

Kryterium weryfikowane jest na 
podstawie treści złożonego wniosku o 
dofinansowanie projektu PO WER. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

9. Trenerzy realizujący działania szkoleniowe w projekcie posiadają udokumentowane co najmniej 2-letnie 
doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z obszaru prawa zamówień publicznych (co najmniej cztery szkolenia 
lub co najmniej 30 godzin szkoleniowych) oraz posiadają co najmniej 2-letnie doświadczenie w obszarze 
ekonomii społecznej, polegające np. na prowadzeniu szkoleń, doradztwa dla podmiotów ekonomii społecznej, 
wspieraniu w tworzeniu podmiotów ekonomii społecznej, realizacji zadań merytorycznych w ramach 
projektów skierowanych do podmiotów ekonomii społecznej. 

Uzasadnienie: 

Charakter typu operacji implikuje 
konieczność zapewnienia kadry 
posiadającej doświadczenie w 
prowadzeniu szkoleń z zakresu 
zamówień publicznych oraz 
jednocześnie w obszarze ekonomii 
społecznej. 

Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści złożonego wniosku o 
dofinansowanie projektu PO WER. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

10. Wnioskodawca zapewni obsługę (pod względem merytorycznym i technicznym) Komitetu Sterującego, 
którego członkami będą co najmniej: lider, partnerzy, przedstawiciele IP oraz Departamentu Pożytku 
Publicznego MRPiPS jako kluczowego uczestnika Komitetu Sterującego oraz ewentualnie przedstawiciel UZP. 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie kryterium wynika z 
konieczności zapewnienia 
mechanizmów pozwalających na 
bieżącą weryfikację realizowanego w 
ramach konkursu zakresu 
tematycznego szkoleń. Komitet 
będzie miał za zadanie m.in. 
monitorowanie przebiegu szkoleń, 
konsultowanie kwestii 
merytorycznych, a także 
monitorowanie zgodności z 
kierunkami polityk publicznych w tym 
obszarze, stąd konieczny jest udział 
m. in. przedstawiciela departamentu 

Stosuje się do typu/typów 
(nr) 

1 
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merytorycznego MRPIPS oraz UZP. 

Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści złożonego wniosku o 
dofinansowanie projektu PO WER. 

11. Okres realizacji projektu wynosi do 12 miesięcy.  

Uzasadnienie: 

Z dotychczasowego doświadczenia 
wynika, że wskazany okres pozwoli na 
przygotowanie szczegółowego 
zakresu doradztwa i szkoleń i jego 
realizację. 

Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści złożonego wniosku o 
dofinansowanie projektu PO WER. 

Stosuje się do typu/typów 
(nr) 

1 

12. Wydatki związane ze zleceniem zadań merytorycznych nie przekraczają 30% wartości projektu. 

Uzasadnienie: 

Kryterium zapewni realizację 
projektów przez podmioty faktycznie 
posiadające potencjał do realizacji 
projektów o zakresie tematycznym. 

Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści złożonego wniosku o 
dofinansowanie projektu PO WER. 

Stosuje się do typu/typów 
(nr) 

1 

13. Do dofinansowania zostanie wybrany projekt, dla którego negocjacje zakończyły się wynikiem pozytywnym. 

Uzasadnienie: 

Zakończenie negocjacji z wynikiem 
pozytywnym oznacza: 

- uznanie za spełnione 
zerojedynkowych kryteriów 
obligatoryjnych, które w trakcie 
oceny merytorycznej warunkowo 
uznane zostały za spełnione i/lub  

- przyznanie wyższej liczby punktów 
za spełnienie punktowych kryteriów 
merytorycznych, która była 
warunkowo przyznana przez 
oceniających. 

Kryterium będzie uznane za 
spełnione w przypadku 
wprowadzenia do wniosku 
wszystkich wymaganych zmian 
wskazanych przez oceniających w 
Kartach Oceny Merytorycznej lub 
Formalno-Merytorycznej lub 
akceptacji przez IOK stanowiska 
Wnioskodawcy. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

14. Wnioskodawca zapewni udział w projekcie, w charakterze ekspertów, osób reprezentujących Zamawiających 
w rozumieniu Prawa zamówień publicznych, w szczególności będących jednostkami organizacyjnymi 
samorządu terytorialnego. 
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Uzasadnienie: 

Udział w projekcie, w charakterze 
ekspertów, osób reprezentujących 
środowisko Zamawiających, w 
szczególności osób zatrudnionych w 
jednostkach samorządu 
terytorialnego, pozwoli na 
przekazanie praktycznej wiedzy 
środowiska zamawiających do 
środowiska przedsiębiorstw 
społecznych, umożliwi wzajemne 
lepsze zrozumienie różnego rodzaju 
barier i ograniczeń oraz oczekiwań i 
możliwości związanych z 
funkcjonowaniem Prawa zamówień 
publicznych i jego społecznych 
aspektów. 

Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści złożonego wniosku 
o dofinansowanie projektu PO WER. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

 

KRYTERIA PREMIUJĄCE 

1. Projekt realizowany jest w partnerstwie składającym się z co 
najmniej jednej organizacji pozarządowej, mającej siedzibę na 
terenie danego makroregionu, posiadającej co najmniej 2-
letnie doświadczenie w realizacji usług szkoleniowych w 
zakresie zamówień publicznych oraz w obszarze ekonomii 
społecznej (polegające np. na prowadzeniu szkoleń, doradztwa 
dla podmiotów ekonomii społecznej, wspieraniu w tworzeniu 
podmiotów ekonomii społecznej, realizacji projektów 
skierowanych do podmiotów ekonomii społecznej). 

WAGA 10 

Uzasadnienie: 

Partnerstwo, w którego skład 
wchodzi organizacja pozarządowa 
posiadająca doświadczenie w 
świadczeniu analogicznych usług 
zwiększa gwarancję skutecznej, 
efektywnej i poprawnej 
merytorycznie realizacji projektu. 

Realizacja ponadregionalnych działań 

szkoleniowych dla przedsiębiorstwa 

społecznego wymaga posiadania 

ugruntowanego doświadczenia w tym 

zakresie i zakorzenienia w środowisku 

ekonomii społecznej. Organizacje 

pozarządowe stanowią trzon sektora 

ekonomii społecznej. Społeczna misja 

tych podmiotów oraz doświadczenie 

w realizacji zadań publicznych 

pozwalają zakładać wysoki poziom 

znajomości specyfiki sektora oraz 

zgodności działań z jego potrzebami. 

Ponadto organizacja pozarządowa 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 
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posiadająca doświadczenie w 

świadczeniu analogicznych usług 

zwiększa gwarancję skutecznej, 

efektywnej i poprawnej merytorycznie 

realizacji projektu. 

Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści złożonego wniosku o 
dofinansowanie projektu PO WER. 

2. Wnioskodawca zobowiązuje się do zlecenia min. 20% usług 
zaplanowanych w ramach projektu przedsiębiorstwom 
społecznym. 

WAGA 10 

Uzasadnienie: 

Poprzez stosowanie społecznie 
odpowiedzialnych zamówień 
publicznych zamawiający mogą 
wpływać na politykę zatrudnienia w 
regionie. Mogą promować 
zatrudnianie osób długotrwale 
bezrobotnych, ale również wszelkich 
innych grup, które na danym terenie 
potrzebują wsparcia.  

Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści złożonego wniosku o 
dofinansowanie projektu PO WER. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

KRYTERIA STRATEGICZNE (dotyczy konkursów z etapem oceny strategicznej) 

Nie dotyczy 

Uzasadnienie:  

 ELEMENTY KONKURSU  

1. Ocena formalna. 

2. Ocena merytoryczna. 

 

Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej 

FISZKA KONKURSU 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

Cel szczegółowy  
PO WER,  

w ramach którego 
realizowane będą 

projekty 

Wzmocnienie systemu wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej 

Konkurs służy wyłonieniu projektu w typie projektu „Sieciowanie OWES i koordynacja 

współpracy sieci OWES z innymi sieciami np. Krajową Siecią Usług, Ośrodkami Doradztwa 

Rolniczego, Lokalnymi Grup Działania itp.” oraz w typie projektu „Podnoszenie kompetencji 

kadr OWES, w tym w zakresie standardów usług OWES i w zakresie przygotowania  

konsultantów OWES do wspierania PES w zakresie ubiegania się o zamówienia publiczne”. 

Celem wybranego projektu będzie stworzenie warunków dla zawiązania sieci powiązań, 
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utworzenia platformy współpracy, wymiany informacji i doświadczeń w środowisku 

Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, a także pomiędzy siecią OWES a innymi sieciami, 

działającymi w obszarach zbieżnych z sektorem ekonomii społecznej (np. Krajową Siecią 

Usług, Ośrodkami Doradztwa Rolniczego, Lokalnymi Grupami Działania itp.) w celu 

wymiany informacji, dobrych praktyk, a także zidentyfikowania i otworzenia możliwości 

współpracy pomiędzy sieciami na rzecz ekonomii społecznej. W wyniku realizacji projektu 

powstanie ogólnopolska sieć współpracy akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii 

Społecznej, wspierana np. narzędziami do bieżącej wymiany informacji i doświadczeń oraz 

koordynacji w ramach sieci OWES (np. ogólnopolska reprezentacja OWES, narzędzie 

informatyczne, strona www, newsletter, forum internetowe, baza teleadresowa, zbiór 

dobrych praktyk itp.). W ramach projektu przewiduje się także spotkania dla 

poszczególnych grup specjalistów OWES, np. animatorów, doradców biznesowych, 

doradców kluczowych itd.  

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej przewiduje, że w latach 2014-2020 będzie 

funkcjonować w skali kraju co najmniej 50 akredytowanych OWES. Każda instytucja 

świadcząca usługi wsparcia ekonomii społecznej będzie miała możliwość dołączenia do 

grona podmiotów akredytowanych – świadczących usługi wysokiej jakości, na podstawie 

pozytywnych wyników weryfikacji przeprowadzonej w ramach systemu akredytacji, 

nadzorowanego przez ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego. Sieć 

akredytowanych OWES powinna spełniać także funkcję edukacyjną i popularyzującą dobre 

praktyki w świadczeniu wysokiej jakości usług wsparcia ekonomii społecznej – m. in. 

poprzez swoje otwarcie na instytucje wpierające ekonomię społeczną poza systemem 

akredytacji. 

Stworzenie sieci OWES sprzyjać będzie także integracji sektora instytucji wpierających 

ekonomię społeczną, reprezentowaniu wspólnych interesów, a także zachęcaniu 

nieakredytowanych OWES do współpracy i rozwoju, wymiany informacji oraz włączania się 

w system zapewniania wysokiej jakości usług wsparcia ekonomii społecznej.  

Celem równoległym projektu jest podnoszenie kompetencji kadr OWES, w tym w zakresie 

standardów usług OWES i w zakresie przygotowanie konsultantów OWES do wspierania 

PES w zakresie ubiegania się o zamówienia publiczne. Utrzymanie i rozwijanie standardów 

jakości usług świadczonych przez OWES wymaga stworzenia warunków dla 

systematycznego podnoszenia kompetencji pracowników OWES, pozwalających na 

utrzymanie i podnoszenie jakości świadczonych usług i odnowienie lub zdobycie akredytacji 

przez OWES. Projekt ma także na celu stworzenie warunków umożliwiających włączenie się 

w system akredytacji również podmiotom aspirującym do pełnienia funkcji OWES.  

Zgodnie z definicją pochodzącą z „Wytycznych 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” - Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej rozumiany jest jako podmiot lub 

partnerstwo posiadające akredytację ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego, 

świadczące łącznie wszystkie rodzaje usług wsparcia ekonomii społecznej. 

Z doświadczeń pozyskanych w okresie 2007-2013 wynika także, iż obszarem wymagającym 

szczególnego wsparcia jest podnoszenie kompetencji OWES w zakresie świadczenia usług 

wsparcia biznesowego na rzecz przedsiębiorstw społecznych. W związku z przewidywaną 

nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych, stwarzającą rozszerzone możliwości 

ubiegania się o zamówienia publiczne przez podmioty spełniające warunki właściwe dla 

podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, istnieje zapotrzebowanie 
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np. na przygotowanie dedykowanego doradztwa w tym zakresie, świadczonego przez 

pracowników/konsultantów działających w ramach OWES. Oczekuje się, że w wyniku 

interwencji, 95% pracowników OWES objętych wsparciem, podniesie poziom swoich 

kompetencji. Ponadto oczekuje się, iż w wyniku interwencji 100 konsultantów/doradców 

OWES, zostanie przygotowanych do wsparcia przedsiębiorstw społecznych w zakresie 

ubiegania się o zamówienia publiczne.  

Realizacja interwencji wymaga współpracy z właściwymi organami pomocniczymi i 
opiniodawczo-doradczymi ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego, 
zaangażowanymi  w przygotowanie i aktualizację i zestawu standardów jakości usług OWES. 

Priorytet 
inwestycyjny 

9 v Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w 
przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania 

dostępu do zatrudnienia 

Lp. konkursu  
Planowany kwartał 

ogłoszenia konkursu  
I  II x III  IV  

Planowany miesiąc  
rozpoczęcia naboru 

wniosków o 
dofinansowanie 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

     x       

Czy w ramach 
konkursu będą 

wybierane projekty 
grantowe? 

TAK   NIE x 

Planowana alokacja 
(PLN) 

11 000 000 

Do dofinansowania zostanie wybrany jeden projekt. 

Wymagany wkład własny beneficjenta 

TAK   NIE x 
Minimalny udział wkładu własnego  

w finansowaniu wydatków 
kwalifikowalnych projektu  

nie dotyczy 

Typ/typy projektów 
przewidziane do 

realizacji w ramach 
konkursu 

1. Sieciowanie OWES i koordynacja współpracy sieci OWES z innymi sieciami np. 
Krajową Siecią Usług, Ośrodkami Doradztwa Rolniczego, Lokalnymi Grup Działania 
itp. 

2. Podnoszenie kompetencji kadr OWES, w tym w zakresie standardów usług OWES i 
w zakresie przygotowania  konsultantów OWES do wspierania PES w zakresie 
ubiegania się o zamówienia publiczne. 

ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM) 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na: Ogółem w 
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Kobiety Mężczyzn 
konkursie 

Liczba akredytowanych OWES, które współpracują w ramach 

utworzonych sieci.   50 

Liczba pracowników ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, 

którzy w wyniku wsparcia EFS podnieśli kompetencje w zakresie 

standardów usług oraz zamówień publicznych. 
  500 

Liczba konsultantów regionalnych przygotowanych do 

świadczenia usług w zakresie udziału w zamówieniach 

publicznych. 
  100 

WSKAŹNIKI PRODUKTU
 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na
2
: 

Ogółem w 
konkursie 

Kobiety Mężczyzn 

Liczba ogólnopolskich sieci OWES utworzonych dzięki EFS   1 

Liczba ogólnopolskich spotkań sieciujących dla OWES   3 

Liczba spotkań ogólnopolskich sieciujących/tematycznych dla 

specjalistów OWES  
  12 

Liczba pracowników ośrodków wsparcia ekonomii społecznej 

objętych wsparciem w zakresie  standardów usług oraz zamówień 

publicznych. 

