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L.p. Roczny Plan Działania na 2019 r. Było Jest 

1. Roczny Plan Działania dla II Osi 

Priorytetowej PO WER Efektywne 

polityki publiczne dla rynku pracy, 

gospodarki i edukacji opracowany 

przez Ministerstwo Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej 

Działanie 2.8 Rozwój usług 

społecznych świadczonych w 

środowisku lokalnym 

Brak fiszki projektu 

pozakonkursowego 

Nowa fiszka projektu pozakonkursowego pn. Usługi 

indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa 

dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków 

mieszkalnych, dotyczy typu operacji:  

 Zwiększenie możliwości przemieszczania się osób 

o ograniczonej mobilności poprzez zapewnienie 

usług indywidualnego transportu door-to-door oraz 

poprawę dostępności budynków wielorodzinnych i 

użyteczności publicznej, w celu ułatwienia 

integracji społeczno-zawodowej oraz ocena 

efektywności wdrażanego systemu. 

Fiszka stanowi załącznik nr 1 do tabeli. 

2. Roczny Plan Działania dla II Osi 

Priorytetowej PO WER Efektywne 

polityki publiczne dla rynku pracy, 

gospodarki i edukacji opracowany 

przez Ministerstwo Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej 

Działanie 2.9 Rozwój ekonomii 

społecznej 

Brak fiszki konkursu Nowa fiszka konkursu dotyczy typu operacji: 

 Tworzenie i rozwój ponadregionalnych sieci 

podmiotów ekonomii społecznej, w tym partnerstw, 

klastrów, franczyz (m.in. poprzez ponadregionalne 

i branżowe spotkania, konferencje, seminaria, 

targi, doradztwo i szkolenia) oraz włączanie 

podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonujące 

już sieci, partnerstwa i klastry podmiotów 

gospodarczych działających na rynku 

komercyjnym. 
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Fiszka stanowi załącznik nr 2 do tabeli. 

3. Roczny Plan Działania dla II Osi 

Priorytetowej PO WER Efektywne 

polityki publiczne dla rynku pracy, 

gospodarki i edukacji opracowany 

przez Ministerstwo Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej 

Działanie 2.9 Rozwój ekonomii 

społecznej 

Brak fiszki konkursu Nowa fiszka konkursu dotyczy typu operacji: 

 Podnoszenie kompetencji kadr OWES, w tym w 

zakresie standardów usług OWES i w zakresie 

przygotowania konsultantów OWES do wspierania 

podmiotów ekonomii społecznej w zakresie 

ubiegania się o zamówienia publiczne. 

Fiszka stanowi załącznik nr 3 do tabeli. 

4.  Roczny Plan Działania dla II Osi 

Priorytetowej PO WER Efektywne 

polityki publiczne dla rynku pracy, 

gospodarki i edukacji opracowany 

przez Ministerstwo Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej 

Działanie 2.9 Rozwój ekonomii 

społecznej 

Brak fiszki konkursu Nowa fiszka konkursu dotyczy typu operacji: 

 Działania koordynacyjne w obszarze ekonomii 

społecznej, w tym:  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. 

Fiszka stanowi załącznik nr 4 do tabeli. 
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Załącznik nr 1 

DZIAŁANIE PO WER 

 

Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym 

 

FISZKA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO KONCEPCYJNEGO 

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE 

Tytuł lub zakres 
projektu

1
 

Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności 
architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych. 

Cel szczegółowy PO 
WER, w ramach 
którego projekt 

będzie realizowany 

Cel 4: Zmniejszenie wykluczenia społecznego osób o ograniczonej mobilności, w tym 
osób z niepełnosprawnościami, które mają trudności w przemieszczaniu się  

Priorytet inwestycyjny 
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/typy projektów 
przewidziane do 

realizacji w ramach 
projektu 

Zwiększenie możliwości przemieszczania się osób o ograniczonej mobilności poprzez 
zapewnienie usług indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawę dostępności 
budynków wielorodzinnych i użyteczności publicznej, w celu ułatwienia integracji 
społeczno-zawodowej oraz ocena efektywności wdrażanego systemu. 

Cel główny projektu 

Celem głównym projektu jest ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z 
potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie przez jednostki 
samorządu terytorialnego (JST) usług indywidualnego transportu door-to-door oraz 
poprawę dostępności wielorodzinnych budynków mieszkalnych. 

Kamienie milowe 
projektu

2
 

Projekt będzie realizowany w oparciu o trzy kamienie milowe: 

I kamień milowy – przygotowanie zestawienia prezentującego dotychczas stosowane w 
Polsce modele usługi door-to-door oraz pełnej dokumentacji konkursu grantowego dla 

jednostek samorządu terytorialnego, w tym wytycznych do przygotowania przez 
wnioskodawców kompleksowej koncepcji transportu . osób z potrzebą wsparcia w 
zakresie mobilności; uzyskanie akceptacji dla tej dokumentacji; ogłoszenie i 
rozstrzygnięcie konkursu grantowego oraz podpisanie umów z grantobiorcami 

(JST): w 13 miesięcy od rozpoczęcia projektu przy wykorzystaniu 2,03% budżetu 
projektu; 

II kamień milowy – zakończenie realizacji przez grantobiorców wszystkich 
indywidualnych projektów (usług door-to-door finansowanych z PO WER i wdrożenia 

usprawnień w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych): w 39 miesięcy od rozpoczęcia 
projektu przy wykorzystaniu 97,29% budżetu projektu;  

III kamień milowy - przeprowadzenie ewaluacji badającej efektywność wdrażanego 

systemu, wpływ interwencji na aktywizację społeczno-zawodową osób z potrzebą 

wsparcia w zakresie mobilności oraz przedstawiającej rekomendacje dla systemu 

finansowania ze środków publicznych usług door-to-door: w 43 miesiące od 

rozpoczęcia projektu przy wykorzystaniu – 0,68% budżetu projektu. 

                                                           
1
 Należy wskazać roboczą nazwę projektu albo skrótowo opisać istotę, zakres przedmiotowy projektu. 

2
 Zgodnie z podrozdziałem 5.2.1 Polityka spójności rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa przedsięwzięcia 

o długim horyzoncie czasowym realizacji muszą być dzielone na krótkie etapy, których realizacja będzie uzależniona od 
osiągnięcia rezultatów założonych na wcześniejszym etapie (kamieni milowych). 
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Podmiot zgłaszający 
projekt

3
 

MRPiPS 

Podmiot, który będzie 
wnioskodawcą 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Uzasadnienie wyboru 
podmiotu, który 

będzie 
wnioskodawcą

4
 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON, Fundusz) jest 
funduszem celowym działającym na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego środki 
przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz 
ich zatrudnianie. Fundusz istnieje od 1991 r.  

Misją Funduszu jest ułatwianie osobom z niepełnosprawnościami pełnego uczestnictwa  
w życiu zawodowym i społecznym. Środki PFRON przeznaczane są między innymi na: 

1. dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników, 

2. refundację pracodawcom kosztów przystosowania, adaptacji i wyposażenia 
stanowisk pracy osób niepełnosprawnych, 

3. dofinansowanie tworzenia i funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej oraz 
zakładów aktywności zawodowej, 

4. zlecanie organizacjom pozarządowym i fundacjom realizacji zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, 

5. współfinansowanie projektów systemowych realizowanych ze środków pomocowych 
Unii Europejskiej, 

6. wspierane indywidualnych osób niepełnosprawnych poprzez: 

 udzielanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub 
wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, 

 refundację składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących 
działalność gospodarczą, niepełnosprawnych rolników oraz rolników 
zobowiązanych do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika, 

 dofinansowanie: likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się  
i technicznych, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych  
i środków pomocniczych oraz turnusów rehabilitacyjnych, 

 finansowanie aktywnych instrumentów rynku pracy dla osób zarejestrowanych 
jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu 
(szkolenia, staże, itp.), 

PFRON w projekcie będzie pełnił rolę beneficjenta / grantodawcy. 

Czy projekt będzie 
realizowany w 
partnerstwie? 

TAK  NIE X 

Podmioty, które będą 
partnerami  
w projekcie  

i uzasadnienie ich 
wyboru

5
 

Nie dotyczy  

 

Czy projekt będzie 
projektem 

grantowym? 