  525 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

KRYTERIA WARUNKUJĄCE (dotyczy konkursów z etapem preselekcji) 

Nie dotyczy 

Uzasadnienie: Nie dotyczy 

KRYTERIA DOSTĘPU 

1. W ramach konkursu wyłoniony zostanie tylko jeden projekt, który na poziomie ogólnopolskim obejmie 
swoją ofertą działania dla 16 województw. 

Uzasadnienie: Realizacja działań sieciujących oraz 

szkoleniowych dla OWES 
Stosuje się do typu/typów (nr) 1, 2 

                                                           
2
Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia, typu projektów 

przewidzianych do realizacji w ramach konkursu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekty mają rozwiązać lub złagodzić. 
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pochodzących ze wszystkich regionów 

w ramach jednego projektu jest 

niezbędna z punktu widzenia 

zachowania wysokiej efektywności, 

skuteczności, spójności oraz trwałości 

realizowanych działań, także z uwagi 

na ogólnopolskich charakter sieci 

OWES. 

Kryterium weryfikowane na podstawie 
treści złożonego wniosku o 
dofinansowanie projektu PO WER. 

2. Wnioskodawca zapewni w ramach projektu stworzenie warunków dla ustanowienia sieci powiązań, 
platformy współpracy, wymiany informacji i doświadczeń w środowisku Ośrodków Wsparcia Ekonomii 
Społecznej, a także pomiędzy siecią OWES a innymi sieciami (np. Krajową Siecią Usług, Ośrodkami 
Doradztwa Rolniczego, Lokalnymi Grupami Działania itp.) poprzez realizację co najmniej: 

 3 ogólnopolskich spotkań sieciujących Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (średnio 1 spotkanie 

rocznie dla akredytowanych oraz potencjalnych wnioskodawców o akredytację, z udziałem innych 

sieci - np. Krajowej Sieci Usług, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Lokalnych Grup Działania itp.); 

 12 ogólnopolskich spotkań sieciujących/tematycznych dla specjalistów OWES (animatorzy, doradcy 

biznesowi, doradcy kluczowi itd.); w ramach spotkań należy przewidzieć elementy warsztatowe i 

konsultacyjne; 

 stworzeniu płaszczyzny i narzędzi do bieżącej wymiany informacji i doświadczeń oraz koordynacji w 

ramach sieci OWES (np. ogólnopolska reprezentacja OWES, narzędzie informatyczne, strona www, 

newsletter, forum internetowe, baza teleadresowa, zbiór dobrych praktyk itp.) oraz współpracy, 

wymiany informacji, doświadczeń z innymi sieciami (np. Krajowej Sieci Usług, Ośrodków Doradztwa 

Rolniczego, Lokalnych Grup Działania itp.). 

Uzasadnienie: 

Spotkania sieciujące OWES oraz 

spotkania z innymi ogólnopolskimi 

sieciami tematycznymi są niezbędne 

dla wymiany informacji i doświadczeń, 

prowadzenia konsultacji, uzgadniania 

kierunków działania, wzmacniania 

potencjału infrastruktury wsparcia 

ekonomii społecznej. Konieczne jest 

także wyodrębnienie tematycznych 

spotkań sieciujących dla pracowników 

OWES – z uwzględnieniem ich funkcji i 

specjalizacji w ramach OWES, co 

pozwoli na wymianę informacji, 

dobrych praktyk oraz identyfikację 

wyzwań i potrzeb zarówno w zakresie 

doskonalenia się, jak i sposobu 

działania w ramach OWES. 

Kryterium weryfikowane na podstawie 
treści złożonego wniosku o 
dofinansowanie projektu PO WER. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1, 2 
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3. Wnioskodawca zapewni powstanie w efekcie działań w ramach projektu ogólnopolskiej sieci współpracy 
Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, obejmującej co najmniej 50 akredytowanych OWES, z 
dodatkowym udziałem potencjalnych OWES przygotowujących się do wejścia w system akredytacji i 
standardów działania i świadczenia wysokiej jakości usług wsparcia ekonomii społecznej. Sieć ta nawiąże 
współpracę z innymi sieciami np. Krajową Siecią Usług, Ośrodkami Doradztwa Rolniczego, Lokalnymi 
Grupami Działania itp.  Wnioskodawca w projekcie zapewni, że w spotkaniach sieciujących OWES wezmą 
udział także przedstawiciele sieci/partnerstw/klastrów itp. podmiotów ekonomii społecznej i 
przedsiębiorstw społecznych, jednostek samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej, 
Regionalnych Komitetów Rozwoju Ekonomii Społecznej, Rad Działalności Pożytku Publicznego, a także 
innych wybranych instytucji działających w otoczeniu infrastruktury wsparcia ekonomii społecznej. 

Uzasadnienie: 

Warunkiem skuteczności interwencji 

jest objęcie siecią współpracy 

możliwie szerokiego grona 

interesariuszy związanych z obszarem 

ekonomii społecznej. Kluczowym 

elementem infrastruktury wsparcia 

ekonomii społecznej są akredytowane 

OWES, jednak powodzenie ich 

działania uzależnione jest od 

współpracy z innymi sieciami i 

podmiotami funkcjonującymi w tym 

samym i pokrewnych obszarach. 

Pozwoli to na sprawna wymianę 

informacji, identyfikację możliwości 

współpracy, zapewnienia 

komplementarności, transpozycji oraz 

osiągnięcia synergii realizowanych 

działań. 

Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści złożonego wniosku o 
dofinansowanie projektu PO WER. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1, 2 

4. Wnioskodawca zapewni w ramach Projektu podniesienie kompetencji pracowników Ośrodków Wsparcia 
Ekonomii Społecznej (w szczególności poprzez doradztwo i szkolenia i inne formy) w zakresie zamówień 
publicznych oraz standardów działania i usług wysokiej jakości w szczególności na podstawie standardów 
określonych zatwierdzonych przez ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego. W projekcie 
zostanie wyodrębniony specjalny moduł szkoleniowy dla doradców biznesowych OWES, a także dla 
konsultantów regionalnych ds. zamówień publicznych. 

Uzasadnienie: 

Realizowany na poziomie centralnym 

proces akredytacji usług OWES 

wymaga uruchomienia 

komplementarnego wsparcia 

pracowników OWES 

ukierunkowanego na podnoszenie 

kompetencji w zakresie spełnienia 

standardów dla akredytowania OWES 

i świadczenia usług wysokiej jakości. 

Dla kompleksowości oraz wysokiej 

skuteczności wsparcia PES zasadne 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1, 2 
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jest przygotowanie doradców OWES 

do realizacji usługi wsparcia PES w 

zakresie rozpoznania ich potencjału 

biznesowego, wykonania studium 

wykonalności dla inwestycji PES oraz 

przeprowadzenia montażu 

finansowego z wykorzystaniem 

finansowania zwrotnego. Podobne 

zapotrzebowanie zostało 

zdiagnozowane w zakresie 

zapewnienia PES i przedsiębiorstwom 

społecznym wsparcia w zakresie 

udziału w postępowaniach 

przetargowych – za pośrednictwem 

wyspecjalizowanych konsultantów 

regionalnych ds. zamówień 

publicznych, działających na rzecz 

przedsiębiorstw społecznych w 

ramach OWES. 

Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści złożonego wniosku o 
dofinansowanie projektu PO WER. 