TAK X NIE  

                                                           
3
 W przypadku opracowywania Rocznego Planu Działania przez IP, podmiotem zgłaszającym projekt jest IP. W przypadku 

opracowywania Rocznego Planu Działania przez IZ należy wpisać nazwę podmiotu, który zgłosił projekt do IZ.  
4
 W szczególności w świetle art. 38 ust. 2 i 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.) oraz podrozdziału 
5.2.1 Polityka spójności, rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa.  
5
 Wypełnić w przypadku projektu realizowanego w partnerstwie. W przypadku, gdy nie są znane konkretne podmioty, które będą 

partnerami w projekcie, należy wpisać pożądane cechy partnerów oraz uzasadnić wskazanie określonych cech. 
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Przewidywany termin  
złożenia wniosku  
o dofinansowanie 

(kwartał albo miesiąc 
oraz rok) 

II kwartał 2019 

Przewidywany okres 
realizacji projektu  

Data rozpoczęcia 
(miesiąc oraz rok) 

01.06.2019 
Data zakończenia 
(miesiąc oraz rok) 

31.12.2022 

SZACOWANY BUDŻET PROJEKTU 

Szacowana kwota wydatków w projekcie w podziale na lata i ogółem (PLN) 

w roku 2019 w roku 2020 w roku 2021 
w roku 2022 

 
ogółem 

343.200 26.192.445 792.000 26.422.355 53.750.000 

Szacowany wkład własny beneficjenta (PLN) 

TAK   NIE X 

Szacowany wkład UE (PLN) 

45.300.500,00 

OPIS PROJEKTU 

Uzasadnienie realizacji projektu w trybie pozakonkursowym
6
 

Potrzeba realizacji projektu wynika bezpośrednio z kluczowych dokumentów strategicznych. Strategia na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) (SOR) przyjęta przez Radę Ministrów  
14 lutego 2017 r., w Obszarze „Spójność społeczna” wyraźnie wskazuje na konieczność podjęcia działań 
nakierowanych na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, w tym m.in.: 

 Przygotowanie i wprowadzenie rozwiązań prawno-organizacyjnych oraz finansowych na rzecz wsparcia 
psychologicznego, zdrowotnego, społecznego, funkcjonalnego i ekonomicznego rodzin z osobami 
niepełnosprawnymi; 

 Optymalizacja mobilności przestrzennej w dojazdach do pracy oraz racjonalizacja przestrzennej 
lokalizacji obiektów świadczących usługi społeczne (w tym edukacyjne i zdrowotne); 

 Poprawa dostępu do produktów i usług umożliwiających mobilność społeczną i zawodową, oraz 
zwiększających autonomię funkcjonowania społecznego (np. innowacyjnych technologii wspomagających 
dla osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych, bezpiecznych środków/usług 
transportowych); 

 Przestrzeń dla wszystkich – standardy dostępności definiujące rozwiązania techniczne i przestrzenne, 
zgodne z zasadami projektowania uniwersalnego, w celu zapewnienia pełnej dostępności przestrzeni 
publicznej (w tym dostosowywania środków transportu) do potrzeb osób o ograniczonej sprawności lub 
mobilności.  

 Tworzenie i wdrażanie sieci usług i programów aktywizacyjnych, rehabilitacyjnych, resocjalizacyjnych  
(w szczególności dla osób z niepełnosprawnością) – od aktywizacji społecznej do włączenia społecznego 

                                                           
6
 W szczególności w świetle art. 38 ust. 2 i 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.) oraz podrozdziału 
5.2.1 Polityka spójności, rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa.  



6 

 

i zawodowego. 

Program rządowy „Dostępność Plus”, przyjęty 17 lipca 2018 r., służy celom realizacji SOR. W Programie 
zaplanowano konkretne działania wraz z określeniem systemu realizacji. Wskazano m in. następujące działania: 

 zapewnienie usługi transportu indywidualnego door-to-door dla osób o ograniczonej mobilności; 

 uruchomienie programu dla samorządów terytorialnych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni 
mieszkaniowych i towarzystw budownictwa społecznego, który umożliwi poprawę dostępności 
architektonicznej i komunikacyjnej części wspólnej budynku (na przykład montaż udźwiękowionej windy  
z napisami brajlowskimi, obniżenie pierwszego przystanku windy do poziomu gruntu, wymiana 
domofonów na wideofony z zapewnionymi wyczuwalnymi przyciskami, podjazdy zamiast schodów, 
informacja dźwiękowa, wizualna, dotykowa) oraz usuwania barier na osiedlach mieszkaniowych na 
terenie co najmniej 1/3 gmin w Polsce. 

Oba powyższe dokumenty wprost wskazują PFRON jako kluczową instytucję wdrażającą ww. działania. 

Powyższe stanowi wypełnienie wymogu dotyczącego projektów zgłaszanych w trybie pozakonkursowym 
określonego w art. 38 ust. 3. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (ustawa wdrożeniowa).  

Realizacja projektu przez PFRON wypełnia również wymagania art. 38 ust. 2 ustawy wdrożeniowej: ze względu na 
cel projektu, który jest elementem, wykonywanej przez PFRON, realizacji szerszej polityki publicznej w obszarze 
integracji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych. 

Zastosowanie pozakonkursowego trybu wyboru projektu spełnia także wymagania „Wytycznych w zakresie trybów 
wyboru projektów na lata 2014-2020” (Rozdział 7 – Tryb pozakonkursowy, Podrozdział 7.1 – Zastosowanie trybu 
pozakonkursowego) przez określenie potencjalnego wnioskodawcy, strategiczne znaczenie projektu oraz 
spełnienie przesłanki realizacji zadań publicznych. 

Zasadnicze założenia interwencji publicznej, której wsparcie zaplanowano w ramach projektu  

Zgodnie z diagnozą i danymi statystycznymi zawartymi w Programie „Dostępność Plus” ocenia się, że nawet 30% 
społeczeństwa może mieć trwałe lub czasowe ograniczenia w mobilności czy percepcji. Są to osoby  

z niepełnosprawnościami, osoby starsze poruszające się przy pomocy sprzętu wspomagającego (kul, lasek, 
balkoników, protez, wózków inwalidzkich), z uszkodzonym narządem słuchu, wzroku, z trudnościami manualnymi  
i poznawczymi, kobiety w ciąży, osoby z wózkiem dziecięcym, z ciężkim bagażem oraz słabsze fizycznie  
i napotykające trudności w poruszaniu się (na przykład w wyniku urazu lub choroby). Duża część z tych osób nie 
posiada statusu osoby niepełnosprawnej.  

Liczba osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności będzie rosła w związku z postępującym starzeniem się 
polskiego społeczeństwa - wraz z wydłużaniem się długości życia zauważalny jest wzrost liczby osób z 
niepełnosprawnościami wynikającymi między innymi z osłabienia wzroku, słuchu, czy narządu ruchu. 

Zgodnie z danymi ze spisu powszechnego, w Polsce jest około 4,7 mln osób niepełnosprawnych – czyli około 
12,2% społeczeństwa. W zależności od przyjętej definicji niepełnosprawności (obejmującej różne ograniczenia  
w mobilności i percepcji) ta grupa może liczyć od 4,9 mln do nawet 7,7 mln osób (dokładna liczebność osób z 
niepełnosprawnościami nie jest znana ze względu na brak rejestracji części danych o niepełnosprawności oraz na 
zmienność tych danych w czasie). 

Potrzeb w zakresie przemieszczania się osób z niepełnosprawnościami oraz innych osób z potrzebą 
wsparcia w zakresie mobilności nie rozwiązują transport publiczny, ani transport sanitarny. W przypadku 

transportu publicznego, jest on ograniczony tylko do wyznaczonych tras i tylko w części zapewnia pojazdy 
dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dodać też trzeba, że część osób z 
niepełnosprawnościami nie jest w stanie dotrzeć do przystanków autobusowych, tramwajowych czy kolejowych. 
Dysfunkcje transportu publicznego są znacznie bardziej odczuwalne w mniejszych miejscowościach, o słabszym 
rozwoju infrastrukturalnym. Z kolei w przypadku transportu sanitarnego, poważne ograniczenia nakłada ustawa o 
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z nią, transport sanitarny osoby 
niepełnosprawnej jest możliwy tylko do najbliższej placówki medycznej na podstawie wskazania medycznego, przy 
czym bezpłatny transport jest możliwy tylko w przypadku konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w 
podmiocie leczniczym lub z powodów wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia. W innych 
przypadkach transport sanitarny ze wskazań medycznych odbywa się za pełną lub częściową (60%) odpłatnością. 

Transport publiczny oraz transport sanitarny odpowiada więc na potrzeby związane z mobilnością osób z  
niepełnosprawnościami tylko w ograniczonym zakresie. Wzmacnia to potrzebę wdrożenia usługi, która będzie 

zapewniała możliwość transportu osób z niepełnosprawnościami oraz innych osób z potrzebą wsparcia w zakresie 
mobilności i będzie znacznie bardziej elastyczna co do warunków korzystania z tej usługi, co zapewni większe 

możliwości integracji społeczno-zawodowej tych osób. Usługa taka powinna uwzględniać m.in.: rodzaj 

niepełnosprawności przewożonych osób, liczbę przewożonych osób, regularność przewozów, trasy przewozu, 
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wygodę podróżowania, występowanie dodatkowych usług (takich jak np. pomoc w wydostaniu się z mieszkania), 
oraz źródła finansowania usług. 

Obecnie funkcjonujące przepisy nie nakładają na jednostki samorządu terytorialnego obowiązków  
w zakresie organizowania transportu dla osób z niepełnosprawnościami w systemie door-to-door. Niektóre 

jednostki samorządowe poprzestają na ewentualnym uwzględnianiu potrzeb osób z niepełnosprawnościami w 
transporcie publicznym i niekiedy tylko informują o ofercie komercyjnej usługi transportu door-to-door dla osób 
niepełnosprawnych. O słabościach tego systemu informują raporty Najwyższej Izby Kontroli (NIK). Zarówno 
zakres, jak i forma organizacyjno-finansowa transportu door-to-door, zależą od władz danej jednostki samorządu 
terytorialnego. Znane są poszczególne konkretne przypadki i dane (np. z Warszawy, Krakowa i Gdyni), nie ma 
natomiast zbiorczych i szczegółowych danych statystycznych i analiz dotyczących realizacji usługi door-
to-door przez jednostki samorządu terytorialnego.   