5. Wnioskodawca zapewni, że pomiar poziomu kompetencji odbędzie się na początku i po zakończeniu 
wsparcia na podstawie pre i post testów - 95% osób objętych wsparciem podniesie swoje kompetencje. 

Uzasadnienie: 

Dla dokonania oceny skuteczności 

wsparcia, z metodologicznego punktu 

widzenia, niezbędne jest dokonanie 

oceny poziomu kompetencji zarówno 

przed rozpoczęciem interwencji oraz 

po jej zakończeniu. Pomiar niezbędny 

jest do określenia zrealizowania 

założonego w ramach typu interwencji 

wskaźnika. 

Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści złożonego wniosku o 
dofinansowanie projektu PO WER. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1, 2 

6. Wnioskodawca przeprowadzi wstępną diagnozę potrzeb w zakresie podnoszenia kompetencji, z 
wyodrębnieniem w szczególności potrzeb doradców biznesowych i konsultantów regionalnych ds. 
zamówień publicznych. 

Uzasadnienie: 

W celu przygotowania adekwatnej 

oferty szkoleniowej i doradczej dla 

OWES, zasadne jest przeprowadzenie 

diagnozy potrzeb doradczych i 

szkoleniowych dla OWES 

umożliwiającej realizację 

wyodrębnionej ścieżki wsparcia (w 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1, 2 
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obszarze kompetencji doradców 

biznesowych oraz konsultantów ds. 

zamówień publicznych) wychodzącej 

naprzeciw zarówno potrzebom OWES, 

jak i opartej na aktualnych 

problemach zgłaszanych przez PES. 

Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści złożonego wniosku 
o dofinansowanie projektu PO WER. 

7. Na podstawie zidentyfikowanych potrzeb Wnioskodawca, przygotuje program i harmonogram działań 
szkoleniowych, doradczych i innych, zgodnych ze standardami działania i usług OWES zatwierdzonych 
przez ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego. Wnioskodawca współpracuje przy tym z 
właściwymi organami pomocniczymi i opiniodawczo-doradczymi ministra właściwego ds. zabezpieczenia 
społecznego.  

Wnioskodawca zapewnia przeprowadzenie co najmniej dwóch cyklów szkoleniowo-doradczych. 

W trakcie realizacji projektu - po przeprowadzeniu pierwszego cyklu szkoleń, powtórzona zostanie analiza potrzeb, 

aktualizacja programu i harmonogramu. 

Każdorazowo program i harmonogram działań szkoleniowo-doradczych będzie konsultowany oraz zatwierdzany 
przez Komitet Sterujący. 

Uzasadnienie: 

W celu skutecznej i efektywnej 

realizacji kompleksowej i adekwatnej 

oferty szkoleniowej i doradczej dla 

OWES, niezbędne jest przygotowanie 

programu i harmonogramu działań 

szkoleniowych i doradczych dla OWES 

przez uruchomieniem wsparcia przez 

projektodawcę. Propozycja musi być 

oparta na wynikach diagnozy potrzeb, 

i jednocześnie zgodna z aktualnymi 

standardami działania i usług OWES 

zatwierdzonych przez ministra 

właściwego ds. zabezpieczenia 

społecznego. Z uwagi na fakt, iż w 

projekcie przewiduje się 

przeprowadzenie co najmniej dwóch 

cyklów szkoleniowo-doradczych, 

analiza potrzeb i aktualizacja 

programu i harmonogramu powinna 

być powtórzona przed drugim cyklem. 

Kryterium weryfikowane na podstawie 
treści złożonego wniosku o 
dofinansowanie projektu PO WER. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1, 2 

8. Wnioskodawca w ramach projektu zapewni przygotowanie konsultantów ds. zamówień publicznych w 
akredytowanych OWES do wspierania podmiotów ekonomii społecznej w zakresie ubiegania się o 
zamówienia publiczne (100 konsultantów x co najmniej 5 dni szkolenia obejmujących min. 6 godzin 
dziennie) w ten sposób, że w każdym akredytowanym OWES średnio 2-3 pracowników wyspecjalizuje się 
w ww. obszarze. Proces przygotowania konsultantów OWES rozpocznie się po wejściu w życie nowelizacji 
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ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z nowymi dyrektywami UE w zakresie zamówień 
publicznych. Program i harmonogram szkoleń musi być konsultowany i zatwierdzony w ramach Komitetu 
Sterującego, a także w miarę potrzeb organów pomocniczych i opiniodawczo-doradczych ministra 
właściwego ds. zabezpieczenia społecznego. 

Uzasadnienie: 

W 2014 r. weszły w życie Dyrektywa 

2014/24/UE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 

2014 r. w sprawie zamówień 

publicznych (Dz.U. L 94 z 28.03.2014) 

oraz Dyrektywa Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2014/25/UE z 

dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie 

udzielania zamówień przez podmioty 

działające w sektorach gospodarki 

wodnej, energetyki, transportu i usług 

pocztowych (Dz.U. L 94 z 28.03.2014). 

Trzecim ważnym dokumentem jest 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 

2014 r. w sprawie udzielania koncesji 

(Dz.U. L 94 z 28.03.2014). Polska ma 

czas na wdrożenie nowych dyrektyw 

do kwietnia 2016 roku. 

Podmioty ekonomii społecznej, obok 

ubiegania się o 

wspieranie/powierzanie realizacji 

zadań publicznych w trybie otwartego 

konkursu ofert (ustawa o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie)  

mogą ubiegać się o zlecenia w trybie 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Jest to obszar o niskim poziomie 

wykorzystania potencjału, stąd 

konieczny jest szczególny nacisk na 

doradztwo i wsparcie w tym zakresie. 

Możliwości udziału podmiotów 

ekonomii społecznej w 

postępowaniach przetargowych 

zwiększą się po wprowadzeniu do 

ustawy Prawo zamówień publicznych 

zapisów wynikających z nowych 

dyrektyw UE. 

Program i harmonogram szkoleń 

będzie  konsultowany z Komitetem 

Sterującym, a w miarę potrzeb z 

organów pomocniczych i 

opiniodawczo-doradczych ministra 

właściwego ds. zabezpieczenia 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1, 2 
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społecznego, w celu zapewnienia 

spójności z kierunkami polityk 

publicznych w obszarze ekonomii 

społecznej na poziomie centralnym. 

Kryterium weryfikowane na podstawie 
treści złożonego wniosku o 
dofinansowanie projektu PO WER. 

9. Projekt realizowany jest w partnerstwie złożonym z nie więcej niż 3 podmiotów (tj. Lider + 2 partnerów). 

Uzasadnienie: 

Z doświadczeń w realizacji usług 

doradczych i szkoleniowych w 

obszarze ekonomii społecznej dla 

regionów z poziomu centralnego 

wynika, że dla zachowania należytej 

skuteczności, efektywności i spójności 

wsparcia, liczba podmiotów 

realizujących projekt nie powinna 

przekroczyć 3-5.  

Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści złożonego wniosku o 
dofinansowanie projektu PO WER. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1, 2 

10. Wnioskodawca zobowiąże się do współpracy z właściwymi organami pomocniczymi oraz opiniodawczo-
doradczymi ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego oraz uwzględniania w miarę możliwości 
ich rekomendacji. 

Uzasadnienie: 

Współpraca w ramach ww. gremiów 
daje gwarancję zachowania zgodności 
działań projektowych z kierunkami 
polityki publicznej w obszarze  
ekonomii społecznej. 

Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści złożonego wniosku o 
dofinansowanie projektu PO WER. 