Brakuje również danych statystycznych i kompleksowych analiz dotyczących dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami budynków mieszkalnych. Obiekt dostępny to taki, który pozwala na samodzielne 

korzystanie przez wszystkich, w tym osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, oraz nie wymaga od 
użytkownika ponadstandardowego wysiłku lub pomocy osób asystujących. Dostępne dane są wycinkowe i dotyczą 
głównie budynków użyteczności publicznej (np. banki, urzędy, sądy) i są efektem monitorowania przez organizacje 
pozarządowe (np. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Fundacja Court Watch) oraz badań prowadzonych przez 
instytucje publiczne. Przykładowo, analiza Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wykonana w powiatach 
województwa mazowieckiego wykazała, że całkowicie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami jest tylko 9% 
obiektów użyteczności publicznej. Brak dostępności stwierdziły także kontrole NIK z 2012 roku przeprowadzone w 
województwie podlaskim.  

Grupą docelową (grantobiorcami i uczestnikami) projektu będą jednostki samorządu terytorialnego (gminy, 

związki i porozumienia gmin, powiaty oraz związki i porozumienia powiatów), które w ramach projektu uruchomią 
usługę indywidualnego transportu door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności. 

Ostatecznymi odbiorcami wsparcia oferowanego w projekcie, tj. osobami korzystającymi z usług door-to-door  
i z usprawnień w budynkach, będą osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności. Dla celów projektu przez 
osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności należy rozumieć osoby mające trudności w samodzielnym 
przemieszczaniu się np. ze względu na ograniczoną sprawność (poruszające się na wózkach inwalidzkich, 
poruszające się o kulach, niewidome, słabowidzące i in.). Odbiorcami wsparcia udzielanego w ramach projektu 
będą zarówno osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności posiadające orzeczenie o niepełnosprawności 
(lub równoważne) jak i osoby nieposiadające takiego orzeczenia (w takim przypadku ocena stopnia potrzeby 
wsparcia w zakresie mobilności będzie dokonywana przez JST na podstawie oświadczenia tych osób). 

Dla celów projektu, poprzez integrację społeczno-zawodową osób niepełnosprawnych rozumie się 

umożliwianie rozwijania aktywności osób z niepełnosprawnościami w życiu publicznym, społecznym i zawodowym 
poprzez niwelowanie barier związanych z mobilnością tych osób. Przyczynić się to ma do m.in.: zwiększenia ich 
szans rozwoju, udziału w edukacji, korzystania z infrastruktury społecznej i zwiększenia aktywności zawodowej. 

Warunki korzystania z usług, w tym w szczególności: zakres i zasady weryfikacji potrzeb wsparcia w zakresie 
mobilności chętnych do skorzystania z usługi, ewentualne preferencje w obrębie grupy docelowej wsparcia, 
kwalifikowalne cele przejazdów, zasięg geograficzny przejazdów, odpłatność po stronie korzystającego, określać 
będzie regulamin przewozów indywidualnych określony przez grantobiorcę (elementem dokumentacji 

konkursowej będzie minimalny zakres regulaminu oraz minimalny standard usługi door-to-door, wypracowany na 
podstawie przeglądu rozwiązań stosowanych w JST). 

Elementem uzupełniającym do usług indywidualnego transportu door-to-door może być realizacja przez 
grantobiorców (jednostki samorządu terytorialnego) usprawnień w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, 

mających na celu likwidację lub ograniczenie barier architektonicznych w częściach wspólnych budynków, w 
których mieszkają osoby obejmowane usługą door-to-door. 

Dla celów projektu, za wielorodzinny budynek mieszkalny uznaje się budynek mieszkalny zawierający 2 lub 

więcej mieszkań, przy czym budynki w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej są budynkami 
jednorodzinnymi (zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie). 

Finansowane w ramach projektu usprawnienia będą dotyczyć części wspólnych wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych. Dla celów projektu, poprzez części wspólne wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
rozumie się te części budynku, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli mieszkań lub 
pomieszczeń, w tym klatki schodowe, korytarze, bramy oraz windy (zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 
r. o własności lokali).  

Usprawnienia budynków mieszkalnych powinny mieć na celu dostosowanie obiektu umożliwiające samodzielne 

korzystanie z jego części wspólnych przez osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności. Usprawnienia mogą 
obejmować w szczególności: montaż barierek, podjazdów, podnośników, dźwigów i wind; wprowadzenie 
rozwiązań bezprogowych; montaż lekko otwierających się drzwi, automatycznego oświetlenia; włączników na 
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wysokości umożliwiającej korzystanie z nich przez osoby na wózkach, usprawnienia dla osób niewidomych i 
słabowidzących (np. oznaczenia szklanych drzwi, przyciski klawiszowe, oznaczenia dotykowe, np. napisy 
brajlowskie lub oznaczenia wypukłe). Usprawnienia powinny być przygotowywane z wykorzystaniem zasad 
uniwersalnego projektowania. 

Cel projektu zostanie zrealizowany poprzez dofinansowanie projektów zgłoszonych w konkursie grantowym 
przez uprawnione jednostki samorządu terytorialnego - gminy, związki i porozumienia gmin, powiaty oraz 

związki i porozumienia powiatów, w których nie występuje dotychczas usługa door-to-door. Usługi te będą spełniać 
następujące warunki: 

1. Usługi będą przystępne cenowo dla osób korzystających (osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności).  

2. Usługi będą kierowane w szczególności do osób, które potencjalnie mogą wejść/powrócić na rynek pracy. 
Wpływ interwencji na aktywizację społeczno-zawodową uczestników zostanie zbadany w ewaluacji, 
przeprowadzonej w końcowym etapie projektu (ocena efektywności wdrożonego systemu, z uwzględnieniem 
efektywności poszczególnych modeli wykorzystywanych przez JST). 

3. Usługi będą komplementarne z możliwościami dofinansowania transportu osób z 
niepełnosprawnościami/zakupu środków transportu ze środków PFRON. 

W przypadku zakupu pojazdów, muszą być one dostosowane do potrzeb OzN i wykorzystywane w pierwszej 
kolejności do świadczenia usług door-to-door. 

Główne zadania przewidziane do realizacji w projekcie ze wskazaniem grup docelowych 

Projekt będzie realizowany w oparciu o trzy kamienie milowe. 

I kamień milowy – 13 miesięcy od rozpoczęcia projektu 

Zadanie 1: Działania przygotowawcze  

a) oszacowanie potencjału rynku pod kątem podmiotów świadczących usługi door-to-door (lub mogących 
świadczyć takie usługi); podmiotów produkujących pojazdy do przewozu osób z potrzebą wsparcia w zakresie 
mobilności lub adaptujących pojazdy do takiego celu oraz podmiotów wykonujących adaptację budynków 
mieszkalnych do potrzeb osób wymagających wsparcia w zakresie mobilności. b) opracowanie zestawienia 
prezentującego dotychczas stosowane w Polsce modele usługi door-to-door, do wykorzystania przez JST przy 
planowaniu działań i przygotowywaniu wniosku o udzielenie grantu; 

c) opracowanie wytycznych do przygotowania przez wnioskodawców kompleksowej koncepcji transportu osób z 
potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, zawierającej analizę potrzeb i diagnozę funkcjonujących na danym 
terenie rozwiązań transportowych, zarówno realizowanych z wykorzystaniem środków publicznych, jak i 
oferowanych przez organizacje pozarządowe i sektor prywatny, oraz uwzględniającej kontekst działań na rzecz 
aktywizacji społeczno-zawodowej osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, prowadzonych na terytorium 
objętym koncepcją przez jst, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty;  

d) opracowanie minimalnych wymogów dotyczących standardu usługi door-to-door oraz dostosowań 
architektonicznych w budynkach wielorodzinnych (z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego); 

e) przygotowanie pełnej dokumentacji konkursu grantowego dla jednostek samorządu terytorialnego (JST), 
obejmującej m.in.: (i) warunki dostępu dla wnioskodawców; (ii) formalne i merytoryczne kryteria oceny wniosków; 
(iii) wzór wniosku, (iv) katalog i limity kosztów kwalifikowalnych, (v) standardy świadczenia usług oraz minimalny 
zakres regulaminu świadczenia usług door-to-door; zakłada się, że wniosek będzie składany w formie 
elektronicznej;  

f) konsultacja głównych założeń konkursu z kluczowymi interesariuszami (JST, ogólnokrajowe związki JST i 
organizacje pozarządowe działające na rzecz lub pracujące z osobami z niepełnosprawnościami). 

Zadanie 2: Ogłoszenie i rozstrzygnięcie konkursu grantowego  

a) ogłoszenie konkursu grantowego i udzielanie informacji zainteresowanym JST; 

b) ocena formalna złożonych wniosków; 

c) ocena merytoryczna złożonych wniosków i stworzenie listy rankingowej; 

d) rozstrzygnięcie ewentualnych odwołań;  

e) zawarcie umów z grantobiorcami; 

f) przekazanie środków zaliczkowych grantobiorcom. 
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II kamień milowy – 39 miesięcy od rozpoczęcia projektu 

Zadanie 3: Realizacja indywidualnych projektów przez grantobiorców;  

a) realizacja przez grantobiorców indywidualnych projektów (usług door-to-door finansowanych z PO WER);  

b) zakończenie realizacji przez grantobiorców projektów usprawnień w budynkach mieszkalnych; 

c) złożenie sprawozdań końcowych przez grantobiorców. 

 

III kamień milowy – 43 miesiące od rozpoczęcia projektu 

Zadanie 4: Przygotowanie i przeprowadzenie ewaluacji projektu  

a) zaplanowanie ewaluacji, w tym opracowanie pytań badawczych i metod badawczych; 

b) wybór wykonawcy badania ewaluacyjnego;  

c) przeprowadzenie badania ewaluacyjnego (badanie planowane na II półrocze 2022 roku); 

d) organizacja konferencji podsumowującej projekt; 

e) opracowanie wniosków i rekomendacji dla systemu finansowania usług door-to-door ze środków publicznych 
(na podstawie wyników ewaluacji i wniosków z konferencji podsumowującej). 

Zasadnicze działania ukierunkowane na wsparcie podejmowanej interwencji publicznej, zrealizowane dotychczas 
przez wnioskodawcę lub inne instytucje  

PFRON prowadzi działania zarówno w obszarze mobilności osób z niepełnosprawnościami, jak  
i remontów i dostosowań architektonicznych:   

1) Działania PFRON wspierające mobilność osób z niepełnosprawnościami wynikające z programów 
zaakceptowanych przez Radę Nadzorczą PFRON, w szczególności: 

- w ramach programu „Aktywny Samorząd – likwidacja bariery transportowej”, dzięki któremu możliwa jest 

aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych; dotyczy pomocy: w zakupie i montażu 
oprzyrządowania do posiadanego samochodu, w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B oraz w utrzymaniu sprawności 
technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym; działania realizowane w ramach projektu 
nie będą powielać zadań zrealizowanych w ramach ww. programu; 

- w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – dofinansowanie zakupu środków 

transportu dla placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzonych przez: organizacje 
pozarządowe, gminy lub powiaty oraz dla jednostek prowadzących warsztaty terapii zajęciowej. Celem 
strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do 
rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej 
rozwinięte gospodarczo i społecznie. Obecnie jest realizowana III edycja tego programu. W jego ramach gminny i 
powiaty oraz organizacje pozarządowe pozyskują dofinansowanie m.in. na:  

(i) likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie 
umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania (obszar B) i  

(ii) likwidację barier transportowych przez placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone 
przez organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty i jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej (obszar D).  

Od 2010 roku w ramach kolejnych edycji programu dofinansowano zakup 1577 mikrobusów, 455 autobusów  
i 13 dostosowań pojazdów. 

Działania realizowane w ramach projektu nie będą powielać zadań zrealizowanych w ramach ww. programu. 

2) Realizacja zadań, które wynikają wprost z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych: 

- zakłady pracy chronionej - możliwość finansowania/dofinansowania/organizowania dowozu do pracy osób 
niepełnosprawnych pracujących w tych zakładach (w ramach środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych, który musi być tworzony w zakładach pracy chronionej), jak również możliwości otrzymywania 
dofinansowania do oprocentowania kredytów bankowych m.in. na zadania dotyczące transportu; 

-  zakłady aktywności zawodowej - możliwość organizowania dowozu do pracy niepełnosprawnych pracowników  
w ramach środków PFRON przeznaczanych na dofinansowanie funkcjonowania tych zakładów; działania 
realizowane w ramach projektu nie będą powielać zadań realizowanych w ramach ustawy; 

- warsztaty terapii zajęciowej - możliwość organizowania dowozu na zajęcia w warsztatach niepełnosprawnym 
uczestnikom terapii w ramach środków PFRON przeznaczanych na dofinansowanie działalności warsztatów 
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działania realizowane w ramach projektu nie będą powielać zadań już realizowanych przez PFRON. 

3) Finansowanie zadań powiatów obejmujących likwidację barier architektonicznych. Zasady finansowania określa 
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być 
finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z tym 
rozporządzeniem o dofinansowanie ze środków Funduszu zadań, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym 
stopniu ułatwi osobie z niepełnosprawnościami wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub 
kontaktów z otoczeniem, mogą ubiegać się (m.in. na likwidację barier architektonicznych) osoby niepełnosprawne, 
które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi 
nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują. 
Dofinansowanie może wynosić do 95% inwestycji. W 2017 r. w ramach tego działania z środków PFRON 
wydatkowano kwotę 38 078 047 zł (5.862 dofinansowań na średnią kwotę 6496 zł). Działania realizowane w 
ramach projektu będą komplementarne i nie będą powielały ww. zadań PFRON. 

4) Dofinansowanie zadań samorządu województw i samorządów powiatowych w zakresie zlecania działań 
realizowanych przez organizacje pozarządowe – cześć samorządów wykorzystuje to dofinansowanie m.in na 
zlecanie zadań organizacjom pozarządowym w zakresie realizowania transportu osób z niepełnosprawnościami 
(przykładem może być Gdynia). 

5) Działania badawcze PFRON – np. „Badanie potrzeb osób niepełnosprawnych” wykonane w okresie styczeń – 
kwiecień 2017 r. Celem badania było zdiagnozowanie potrzeb osób niepełnosprawnych, a także dostarczenie 
rekomendacji w zakresie możliwego wsparcia przez PFRON osób niepełnosprawnych w zaspokajaniu ich potrzeb. 
Na poziomie ogólnym wśród spontanicznie wskazywanych obszarów potrzeb dominowały trzy, wskazane przez 
więcej niż 15% badanych. Trzecim co do wielkości obszarów wskazanych przez badanych był ‘transport  
i przemieszczanie się’ – oczekiwania dotyczyły głównie likwidacji barier architektonicznych w przestrzeni 
publicznej, ale też przystosowania środka transportu. 

Zadania dotyczące zapewnienia transportu publicznego (bez uwzględnienia transportu sanitarnego) należą 

przede wszystkim do obowiązków samorządu: wojewódzkiego, powiatowego i gminnego (transport związany  
z edukacją dzieci).  

Pomimo uwzględnienia w zadaniach poszczególnych szczebli samorządów zadań związanych z transportem osób 
z niepełnosprawnościami, prawo nie dookreśla form realizacji tego obowiązku. Raporty NIK wskazują na bardzo 
ograniczony poziom wywiązywania się samorządów z tego zadania. Wiele zależy od aktywności i skuteczności 
danego samorządu terytorialnego. Z tego też powodu dane dotyczące realizacji usług door-to-door są 
szczątkowe i opierają się na konkretnych przykładach samorządów.  

Specjalistyczne usługi transportowe dla osób z niepełnosprawnościami realizowane są tylko przez 
niektóre samorządy. Realizacja tych usług odbywa się w różny sposób. Część z samorządów dofinansowuje 

koszt tzw. biletu za kurs określonej osoby niepełnosprawnej, a przewóz wykonuje firma wybrana w drodze 
przetargu (tak jest w Warszawie). Z kolei w Gdyni przyjęto system, w ramach którego część transportu osób 
niepełnosprawnych jest realizowana przez transport publiczny (dostosowane autobusy miejskie), a część w 
systemie door-to-door na podstawie zlecenia zadania publicznego organizacji pozarządowej (zadanie finansowane 
częściowo ze środków PFRON). Niektóre samorządy ustalają odpłatność za kurs (są samorządy, które realizują 
przejazdy bezpłatnie), inne ustalają odpłatność, część przyznaje indywidualne karnety przejazdowe. Część z 
samorządów organizujących usługę specjalistycznego transportu sama realizuje usługę (lub zleca) w systemie 
door-to-door (wniesienie po schodach), część jedynie przewozi spod domu/klatki do miejsca docelowego. 

 

Uwarunkowania skutecznej realizacji założeń interwencji publicznej (interesariusze, stan prawny, itd.) 

Problematyka rozwiązań i usług nakierowanych na zwiększenie dostępności przestrzeni publicznej i usług dla 
osób z niepełnosprawnościami obecna jest w licznych aktach prawnych o różnym charakterze. 