Stosuje się do typu/typów 
(nr) 

1, 2 

11. Wnioskodawca zapewni obsługę (pod względem merytorycznym i technicznym) Komitetu Sterującego, 
którego członkami będą co najmniej: lider, partnerzy, przedstawiciele IP oraz Departamentu Pożytku 
Publicznego MRPiPS jako kluczowego uczestnika Komitetu Sterującego. 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie kryterium wynika z 

konieczności zapewnienia 

mechanizmów pozwalających na 

bieżącą weryfikację działań 

realizowanych w projekcie 

wyłonionym w konkursie. 

Udział przedstawiciela DPP MRPIPS w 

KS jest niezbędny ze względu na 

konieczność zapewnienia zgodności  

zakresu tematycznego programu i 

harmonogramu doradztwa i szkoleń z 

Stosuje się do typu/typów 
(nr) 

1, 2 
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kierunkami polityk publicznych, a 

także dla uwzględniania wyników prac 

organów pomocniczych i 

opiniodawczo-doradczych ministra 

właściwego ds. zabezpieczenia 

społecznego – w celu zapewnienia 

przepływu informacji oraz zachowania 

spójności z kierunkami interwencji w 

ramach krajowej polityki publicznej w 

obszarze  ekonomii społecznej.  

Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści złożonego wniosku o 
dofinansowanie projektu PO WER. 

12. Okres realizacji projektu wynosi nie mniej niż 24 miesiące i nie więcej niż 36 miesięcy i obejmuje realizację 
dwóch cykli szkoleniowych, przedzielonych powtórną diagnozą potrzeb szkoleniowych oraz aktualizacją 
programu i harmonogramu szkoleń. 

Uzasadnienie: 

Z dotychczasowego doświadczenia 

wynika, że wskazany okres pozwoli na 

przygotowanie i przeprowadzenie 

serii spotkań sieciujących oraz szkoleń 

w wymiarze i formule gwarantującej 

spójność interwencji oraz 

wypracowanie zakładanych 

rezultatów. 

Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści złożonego wniosku o 
dofinansowanie projektu PO WER. 

Stosuje się do typu/typów 
(nr) 

1,2 

13. Wydatki związane ze zleceniem zadań merytorycznych nie przekraczają 30% wartości projektu. 

Uzasadnienie: 

Kryterium zapewni realizację 
projektów przez podmioty faktycznie 
posiadające potencjał do realizacji 
projektów o zakresie tematycznym. 

Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści złożonego wniosku o 
dofinansowanie projektu PO WER. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1, 2 

14. Do dofinansowania zostanie wybrany jeden projekt, dla którego negocjacje zakończyły się wynikiem 
pozytywnym. 

Uzasadnienie: 

Zakończenie negocjacji z wynikiem 
pozytywnym oznacza: 

- uznanie za spełnione 
zerojedynkowych kryteriów 
obligatoryjnych, które w trakcie 
oceny merytorycznej warunkowo 
uznane zostały za spełnione i/lub  

- przyznanie wyższej liczby punktów 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1, 2 
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za spełnienie punktowych kryteriów 
merytorycznych, która była 
warunkowo przyznana przez 
oceniających. 

Kryterium będzie uznane za 
spełnione w przypadku 
wprowadzenia do wniosku 
wszystkich wymaganych zmian 
wskazanych przez oceniających w 
Kartach Oceny Merytorycznej lub 
Formalno-Merytorycznej lub 
akceptacji przez IOK stanowiska 
Wnioskodawcy. 

15. Wnioskodawca zapewni udział w projekcie, w charakterze ekspertów, osób reprezentujących 
Zamawiających w rozumieniu Prawa zamówień publicznych, w szczególności będących jednostkami 
organizacyjnymi samorządu terytorialnego. 

Uzasadnienie: 

Udział w projekcie, w charakterze 
ekspertów, osób reprezentujących 
środowisko Zamawiających, w 
szczególności osób zatrudnionych w 
jednostkach samorządu 
terytorialnego, pozwoli na 
uwzględnienie w procesie 
szkoleniowym konsultantów OWES 
ds. zamówień publicznych 
praktycznych aspektów związanych z 
funkcjonowaniem Prawa zamówień 
publicznych. Pozwoli konsultantom 
lepiej zrozumieć potrzeby i 
oczekiwania Zamawiających, a przez 
to lepiej przygotować się do 
wspierania przedsiębiorstw 
społecznych w aplikowaniu o 
zamówienia publiczne. 

Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści złożonego wniosku 
o dofinansowanie projektu PO WER. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1, 2 

 

KRYTERIA PREMIUJĄCE 

1. Liderem partnerstwa jest organizacja pozarządowa 
posiadającej co najmniej 3-letnie doświadczenie w realizacji 
działań (w szczególności sieciujących, szkoleniowych, 
doradczych) na rzecz infrastruktury wsparcia ekonomii 
społecznej na poziomie ponadregionalnym (np. działania 
sieciujące, szkoleniowe, doradcze dla podmiotów ekonomii 
społecznej i instytucji je wspierających). 

WAGA 10 

Uzasadnienie: 

Realizacja ogólnopolskich i 

ponadregionalnych działań 

sieciujących dla OWES wymaga 

posiadania ugruntowanego 

doświadczenia w tym zakresie i 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1, 2 
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zakorzenienia w środowisku 

infrastruktury wsparcia ekonomii 

społecznej. Organizacje pozarządowe 

stanowią trzon sektora ekonomii 

społecznej. Społeczna misja tych 

podmiotów oraz doświadczenie w 

realizacji zadań publicznych pozwalają 

zakładać wysoki poziom znajomości 

specyfiki sektora oraz zgodności 

działań z jego potrzebami. Ponadto 

organizacja pozarządowa posiadająca 

doświadczenie w świadczeniu 

analogicznych usług zwiększa 

gwarancję skutecznej, efektywnej i 

poprawnej merytorycznie realizacji 

projektu. 

Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści złożonego wniosku o 
dofinansowanie projektu PO WER. 

2. Wnioskodawca zobowiązuje się do zlecenia min. 40% usług 
zaplanowanych w ramach projektu przedsiębiorstwom 
społecznym. 

WAGA 10 

Uzasadnienie: 

Poprzez stosowanie społecznie 
odpowiedzialnych zamówień 
publicznych zamawiający mogą 
wpływać na politykę zatrudnienia w 
regionie. Mogą promować 
zatrudnianie osób długotrwale 
bezrobotnych, ale również wszelkich 
innych grup, które na danym terenie 
potrzebują wsparcia.  

Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści złożonego wniosku o 
dofinansowanie projektu PO WER. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1, 2 

KRYTERIA STRATEGICZNE (dotyczy konkursów z etapem oceny strategicznej) 

Nie dotyczy 

Uzasadnienie:  

 ELEMENTY KONKURSU  

1. Ocena formalna. 

2. Ocena merytoryczna. 
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Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej 