Polska zobowiązana jest do realizacji działań mających na celu wdrażanie postanowień Konwencji o prawach 
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169), która weszła do polskiego porządku prawnego w dniu  

25 października 2012 r. Wymienione w niej zasady, takie jak poszanowanie godności, autonomii i odmienności 
osób z niepełnosprawnościami, niedyskryminacja, pełny udział w życiu społecznym, równość szans i dostępność, 
mają być uwzględniane przy wytyczaniu kierunków polityki społecznej dotyczącej osób z niepełnosprawnościami  
i określaniu środków jej realizacji. Dokument wyraźnie podnosi konieczność zagwarantowania równości praw i 
szans osób niepełnosprawnych. Konwencja podkreśla znaczenie projektowania uniwersalnego oraz konieczność 
wprowadzenia przez poszczególne państwa standaryzacji rozwiązań przestrzennych, które zapewniłyby 
dostępność dla wszystkich użytkowników. Dokument wskazuje na prawa osób niepełnosprawnych m.in. do 
dostępu do dóbr i usług umożliwiających udział w życiu społecznym, dostępu do edukacji, opieki medycznej, pracy 
na otwartym rynku pracy oraz życia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych (m.in. swobodne 
przemieszczanie się i powszechne korzystanie ze środków transportu).  
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Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej stanowi w art. 26, iż „Unia uznaje i szanuje prawo osób 

niepełnosprawnych do korzystania ze środków mających zapewnić im samodzielność, integrację społeczną  
i zawodową oraz udział w życiu społeczności.” Ponadto, przepis art. 21 Karty zakazuje wszelkiej dyskryminacji ze 
względu na niepełnosprawność. 

Konstytucja RP w art. 32 ust. 2 ustanawia zakaz dyskryminacji kogokolwiek z jakiejkolwiek przyczyny. Ustawa 

zasadnicza formułuje również obowiązki pozytywne po stronie państwa. Zgodnie z jej art. 69 osobom 
niepełnosprawnym władze publiczne udzielają, zgodnie z ustawą, pomocy w zabezpieczeniu egzystencji, 
przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej. 

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych określa m.in.: 

zadania organów odpowiedzialnych za działania na rzecz osób niepełnosprawnych (m.in. Pełnomocnik Rządu  
ds. Osób Niepełnosprawnych; samorządy województw, samorządy powiatów, PFRON), szczególne obowiązki  
i uprawnienia pracodawców w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, uprawnienia osób 
niepełnosprawnych, zasady działalności warsztatów terapii zajęciowej i turnusów rehabilitacyjnych, zasady 
działalności zakładów aktywizacji zawodowej i zakładów pracy chronionej. Część przepisów ustawy dotyczy 
bezpośrednio kwestii związanych z transportem oraz barierami przestrzennymi. W art. 2 pkt. 5 ustawa wskazuje 
na powiązanie uczestnictwa w życiu społecznym z możliwością pokonywania m.in. barier transportowych oraz 
architektonicznych i urbanistycznych. Zgodnie z art. 9 ustawy rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwianie 
osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym i jest realizowana jest m.in. przez: likwidację barier, 
w szczególności architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, technicznych, w komunikowaniu się  
i dostępie do informacji. 

Przepis art. 5 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego formułuje wymóg zapewnienia warunków do korzystania z 

obiektów przez osoby niepełnosprawne oraz osoby starsze. Przepis ten określa, że każdy obiekt budowlany 
powinien zapewnić „niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego 
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach 
inwalidzkich”. Ustawa nie precyzuje o jakie wymagania i jakich zakresów niepełnosprawności dotyczy 
zapewnienie dostępności. Wskazać też trzeba, że konieczność dostosowania dotyczy jedynie obiektów nowych i 

modernizowanych po wejściu w życie ustawy Prawo budowlane (po 1 stycznia 1995 r.). W § 16 ust 1. 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie wskazuje się, że do wejść do budynku mieszkalnego wielorodzinnego, 
zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej powinny być doprowadzone od dojść i dojazdów, utwardzone 
dojścia o szerokości minimalnej 1,5 m, przy czym co najmniej jedno dojście powinno zapewniać osobom 
niepełnosprawnym dostęp do całego budynku lub tych jego części, z których osoby te mogą korzystać. Dodatkowo 
przepis § 54 ust. 2 rozporządzenia wymaga, aby w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, budynku zamieszkania 
zbiorowego oraz budynku użyteczności publicznej, wyposażanym w dźwigi, zapewniono dojazd z poziomu terenu i 
dostęp na wszystkie kondygnacje użytkowe osobom niepełnosprawnym. Natomiast w niskim budynku 
zamieszkania zbiorowego i budynku użyteczności publicznej, niewymagającym wyposażenia w dźwigi należy 
zainstalować urządzenia techniczne zapewniające osobom niepełnosprawnym dostęp na kondygnacje z 
pomieszczeniami użytkowymi, z których mogą korzystać (§ 55 ust. 2 rozporządzenia). 

Ustawa prawo o ruchu drogowym określa specjalne warunki dotyczące ruchu samochodów prowadzonych 

przez osoby niepełnosprawne lub przewożące osoby niepełnosprawne. Art. 58 ustawy nakazuje oznaczać pojazdy 
przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych z tyłu i przodu za pomocą kwadratowych tablic barwy 
niebieskiej z międzynarodowym symbolem wózka inwalidzkiego barwy białej. Kierowca pojazdu, do którego 
wsiada lub z którego wysiada osoba niepełnosprawna jest zobowiązany do włączenia świateł awaryjnych. 
Pozostali uczestnicy ruchu są zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności. Art. 8 ustawy przyznaje 
osobom  
o obniżonej sprawności ruchowej i kierowcom przewożącym takie osoby prawo do niestosowania się do niektórych 
przepisów dotyczących zakazu wjazdu oraz zakazu postoju. Do skorzystania z tego uprawnienia konieczne jest 
posiadanie karty parkingowej. Ustawa określa także ważne z punktu widzenia osób nabywających lub 
użytkujących pojazdy specjalistyczne kwestie związane z homologacją i świadectwem homologacji. Zgodnie z art. 
68 ustawy, producent lub importer nowego typu pojazdu lub wyposażenia jest zobowiązany do uzyskania 
homologacji typu wydawanej przez ministra właściwego do spraw transportu.  

Ustawa Prawo przewozowe reguluje przewóz osób i rzeczy, wykonywany odpłatnie na podstawie umowy, przez 

uprawnionych do tego przewoźników. Zgodnie art. 14 ustawy, przewoźnik jest obowiązany do zapewnienia 
podróżnym odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz wygody i należytej obsługi. Artykuł ten 
nakazuje przewoźnikom podejmowanie działań mających na celu ułatwianie korzystania ze środków 
transportowych, punktów odprawy, przystanków i peronów osobom niepełnosprawnym i ograniczonej zdolności 
ruchowej, w tym poruszającym się na wózkach inwalidzkich. 

Ustawa o transporcie drogowym określa zasady podejmowania i wykonywania m.in. krajowego  

i międzynarodowego przewozu osób. W przypadku zarobkowego przewozu osób niezbędne jest uzyskanie 
jednego z uprawnień: licencji na wykonywanie transportu drogowego, licencji na wykonywanie transportu 
drogowego taksówką, zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów 
drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej. 
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Ustawa o samorządzie powiatowym w art. 4. ust. 1. pkt 5 i 6 wskazuje powiat jako jednostkę właściwą do 

wykonywania określonych ustawami zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie m.in.: 
wspierania osób niepełnosprawnych, transportu zbiorowego i dróg publicznych.  

Ustawa o samorządzie województwa w art. 14 ust. pkt 10 wskazuje samorząd województwa jako jednostkę 

właściwą do wykonywania zadań o charakterze wojewódzkim określonych ustawami, w szczególności w zakresie 
transportu zbiorowego i dróg publicznych. 

Ustawa prawo oświatowe wskazuje gminę jako realizatora dowozu dzieci do placówek edukacyjnych. 

 

Dalsze etapy planowane do wdrożenia poza projektem, o ile zostaną spełnione warunki umożliwiające ich 
skuteczne wykonanie 

Po zakończeniu projektu oraz przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego beneficjent (PFRON) przygotuje  
i przedstawi MRPiPS oraz MIiR raport końcowy prezentujący wnioski z przeprowadzonego pilotażu oraz 
rekomendacje co do optymalnych warunków finansowania ze środków publicznych indywidualnych usług door-to-
door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności. 

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

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa 

W podziale na:
7
 

Ogółem w projekcie 

 
Kobiety Mężczyzn 

1. Liczba JST, które oferują usługę indywidualnego 
transportu door-to-door dla osób o ograniczonej 
mobilności po zakończeniu udziału w projekcie 

nd nd 150 

2. Liczba osób korzystających z infrastruktury 
zwiększającej dostępność architektoniczną budynków  

nd nd 1920 

WSKAŹNIKI PRODUKTU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa 

W podziale na:
8
 

Ogółem w projekcie 

 
Kobiety Mężczyzn 

1. Liczba JST, które uruchomiły usługę 
indywidualnego transportu door-to-door dla osób o 
ograniczonej mobilności dzięki wsparciu EFS 

nd nd 150 

2. Liczba usprawnień wprowadzonych w budynkach 
wielorodzinnych i użyteczności publicznej dla osób o 
ograniczonej mobilności 

nd nd 160 

                                                           
7
 Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia i samego 

projektu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekt ma rozwiązać lub złagodzić. 
8
 Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia i samego 

projektu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekt ma rozwiązać lub złagodzić. 
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SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

KRYTERIA DOSTĘPU 

1.  Do udziału w konkursie grantowym ogłoszonym przez beneficjenta (grantodawcę) uprawnione będą jednostki 
samorządu terytorialnego (JST): gminy, związki i porozumienia gmin oraz powiaty, związki i porozumienia 
powiatów, w których nie jest oferowana usługa typu door-to-door.  