FISZKA KONKURSU 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

Cel szczegółowy  
PO WER,  

w ramach którego 
realizowane będą 

projekty 

Wzmocnienie systemu wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej 

Tworzenie i rozwijanie trwałego, kompleksowego systemu wsparcia ekonomii społecznej 
wymaga współdziałania m. in. władz centralnych i regionalnych oraz spójności i 
komplementarności polityki publicznej w tym zakresie w wymiarze ogólnopolskim i 
regionalnym. Krajowy Program Rozwoju Ekonomii (KPRES), m. in. na podstawie ustawy o 
pomocy społecznej, wskazuje samorząd województwa jako koordynatorów polityki 
publicznej na rzecz ekonomii społecznej na poziomie regionalnym. Z uwagi na wzrost roli 
regionów w tym zakresie, kluczowe jest włączenie polityki wspierania ekonomii społecznej 
w działania realizowane na poziomie województw (w szczególności w strategie i programy 
rozwoju województw w obszarach związanych z rynkiem pracy, integracją społeczną, 
rozwojem przedsiębiorczości oraz innowacji, rozwojem usług użyteczności publicznej oraz 
innymi priorytetami, w ramach których możliwy jest regionalny rozwój ekonomii 
społecznej). Na poziomie województw przewiduje się także stworzenie, realizację i 
monitoring regionalnych programów dedykowanych bezpośrednio rozwojowi ekonomii 
społecznej, których ramowy zakres określa KPRES, wskazując Regionalne Ośrodki Polityki 
Społecznej (ROPS) odpowiedzialnymi za ich przygotowanie i wdrażanie w imieniu 
samorządów województw. W ramach odrębnego typu projektu 2.9. PO WER (projekt 
koncepcyjny MRPiPS) przewiduje się przygotowanie narzędzia (w tym wspólnej 
metodologii, wskaźników, procedur, aplikacji) umożliwiającego tworzenie programów 
rozwoju ekonomii społecznej na poziomie regionalnym i lokalnym oraz doradztwo dla 
samorządów terytorialnych w tym zakresie. Natomiast przedmiotem doradztwa w ramach 
niniejszego konkursu będą przede wszystkim kwestie związane z monitorowaniem i 
aktualizowaniem regionalnych programów i strategii, a także ogólne zagadnienia dotyczące 
ekonomii społecznej i sposobów jej wykorzystania i włączania do nurtów polityki publicznej 
na poziomie regionalnym – w szczególności wsparcie realizacji zadań władz regionalnych 
związanych z transpozycją KPRES na poziom wojewódzki, wdrażaniem funkcji ROPS 
wynikających z projektów koordynacyjnych  współfinansowanych z EFS oraz realizacją 
regionalnych programów rozwoju ekonomii społecznej. Istotnym elementem działań jest 
równoległe prowadzenie rzecznictwa dla każdego z województw, polegającego m. in. na 
zbieraniu uwag, wniosków i rekomendacji płynących z regionalnych doświadczeń i potrzeb 
w zakresie koordynacji i wspierania ekonomii społecznej w celu przenoszenia postulatów 
regionalnych na poziom centralny. Pozwoli to na debatę na forum centralnych instytucji 
odpowiedzialnych za kreowanie ogólnopolskich polityk publicznych – w szczególności w 
obszarze ekonomii społecznej; konsultacje i wyjście naprzeciw sygnalizowanym potrzebom. 
Oczekuje się, iż w wyniku interwencji pracownicy jednostek samorządu regionalnego na 
poziomie regionu (w szczególności regionalni koordynatorzy ekonomii społecznej – 
Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej) w ramach doradztwa nabędą kompleksowe 
kompetencje w zakresie spójności polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej. 
Osiągnięcie wyżej wskazanych celów będzie możliwe przy uruchomieniu skoordynowanego 
i kompleksowego wsparcia doradczego (w tym doradztwa grupowego) dla przedstawicieli 
samorządu regionalnego (w szczególności ROPS) oraz jego ciał opiniodawczo-doradczych. 
Działania te będą również posiadały charakter komplementarny i synergiczny w stosunku 
do przewidzianych w ramach RPO działań władz regionalnych adresowanych do 
przedstawicieli władz samorządowych niższych szczebli. 

Priorytet 
inwestycyjny 

9 v Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w 
przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania 

dostępu do zatrudnienia 
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Lp. konkursu  
Planowany kwartał 

ogłoszenia konkursu  
I  II x III  IV  

Planowany miesiąc  
rozpoczęcia naboru 

wniosków o 
dofinansowanie 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

    x        

Czy w ramach 
konkursu będą 

wybierane projekty 
grantowe? 

TAK   NIE x 

Planowana alokacja 
(PLN) 

7 000 000 

Do dofinansowania zostanie wybrany jeden projekt. 

Wymagany wkład własny beneficjenta 

TAK   NIE x 
Minimalny udział wkładu własnego  

w finansowaniu wydatków 
kwalifikowalnych projektu  

nie dotyczy 

Typ/typy projektów 
przewidziane do 

realizacji w ramach 
konkursu 

Działania rzecznicze i doradztwo na poziomie regionalnym i ponadregionalnym w zakresie 
spójności polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej oraz współpraca w tym 
zakresie z ROPS, m.in.. opracowywanie rekomendacji i wytycznych. 

ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM) 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na: 
Ogółem w 
konkursie 

Kobiety Mężczyzn 

Liczba jednostek samorządu regionalnego (regionalni 

koordynatorzy ekonomii społecznej – Regionalne Ośrodki Polityki 

Społecznej), których pracownicy nabyli kompetencje w ramach 

doradztwa w zakresie spójności polityk publicznych w obszarze 

ekonomii społecznej. 

  16 

WSKAŹNIKI PRODUKTU
 

Nazwa wskaźnika Wartość docelowa wskaźnika 
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W podziale na
3
: 

Ogółem w 
konkursie 

Kobiety Mężczyzn 

Liczba jednostek samorządu terytorialnego na poziomie regionu 

(regionalni koordynatorzy ekonomii społecznej – Regionalne 

Ośrodki Polityki Społecznej), które zostały objęte wsparciem w 

ramach doradztwa w zakresie spójności polityk publicznych w 

obszarze ekonomii społecznej. 

  16 

Liczba raportów z diagnozy potrzeb doradczych dla przedstawicieli 

samorządu regionalnego (1 rocznie). 
  2 

Liczba raportów podsumowujących działalność rzeczniczą dla 

organów centralnych (1 roczne podsumowanie, wnioski i 

rekomendacje). 

  2 

Liczba rekomendacji/wytycznych dla samorządów terytorialnych 

sporządzonych na podstawie raportów podsumowujących 

działalność rzeczniczą oraz doświadczeń z doradztwa (1 rocznie). 

  2 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

KRYTERIA WARUNKUJĄCE (dotyczy konkursów z etapem preselekcji) 

Nie dotyczy 

Uzasadnienie: Nie dotyczy 

KRYTERIA DOSTĘPU 

1. W konkursie wyłoniony zostanie jeden projekt, który zapewni na poziomie ogólnopolskim wsparcie 
doradcze i rzecznictwo dla 16 województw. 

Uzasadnienie: 

Realizacja wsparcia dla wszystkich 

regionów w jednym projekcie jest 

niezbędna z punktu widzenia 

zachowania wysokiej efektywności i 

spójności realizowanych działań.  

Kryterium weryfikowane na podstawie 
treści złożonego wniosku o 
dofinansowanie projektu PO WER. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

2. Wnioskodawca zapewni w ramach projektu realizację poniższych działań:  

1) Diagnoza potrzeb doradczych dla uczestników określonych w kryterium 4, w podziale na województwa 
(w szczególności potrzeb regionalnych ośrodków polityki społecznej) w zakresie transpozycji KPRES na 
poziom regionalny, koordynacji ekonomii społecznej w województwie, monitorowania i aktualizowania 

                                                           
3
Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia, typu projektów 

przewidzianych do realizacji w ramach konkursu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekty mają rozwiązać lub złagodzić. 
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regionalnych programów i strategii, a także ogólnych zagadnień dotyczących ekonomii społecznej i 
sposobów jej wykorzystania i włączania do nurtów polityki publicznej na poziomie regionalnym. 

Efektem w/w diagnozy będzie raport, na podstawie którego opracowany zostanie program i harmonogram 
doradztwa (załącznik do raportu). 