Zasady wyboru do dofinansowania projektów zgłaszanych przez uprawnione JST zostaną określone w 
dokumentacji konkursowej. 

W zasadach wyboru grantobiorców beneficjent zapewni preferencje dla projektów:  

 składanych przez gminy wiejskie lub miejsko-wiejskie lub związki gmin/powiaty, związki i porozumienia 
powiatów z przeważającym udziałem takich gmin; 

 składanych przez wnioskodawców o znacznej liczbie potencjalnych odbiorców usługi door-to-door; 

 umożliwiających wykorzystanie istniejących zasobów wnioskodawcy, w tym w szczególności pojazdów 
zakupionych z dotacji PFRON; 

 zakładających aktywną współpracę z lokalnymi partnerami społecznymi (m.in. organizacje pozarządowe i 
przedsiębiorcy); 

 zakładających dłuższy niż minimalny okres trwałości świadczenia usługi door-to-door; 

 stanowiących element szerszego planu wnioskodawcy zmierzającego do poprawy dostępności 
przestrzeni dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności; 

 zakładających realizację usprawnień w budynkach mieszkalnych; 

 zakładających angażowanie osób z niepełnosprawnościami w realizację projektu.. 

Uzasadnienie: 

W przypadku powiatu albo związku lub porozumienia gmin/powiatów, kryterium będzie 
spełnione, jeśli usługi door-to-door nie są świadczone we wszystkich lub w części wchodzących 
w ich skład gmin, przy czym środki projektu będą mogły być przeznaczone wyłącznie na 
sfinansowanie usługi dla osób z terenu tych gmin lub powiatów, które jeszcze nie oferują takich 
usług.   

Ponieważ w przypadku części gmin (szczególnie wiejskich) liczba osób z potrzebą wsparcia w 
zakresie mobilności może być zbyt mała dla uzasadnienia organizacji usługi door-to-door, o 
grant ubiegać się będą mogły także związki i porozumienia gmin lub powiaty/związki i 
porozumienia powiatów. 

Takie rozwiązanie stworzy możliwość udostępnienia nowych usług transportowych większej 
liczbie osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności. Umożliwi także większą efektywność 
wykorzystywanego taboru nabytego w ramach projektu; rozwój partnerskiej współpracy w 
realizacji usług publicznych. Da też większą możliwość zapewnienia komplementarności z 
„Programem wyrównywania różnic między regionami” PFRON poprzez wykorzystanie taboru 
zakupionego ze środków PFRON. 

2. Beneficjent zobowiąże grantobiorców (JST) do zapewnienia, że finansowane usługi door-to-door są 
ukierunkowane zwłaszcza na aktywizację społeczno-zawodową ostatecznych odbiorców wsparcia (osób z 
potrzebą wsparcia w zakresie mobilności). 

Uzasadnienie: 

Aktywizacja społeczno-zawodowa jest niezbędnym warunkiem umożliwienia osobom z 

niepełnosprawnościami oraz innym osobom  z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności pełnego 

wykorzystania ich potencjałów oraz osiąganiu wysokiego poziomu ich partycypacji w życiu 

społeczno-gospodarczym. Aktywizacja społeczno-zawodowa jest w szczególności wspierana 

przez usługi aktywnej integracji, których definicję zawarto w ‘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’. 
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3. Wnioskodawca zapewni trwałość rezultatów projektu poprzez zobowiązanie grantobiorców do świadczenia 
usług transportowych door-to-door przez okres co najmniej 12 miesięcy po zakończeniu finansowania tych 
usług z PO WER. Zakres usług świadczonych w tym okresie zostanie określony we wniosku JST, 
stanowiącym załącznik do umowy o powierzeniu grantu. Zakres i poziom usług świadczonych w okresie 
trwałości nie może być mniejszy niż w okresie finansowania z PO WER. Grantobiorcy, którzy uzyskają 
finansowanie również na dostosowania architektoniczne w budynkach wielorodzinnych, będą obowiązani do 
zapewnienia ich trwałości przez okres 5 lat. 

 

Celem projektu, mającego charakter pilotażowy, jest zachęcenie JST (w tym w szczególności 
gmin wiejskich i miejsko-wiejskich) do wprowadzenia nowego typu usługi publicznej. Okres 12 
miesięcy pozwoli na zapewnienie trwałości świadczonych usług, z jednoczesnym 
uwzględnieniem możliwości finansowych mniejszych gmin.  

Zdecydowana większość potencjalnych usprawnień w budynkach mieszkalnych będzie trwale 
związana z budynkami. Grantobiorcy zobowiązani zostaną do zachowania usprawnień przez 
okres co najmniej 5 lat od wdrożenia usprawnienia.   
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Załącznik nr 2 

DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE PO WER Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej 

FISZKA KONKURSU 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

Cel szczegółowy  

PO WER,  

w ramach którego 

realizowane będą 

projekty
9
 

Cel szczegółowy nr 2. Wzmocnienie systemu wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej. 

Celem projektu jest wspieranie podmiotów ekonomii społecznej w podejmowaniu 
współpracy sprzyjającej podnoszeniu konkurencyjności oraz rozwojowi działalności 
odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej, poprzez wspieranie 
współdziałania w ramach szerszych, branżowych sieci i powiązań kooperacyjnych  
i klastrowych, a także stworzenie warunków zapewniających możliwość nawiązywania 
trwałych, stabilnych więzi gospodarczych.  

Na potrzeby realizacji działań przyjęto następujące definicje sieci i klastra
10

: 

 klaster – geograficzne skupisko przedsiębiorstw i innych instytucji działających w 
tym samym lub pokrewnym sektorze produkcji lub usług, prowadzących 
działalność w zbliżonych warunkach rynkowych i komplementarnych względem 
siebie obszarach, powiązanych interakcjami o charakterze formalnym lub 
nieformalnym, współpracujących ze sobą w pewnych obszarach działalności i 
jednocześnie konkurującym w innych. Funkcjonowanie podmiotów w ramach 
klastrów umożliwia im podnoszenie produktywności m.in. dzięki łatwiejszemu 
dostępowi do kontrahentów zapewniających usługi i towar niezbędny w ich 
działalności, przepływowi wiedzy, dostępowi do potencjalnych klientów. 

 sieć – to oparta na kooperacji dobrowolna struktura łącząca podmioty ekonomii 
społecznej działające w określonej branży lub takie które charakteryzuje podobny 
istotny element działalności (np. zatrudnienia osób z autyzmem), a także inne 
podmioty. Funkcjonowanie sieci ma na celu doskonalenie określonych aspektów 
działalności podmiotów ją tworzących (np. większa efektywność prowadzonej 
działalności gospodarczej) poprzez współpracę polegającą m.in. na wymianie 
doświadczeń, wiedzy i informacji o dobrych praktykach, rzecznictwie wspólnych 
interesów, tworzeniu partnerstw w celu realizowania określonych przedsięwzięć. 
Często relacje w ramach sieci charakteryzują się sformalizowaniem (ich podstawą 
mogą być zawierane porozumienia, czy też zasady formalnego uzyskania 
członkostwa). Ponadto z uwagi na fakt, że podmioty tworzące sieć często działają 
na różnych rynkach, rzadziej między sobą konkurują.  

Projekt składa się z dwóch modułów. 

W ramach projektu wspierane będzie: 

I. Włączanie przedsiębiorstw społecznych (PS) do ponadregionalnych klastrów 
zrzeszających przedsiębiorców w celu podniesienia konkurencyjności oraz 
rozwoju działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej 
PS; 

II. Tworzenie ponadregionalnych sieci branżowych PES, ze szczególnym 

                                                           
9
 W przypadku konkursów na projekty koncepcyjne w wierszu Cel szczegółowy, w ramach którego realizowane będą projekty 

należy opisać również zasadnicze założenia interwencji publicznej, której wsparcie zaplanowano poprzez realizację projektów, 
które mają zostać wybrane w ramach konkursu. W przypadku konkursów na projekty innowacyjne i współpracy 
ponadnarodowej w wierszu Cel szczegółowy, w ramach którego realizowane będą projekty należy uwzględnić również 
temat/tematy, w ramach których projekty będą wybierane. 
10

 Definicje sformułowane w oparciu o: 
1. Artykuł M. Spychały pt. „Fundusze unijne wspierające tworzenie i rozwój struktur klastrowych na przykładzie województwa 
wielkopolskiego”; Zarządzanie i Finanse 2012 r.| R. 10, nr 1, cz. 2 | s. 43-54 http://www.ipdevelopment.pl/wp-
content/uploads/2015/07/Klastry_i_regionalne_sieci_wspolpracy.pdf 
2. PRZEWODNIK KLASTRY I REGIONALNE SIECI WSPÓŁPRACY realizowany w ramach Projektu pn. „Wprowadzenie do 
oferty INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o. kompleksowej usługi doradczej świadczonej na rzecz podmiotów sektora 
MŚP”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. http://www.ipdevelopment.pl/wp-
content/uploads/2015/07/Klastry_i_regionalne_sieci_wspolpracy.pdf 
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uwzględnieniem wspierania procesu tworzenia konsorcjów spółdzielczych 
(będących nową formą kooperacji wprowadzoną Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. 
o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 
2017 poz. 2494).  

Moduł I: 

Włączanie PS w działalność już istniejących ponadregionalnych klastrów zrzeszających 
przedsiębiorców przyczyni się do wzmocnienia potencjału PS oraz zwiększenia poziomu 
współpracy z podmiotami biznesowymi działającymi w podobnym obszarze lub branży 
rynkowej. Włączanie będzie służyć w szczególności: 

 poprawie współpracy PS z podmiotami biznesowymi oraz nawiązywaniu trwałych 
relacji ekonomicznych; 

 profesjonalizacji działalności PS; 

 wzrostowi konkurencyjności PS włączających się w działalność klastrów –  
w szczególności poprzez podnoszenie jakości produktów lub usług, zmianę 
modelu biznesowego itp.; 

 upowszechnianiu idei ekonomii społecznej i solidarnej wśród przedsiębiorstw oraz 
wzajemnemu „uczeniu się” i wymianie dobrych praktyk; otwieraniem się klastrów 
biznesowych na włączanie PS itp. 

Szczególnie istotne będzie wsparcie PS w odnajdywaniu, adekwatnych dla profilu ich 
działalności, klastrów zrzeszających przedsiębiorców oraz wsparcie  
w procesie aplikowania do tych zrzeszeń, m. in. poprzez wsparcie w negocjacjach, 
adaptacji do wymogów klastra biznesowego, wprowadzania systemów jakości, czy też 
wsparcie prawne na etapie podpisywana umowy o przystąpienie do klastra. W ramach 
działania powstanie także raport zawierający praktyczne informacje i porady w zakresie 
włączania PS do klastrów zrzeszających przedsiębiorców – na podstawie doświadczeń 
pozyskanych w trakcie realizacji projektu.  

Moduł II: 

Tworzenie ponadregionalnych sieci branżowych PES, ze szczególnym uwzględnieniem 
wspierania procesu tworzenia konsorcjów spółdzielczych, będących nową formą kooperacji 
(wprowadzoną Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach 
socjalnych oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2017 poz. 2494), przyczyni się do 
zwiększania zarówno ich jednostkowego i grupowego potencjału, jak i do podnoszenia 
rozpoznawalności sektora ekonomii społecznej i zwiększenia skuteczności rzecznictwa 
interesów PES. Sieci będą też miejscem do wymiany doświadczeń pomiędzy podmiotami 
działającymi w podobnych branżach, co przyczyni się do wzrostu konkurencyjności i 
potencjału całego sektora. 

Współpraca w ramach sieci służyć będzie w szczególności: 

 zwiększeniu potencjału ekonomicznego i społecznego zrzeszonych podmiotów  
i przedsiębiorstw, 

 zwiększaniu skali i skuteczności w ubieganiu się o udzielenie zamówień 
publicznych, poprzez np. tworzenie wspólnych ofert, 

 wspieranie wprowadzania uniwersalnych systemów jakości (na produkt, usługę 
itp.), 

 wspólnemu organizowaniu sieci produkcji, handlu lub usług, 

 organizowaniu wspólnej promocji działań społecznych lub ekonomicznych, 

 promocji wspólnego znaku towarowego, o którym mowa w ustawie z dnia  
30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, 

 udziału w regionalnych, krajowych i międzynarodowych targach branżowych,  
a także innych wydarzeniach promocyjnych służących zwiększaniu potencjału 
biznesowego PES. 

Szczególnie istotnym aspektem całego projektu będzie zapewnienie trwałości 
wypracowanych rozwiązań. Z tego względu sieci i klastry PES utworzone w ramach 
projektu, muszą zostać objęte działaniami zwiększającymi ich widoczność oraz budującymi 
ich markę, tak aby po zakończeniu wsparcia projektowego mogły funkcjonować 
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samodzielnie. Ważnym elementem wzmacniającym trwałość działań projektowych będzie 
także umożliwienie członkom sieci i klastrów (zarówno PES, jak i przedsiębiorców) udziału 
w regionalnych, krajowych i międzynarodowych targach branżowych, a także innych 
wydarzeniach służących zwiększaniu widoczności i potencjału biznesowego. W ramach 
tych działań należy także przewidzieć stworzenie oznaczeń wizualnych sieci lub podmiotów 
uczestniczących w klastrach. W ramach działania powstanie także raport zawierający 
praktyczne informacje i porady w zakresie tworzenia sieci branżowych wraz z wzorami 
dokumentów, regulaminów itp. 

 Priorytet 

inwestycyjny 

PI 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  IV X 

Planowany miesiąc  
rozpoczęcia 

naboru wniosków o 
dofinansowanie

11
 

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

          X  

Tryb realizacji 
konkursu 

otwarty  
(podzielony na 

rundy) 
 zamknięty X 

Czy w ramach 
konkursu będą 

wybierane projekty 
grantowe? 

TAK   NIE X 

Planowana 

alokacja (PLN) 

7 000 000 PLN 

Do dofinansowania zostaną wybrane 3 projekty 

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 

Tworzenie i rozwój ponadregionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej, w tym 

partnerstw, klastrów, franczyz (m.in. poprzez ponadregionalne i branżowe spotkania, 

konferencje, seminaria, targi, doradztwo i szkolenia) oraz włączanie podmiotów ekonomii 

społecznej w funkcjonujące już sieci, partnerstwa i klastry podmiotów gospodarczych 

działających na rynku komercyjnym. 

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

WSKAŹNIKI REZULTATU 

                                                           
11

 Zaznaczyć właściwe pole z nr. miesiąca znakiem „X”, uwzględniając fakt, że zgodnie z art. 47 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.) aktualizacja harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie nie może dotyczyć 
naboru, którego przeprowadzenie zaplanowano w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc od dnia aktualizacji. Natomiast 
zgodnie z podrozdziałem 6.7 pkt 6 Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 dniem aktualizacji 
harmonogramu jest dzień jego publikacji na stronie internetowej IZ PO WER oraz na portalu internetowym, o którym mowa w 
art. 115 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego.  
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Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na
12

: 

Ogółem w konkursie 

Kobiety Mężczyzn 

1. Liczba podmiotów ekonomii społecznej 
zrzeszonych w ponadregionalnych sieciach 

  51 

WSKAŹNIKI PRODUKTU
 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na
13

: 

Ogółem w konkursie 

Kobiety Mężczyzn 

1. Liczba klastrów, do których przystąpiły podmioty 

ekonomii społecznej 
3 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

KRYTERIA WARUNKUJĄCE (dotyczy konkursów z etapem preselekcji) 

Nie dotyczy 

Uzasadnienie:  

KRYTERIA DOSTĘPU 

1. Jeden podmiot może wystąpić w ramach konkursu – jako lider lub partner – nie więcej niż 1 raz we 

wniosku/wnioskach o dofinansowanie, przy czym liderem może być wyłącznie Podmiot Ekonomii Społecznej 

w rozumieniu 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. 

Uzasadnienie: 

Ograniczenie wynika ze 
specyfiki typu operacji oraz 
konieczności ograniczenia 

składania wniosków o 
dofinansowanie przez te 

same podmioty. 

Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści złożonego 
wniosku o dofinansowanie 

projektu PO WER. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

                                                           
12

 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. 
13

 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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Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie 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.)? 

TAK  NIE X 

2. Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy. 

Uzasadnienie: 

Z dotychczasowego 

doświadczenia MRPiPS w 

zakresie sieciowania wynika, 

że wskazany okres pozwoli 

na zrealizowanie tego typu 

projektu. W szczególnie 

uzasadnionych przypadkach, 

w trakcie realizacji projektu, 

na wniosek beneficjenta i za 

zgodą IOK będzie istniała 

możliwość wydłużenia okresu 

realizacji projektu poza limit 

określony w kryterium, jeżeli 

w ocenie IOK taka zmiana 

przyczyni się do osiągnięcia 

założeń projektu i umożliwi 

rozliczenie projektu w 

wymaganym przez IOK 

terminie. 

Kryterium weryfikowane na 

podstawie treści złożonego 

wniosku o dofinansowanie 

projektu PO WER. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie 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.)? 

TAK X NIE  

3. Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi: 2 330 000 PLN. 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie kryterium 
wynika z konieczności 

osiągnięcia 
zaplanowanych 

wskaźników w ramach 
dostępnej alokacji. 

Kryterium weryfikowane 

na podstawie wniosku o 

dofinansowanie projektu 

PO WER. 

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
1 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie 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.)? 

TAK X NIE  

4. Projekt zakłada, że PS o których mowa w Module I oraz PES, o których mowa w Module II będą pochodziły 
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z co najmniej 2 województw (decyduje siedziba).  

Uzasadnienie: 

Kryterium pozwoli zapewnić 

ponadregionalny charakter 

realizowanych działań. 

Kryterium weryfikowane na 

podstawie treści złożonego 

wniosku o dofinansowanie 

projektu PO WER. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie 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.)? 