W/w raport zostanie przedstawiony do akceptacji Komitetowi Sterującemu Projektu najpóźniej w okresie 3 
m-cy od rozpoczęcia okresu realizacji projektu. 

2) Działania doradcze dla uczestników określonych w kryterium 4, w podziale na województwa (w 
szczególności regionalnych ośrodków polityki społecznej) w zakresie ekonomii społecznej – w 
szczególności wspierania ekonomii społecznej na poziomie regionalnym i finansowania z EFS (w zakresie 
transpozycji KPRES na poziom regionalny, koordynacji ekonomii społecznej w województwie, 
monitorowania i aktualizowania regionalnych programów i strategii, a także ogólnych zagadnień 
dotyczących ekonomii społecznej i sposobów jej wykorzystania i włączania do nurtów polityki publicznej 
na poziomie regionalnym.).  

W/w działania prowadzone będą zgodnie z programem i harmonogramem opracowanym na podstawie 
raportu, o którym mowa w pkt. 1) – zaakceptowanego przez Komitet Sterujący Projektu. 

3) Działania rzecznicze dla uczestników określonych w kryterium 4, w podziale na województwa (w 
szczególności regionalnych ośrodków polityki społecznej) w zakresie ekonomii społecznej.  

Efektem działań rzeczniczych i doradczych będą coroczne raporty, które podlegać będą akceptacji Komitetu 
Sterującego Projektu (raporty z diagnozy potrzeb doradczych dla uczestników określonych w kryterium 4 oraz 
raporty z wnioskami i rekomendacjami z działań rzeczniczych). 

Na podstawie wniosków i rekomendacji sformułowanych w ramach działań rzeczniczych oraz doświadczeń z 
doradztwa, przygotowane zostaną projekty rekomendacji/wytycznych dla samorządów terytorialnych 
dotyczące sposobu zapewniania spójności polityki publicznej na poziomie krajowym i regionalnym (w tym 
transpozycja KPRES oraz koordynacja ekonomii społecznej w województwie. 

Ostateczne brzmienie rekomendacji/wytycznych podlega akceptacji Komitetu Sterującego. 

 

Działania, o których mowa w pkt. 2) i 3) prowadzone będą równolegle. 

Uzasadnienie: 

Konieczne jest wsparcie 

przedstawicieli jednostek samorządu 

regionalnego poprzez dostarczenie 

adekwatnej wiedzy związanej z 

monitorowaniem i aktualizowaniem 

regionalnych programów i strategii, a 

także z ogólnymi zagadnieniami 

dotyczącymi ekonomii społecznej i 

sposobów jej wykorzystania i 

włączania do nurtów polityki 

publicznej na poziomie regionalnym. 

Istotnym elementem działań jest 

równoległe prowadzenie rzecznictwa 

dla każdego z województw, 

polegającego m. in. na zbieraniu 

uwag, wniosków i rekomendacji 

płynących z regionalnych doświadczeń 

i potrzeb w zakresie koordynacji i 

wspierania ekonomii społecznej w 

celu przenoszenia postulatów 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 
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regionalnych na poziom centralny. 

Oferta doradcza powinna być 

stworzona na podstawie uprzednio 

zdiagnozowanych potrzeb zgłaszanych 

przez przedstawicieli jednostek 

samorządu regionalnego, a następnie 

okresowo aktualizowana. Program i 

harmonogram musi być konsultowany 

w ramach Komitetu Sterującego, a w 

miarę potrzeb – organów 

pomocniczych oraz opiniodawczo-

doradczych ministra właściwego ds. 

zabezpieczenia społecznego, w celu 

zapewnienia spójności z kierunkami 

polityk publicznych w obszarze 

ekonomii społecznej na poziomie 

centralnym. 

Działalność doradcza, opierająca się 

na regularnej i bezpośredniej 

współpracy z przedstawicielami 

samorządu regionalnego i jego ciał 

opiniodawczo-doradczych pozwala na 

bieżące gromadzenie uwag, wniosków 

i rekomendacji dla krajowej polityki 

publicznej w obszarze ekonomii 

społecznej. 

Działania rzecznicze rozumiane są, 

jako m. in. zbieranie uwag, wniosków i 

rekomendacji płynących z 

regionalnych doświadczeń i potrzeb w 

zakresie koordynacji i wspierania 

ekonomii społecznej w celu 

przenoszenia postulatów regionalnych 

na poziom centralny. 

Kryterium weryfikowane na podstawie 
treści złożonego wniosku o 
dofinansowanie projektu PO WER. 

3. Specjaliści przewidziani do realizacji działań doradczych w projekcie posiadają udokumentowane co 
najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy w obszarze ekonomii społecznej (polegające np. na prowadzeniu 
szkoleń, doradztwa dla podmiotów ekonomii społecznej, wspieraniu w tworzeniu podmiotów ekonomii 
społecznej, realizacji działań merytorycznych w ramach projektów skierowanych do podmiotów ekonomii 
społecznej), w tym we wsparciu doradczym i szkoleniowym dla przedstawicieli samorządu terytorialnego 
oraz doświadczenie w zakresie tworzenia dokumentów o charakterze strategicznym i programowym. 

Uzasadnienie: 

Przedmiotowe kryterium wynika z 
konieczności zapewnienia rzetelnej i 
prawidłowej realizacji działań 
projektowych przez Projektodawcę 
lub Partnera projektu, wynikającej z 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 
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wiedzy i doświadczenia zawodowego 
w realizacji doradztwa w ww. zakresie. 

Charakter typu operacji implikuje 

konieczność zapewnienia kadry 

posiadającej doświadczenie w 

obszarze ekonomii społecznej, w 

szczególności w zakresie wsparcia dla 

ROPS i innych przedstawicieli 

samorządu terytorialnego oraz 

tworzenia dokumentów o 

charakterze strategicznym i 

programowym. 

Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści złożonego wniosku o 
dofinansowanie projektu PO WER. 

4. Uczestnikami projektu będą przedstawiciele działów urzędów marszałkowskich odpowiedzialnych za 
planowanie strategiczne w regionie (w szczególności w zakresie wsparcia rozwoju ekonomii społecznej i 
finansowania tych działań z EFS), regionalnych ośrodków polityki społecznej, a także członkowie  
Regionalnych Komitetów Rozwoju Ekonomii Społecznej i innych ciał opiniodawczo-doradczych na 
poziomie regionu. 

Uzasadnienie: 

Głównym adresatem działań 
przewidzianych w projekcie są 
przedstawiciele instytucji samorządu 
regionalnego i ich ciał opiniodawczo-
doradczych, zajmujących się 
problematyką koordynacji regionalnej 
i wspierania ekonomii społecznej, a 
także będących inicjatorami i/lub 
uczestnikami tworzenia dokumentów 
o charakterze strategicznym i 
programowym na poziomie 
regionalnym. Kryterium 
weryfikowane na podstawie treści 
złożonego wniosku o dofinansowanie 
projektu PO WER. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

5. Wnioskodawca zapewni spójność efektów działań rzeczniczych i doradczych z założeniami Krajowego 
Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz zobowiąże się do współpracy w tym zakresie z właściwymi 
organami pomocniczymi oraz opiniodawczo-doradczymi ministra właściwego ds. zabezpieczenia 
społecznego. 

Uzasadnienie: 

Kryterium wynika z konieczności 

zachowania spójności z kierunkami 

interwencji w ramach krajowej 

polityki publicznej w obszarze  

ekonomii społecznej, przewidzianymi 

w KPRES- ie oraz z pracami 

prowadzonymi w ramach organów 

pomocniczych oraz opiniodawczo-

doradczych ministra właściwego ds. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 
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zabezpieczenia społecznego. 

Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści złożonego wniosku o 
dofinansowanie projektu PO WER. 

6. Wnioskodawca zobowiązuje się do współpracy na wszystkich etapach projektu z właściwymi organami 
pomocniczymi i opiniodawczo-doradczymi ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego (w 
szczególności poprzez uwzględnianie podczas realizacji projektu rekomendacji i innych dokumentów 
wypracowanych w ramach organów i zatwierdzonych przez Ministra w odniesieniu do koordynacji 
rozwoju ekonomii społecznej na poziomie regionalnym, tworzenia regionalnych programów rozwoju 
ekonomii społecznej itp.), a także z Regionalnymi Komitetami Rozwoju Ekonomii Społecznej (m. in. 
poprzez spotkania konsultacyjne itp.). 

Uzasadnienie: 

Dla przygotowania zakresu doradztwa 

niezbędne jest uwzględnianie 

wyników prac organów pomocniczych 

i opiniodawczo-doradczych ministra 

właściwego ds. zabezpieczenia 

społecznego – w celu zachowania 

spójności z kierunkami interwencji w 

ramach krajowej polityki publicznej w 

obszarze  ekonomii społecznej, a także 

z Regionalnymi Komitetami Rozwoju 

Ekonomii Społecznej – dla zachowania 

przepływu informacji oraz  spójności 

na poziomie regionalnym.  

Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści złożonego wniosku 
o dofinansowanie projektu PO WER. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

7. Wnioskodawca zapewni obsługę (pod względem merytorycznym i technicznym) Komitetu Sterującego, 
którego członkami będą co najmniej: lider, partnerzy, przedstawiciele IP oraz Departamentu Pożytku 
Publicznego MRPiPS jako kluczowego uczestnika Komitetu Sterującego. 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie kryterium wynika z 

konieczności zapewnienia 

mechanizmów pozwalających na 

bieżącą weryfikację realizowanego w 

ramach konkursu zakresu 

tematycznego doradztwa. Komitet 

będzie miał za zadanie zapoznanie się 

z diagnozą potrzeb oraz opiniowanie 

zakresu tematycznego doradztwa na 

poszczególnych etapach jego 

powstawania, stąd konieczny jest 

udział przedstawiciela departamentu 

merytorycznego MRPIPS. 

Kryterium weryfikowane na podstawie 
treści złożonego wniosku o 
dofinansowanie projektu PO WER. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 
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8. Okres realizacji projektu nie przekracza 36 miesięcy. 

Uzasadnienie: 

Z dotychczasowego doświadczenia 

MRPiPS wynika, że wskazany okres 

pozwoli na kompleksową diagnozę 

potrzeb i przygotowanie 

szczegółowego zakresu doradztwa i 

jego realizację, a także 

przeprowadzenie szeroko zakrojonych 

działań rzeczniczych. 

Kryterium weryfikowane na podstawie 
treści złożonego wniosku o 
dofinansowanie projektu PO WER. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

9. Projekt realizowany jest w partnerstwie złożonym z nie więcej niż 3 podmiotów (tj. Lider + 2 partnerów). 

Uzasadnienie: 

Z doświadczeń w realizacji usług 
doradczych w obszarze ekonomii 
społecznej dla regionów z poziomu 
centralnego wynika, że dla 
zachowania należytej skuteczności, 
efektywności i spójności wsparcia, 
liczba podmiotów realizujących 
projekt nie powinna przekroczyć 3-5. 
Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści złożonego wniosku o 
dofinansowanie projektu PO WER. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

10. W skład partnerstwa realizującego projekt wchodzi co najmniej jedna organizacja pozarządowa (będąca 
Liderem partnerstwa) posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenie w realizacji usług doradczych i/lub 
co najmniej jedna organizacja pozarządowa posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenie w realizacji 
działań rzeczniczych w zakresie ekonomii społecznej. 

Uzasadnienie: 

Organizacje pozarządowe stanowią 

trzon sektora ekonomii społecznej. 

Społeczna misja tych podmiotów oraz 

doświadczenie w realizacji zadań 

publicznych pozwalają zakładać 

wysoki poziom znajomości specyfiki 

sektora oraz zgodności działań z jego 

potrzebami. Ponadto organizacja 

pozarządowa posiadająca 

doświadczenie w świadczeniu 

analogicznych usług zwiększa 

gwarancję skutecznej, efektywnej i 

poprawnej merytorycznie realizacji 

projektu. 

Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści złożonego wniosku o 
dofinansowanie projektu PO WER. 

Stosuje się do typu/typów 
(nr) 

1 

11. Do dofinansowania zostanie wybrany jeden projekt, dla którego negocjacje zakończyły się wynikiem 
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pozytywnym. 

Uzasadnienie: 

Zakończenie negocjacji z wynikiem 
pozytywnym oznacza: 

- uznanie za spełnione 
zerojedynkowych kryteriów 
obligatoryjnych, które w trakcie 
oceny merytorycznej warunkowo 
uznane zostały za spełnione i/lub  

- przyznanie wyższej liczby punktów 
za spełnienie punktowych kryteriów 
merytorycznych, która była 
warunkowo przyznana przez 
oceniających. 

Kryterium będzie uznane za spełnione 
w przypadku wprowadzenia do 
wniosku wszystkich wymaganych 
zmian wskazanych przez oceniających 
w Kartach Oceny Merytorycznej lub 
Formalno-Merytorycznej lub 
akceptacji przez IOK stanowiska 
Wnioskodawcy. 

Stosuje się do typu/typów 
(nr) 

1 

12. Projektodawca zapewni, iż kwota przeznaczona na działania rzecznicze nie przekroczy 20% kosztów 
bezpośrednich w projekcie. Jednocześnie Projektodawca będzie przestrzegał wskazanej przez IOK w 
regulaminie konkursu demarkacji działań rzeczniczych w stosunku do projektu koncepcyjnego 
przewidzianego do realizacji w ramach PO WER, działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej. 

Uzasadnienie: 

Działania rzecznicze w ramach 
projektu mają charakter uzupełniający 
i wtórny w stosunku do doradztwa i 
są prowadzone równolegle, wynikając 
z doświadczeń zbieranych w ich 
trakcie. Jednocześnie należy 
zachować demarkację oraz 
komplementarność do działań 
rzeczniczych przewidzianych w 
ramach  projektu koncepcyjnego PO 
WER, działanie 2.9 Rozwój ekonomii 
społecznej - w części dotyczącej 
współpracy z regionami (koordynacji 
działań regionalnych ośrodków 
polityki społecznej, spotkań 
Konwentu Dyrektorów ROPS itd.). 

Stosuje się do typu/typów 
(nr) 

1 

KRYTERIA PREMIUJĄCE 

1. Wnioskodawca zobowiązuje się do zlecenia min. 40% usług 
zaplanowanych w ramach projektu przedsiębiorstwom 
społecznym. 

WAGA 10 

Uzasadnienie: 

Poprzez stosowanie społecznie 
odpowiedzialnych zamówień 
publicznych zamawiający mogą 
wpływać na politykę zatrudnienia w 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 
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regionie. Mogą promować 
zatrudnianie osób długotrwale 
bezrobotnych, ale również wszelkich 
innych grup, które na danym terenie 
potrzebują wsparcia.  

Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści złożonego wniosku o 
dofinansowanie projektu PO WER. 

KRYTERIA STRATEGICZNE (dotyczy konkursów z etapem oceny strategicznej) 

Nie dotyczy 

Uzasadnienie:  

 ELEMENTY KONKURSU  

3. Ocena formalna. 

4. Ocena merytoryczna. 

 

 

 

 