TAK  NIE X 

5. Projekt składa się z dwóch Modułów: 

a. Moduł I: Włączanie PS w działalność już istniejących ponadregionalnych klastrów zrzeszających 
przedsiębiorców (co najmniej 5 PS w ramach projektu); 

b. Moduł II: Tworzenie ponadregionalnych sieci branżowych PES, ze szczególnym 
uwzględnieniem wspierania procesu tworzenia konsorcjów spółdzielczych będących nową 
formą kooperacji (wprowadzoną Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy  
o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2017 poz. 2494) – 
obejmujących co najmniej 12 PES, w tym co najmniej 1 konsorcjum spółdzielcze. 

Uzasadnienie: 

Kryterium weryfikowane na 

podstawie treści złożonego 

wniosku o dofinansowanie 

projektu PO WER. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie 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.)? 

TAK X NIE  

6. Wnioskodawca zapewni w trakcie realizacji projektu: 

a. dokonanie przeglądu wybranych istniejących klastrów zrzeszających przedsiębiorców, w 
szczególności pod kątem możliwości włączania PS – Moduł I, 

b. opracowanie koncepcji przeprowadzenia naboru PS, aplikujących o wsparcie w dołączaniu do 
istniejących ponadregionalnych klastrów zrzeszających przedsiębiorców oraz propozycji 
zakresu wsparcia PS w tym procesie oraz sposobu doboru klastrów adekwatnych dla profilu 
działalności PS (które będą mogły ulegać modyfikacjom w trakcie realizacji projektu, po 
uzyskaniu akceptacji Komitetu Sterującego) – Moduł I, 

c. dokonanie przeglądu wybranych istniejących regionalnych sieci branżowych i klastrów PES pod 
kątem możliwości przenoszenia ich na poziom ponadregionalny oraz opracowanie koncepcji 
metodyki tworzenia ponadregionalnych sieci branżowych PES, ze szczególnym 
uwzględnieniem wspierania procesu tworzenia konsorcjów spółdzielczych będących nową 
formą kooperacji (wprowadzoną Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o 
spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2017 poz. 2494), a także 
ponadregionalnych klastrów PES - Moduł II, 

d. opracowanie koncepcji pracy z PES włączanych w sieć branżową oraz  wstępnej koncepcji i 
zasad funkcjonowania sieci ponadregionalnych (które będą mogły ulegać modyfikacjom w 
trakcie realizacji projektu, po uzyskaniu akceptacji Komitetu Sterującego) – Moduł II. 

Uzasadnienie: 
Istotnym elementem projektu 

jest właściwy dobór PES 
uczestniczących w 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 
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działaniach projektowych. 
Dlatego też, ważne jest, aby 

wnioskodawca 
zaprezentował spójną 

koncepcję realizacji tych 
działań w ramach każdego z 

modułów. W przypadku 
Modułu I, PS powinny 

zgłaszać swoją chęć udziału 
w klastrze zrzeszającym 

przedsiębiorców, a 
wnioskodawca winien 

dokonać analizy możliwości 
włączenia PS do istniejącego 

klastra, dobrać klaster 
najbardziej właściwy pod 

kątem specyfiki danego PS 
oraz udzielić wsparcia w 

procesie przystępowania do 
klastra. W przypadku modułu 

II istotnym elementem jest 
spójna koncepcja docierania 
do PES, mających potencjał 
do tworzenia sieci i wsparcie 

eksperckie w jej 
powstawaniu. W tym module 
istotne będzie także opisanie 

przez Wnioskodawcę 
wstępnej koncepcji 

funkcjonowania sieci.  

Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści złożonego 
wniosku o dofinansowanie 

projektu PO WER. 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 
uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie 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.)? 

TAK X NIE  

7. Wnioskodawca zapewni w trakcie realizacji projektu: 

a. w ramach Modułu I: 

i. dobór klastrów adekwatnych dla profilu działalności i potencjału PS typowanych do 
włączania; 

ii. wsparcie eksperckie i doradcze w przygotowaniu PS do dołączenia do klastrów 
zrzeszających przedsiębiorców; 

iii. wsparcie negocjacyjne w procesie dołączania PS do klastrów zrzeszających 
przedsiębiorców; 

iv. wsparcie prawne dla PS w procesie ewentualnego podpisywania umowy; 

v. upowszechnianie działań polegających na podejmowaniu współpracy sprzyjającej 
podnoszeniu konkurencyjności i budowaniu branżowych powiązań kooperacyjnych i 
klastrowych, ze szczególnym uwzględnieniem ukierunkowania na propagowanie idei 
ekonomii społecznej i solidarnej wśród przedsiębiorców oraz wzajemne „uczenie się” i 
wymiana dobrych praktyk; działania sprzyjające otwieraniu się klastrów biznesowych na 
włączanie PS oraz przedsiębiorców na kooperację z innymi PES;  

vi. wsparcie PS włączanych do klastrów w udziale w krajowych i międzynarodowych targach 
branżowych i wspólnych przedsięwzięciach promocyjnych, konferencjach, seminariach itp. 
Wspierane będzie uczestnictwo w wydarzeniach, w których poza PS uczestniczyć będą 
inni przedsiębiorcy. Wnioskodawca opracuje i wdroży, niezależny od działań projektowych, 
system ułatwiający PES udział w targach i wydarzeniach promocyjnych.  
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b. w ramach Modułu II: 

i. opracowanie wzorcowej koncepcji sieci branżowej PES (posiadającej udział do 15% 
przedsiębiorców nie będących PES), wraz z wzorami dokumentów, regulaminów itp. 
wykorzystywanych w ramach tworzenia i funkcjonowania sieci; 

ii. stworzenie co najmniej 1 ponadregionalnej sieci branżowej, przy czym każda sieć posiada 
w charakterze członka:  

1. co najmniej 12 PES, w tym co najmniej 1 konsorcjum spółdzielcze 
(wprowadzone Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o 
spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2017 poz. 
2494); 

2. co najmniej 1 przedsiębiorcę nie będącego PES, działającego  
w podobnej branży lub klastrze; jednakże w składzie sieci udział tego typu 
podmiotów nie może przekraczać 15%; 

iii. wsparcie tworzenia profesjonalnej identyfikacji wizualnej dla każdej z sieci branżowej; 

iv. wsparcie eksperckie i doradcze w początkowym okresie działalności sieci branżowej; 

v. zapewnienie trwałości tworzonych sieci branżowych, w tym działania zwiększające ich 
widoczność oraz budujące markę; 

vi. wsparcie udziału PES reprezentujących tworzone sieci branżowe w regionalnych, 
krajowych i międzynarodowych targach/wystawach branżowych i wspólnych 
przedsięwzięciach promocyjnych, konferencjach, seminariach itp. W szczególności 
wspierane będzie uczestnictwo w wydarzeniach, w których poza PES uczestniczyć będą 
przedsiębiorcy. Wnioskodawca opracuje i wdroży, niezależny od działań projektowych, 
system ułatwiający PES udział w targach i wydarzeniach promocyjnych. 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 

zapewnienie minimalnego 

zakresu wsparcia w ramach 

projektu. Z uwagi na różny 

charakter działań w ramach 

poszczególnych Modułów, 

wskazano dla nich różne 

zakresy. 

Kryterium weryfikowane na 

podstawie treści złożonego 

wniosku o dofinansowanie 

projektu PO WER. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie 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.)? 

TAK X NIE  

8. Wnioskodawca zapewni, że w rezultacie realizacji projektu do klastrów zrzeszających przedsiębiorców 
dołączy co najmniej 5 przedsiębiorstw społecznych PS (w ramach działań przewidzianych  
w Module I).  

Uzasadnienie: 

Wskazanie minimalnej liczby 

indywidualnych PS, które 

muszą zostać włączone do 

istniejących klastrów 

zapobiegnie sytuacji, w której 

działania projektowe 

koncentrowałyby się jedynie 

na tworzeniu nowych sieci 

branżowych. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 
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W przypadku PS 

przystępującego 

jednocześnie do klastra 

przedsiębiorców oraz sieci 

branżowej PES, dany 

podmiot wykazuje się we 

wskaźniku tylko raz. 

Kryterium weryfikowane na 

podstawie treści złożonego 

wniosku o dofinansowanie 

projektu PO WER. 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie 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.)? 

TAK  NIE X 

9. Wnioskodawca zapewni, że w ramach realizacji projektu, powstanie  raport podsumowujący Moduł I i Moduł 
II (łącznie):  

a. zawierający praktyczne informacje i porady w zakresie włączania PS do klastrów zrzeszających 
przedsiębiorców – Moduł I. 

b. zawierający praktyczne informacje i porady w zakresie tworzenia sieci branżowych wraz  
z wzorami dokumentów, regulaminów itp. – Moduł II. 

Uzasadnienie: 

Realizacja Projektów 

powinna prowadzić także do 

zebrania wiedzy, 

doświadczeń i dobrych 

praktyk wynikających z ich 

realizacji. Wiedza, zebrana w 

formę raportów będzie 

przedmiotem dalszego 

wykorzystania oraz posłuży 

do dalszych prac w obszarze 

wsparcia ekonomii 

społecznej prowadzonych 

przez departament właściwy 

w zakresie ekonomii 

społecznej i solidarnej w 

MRPiPS.  

Kryterium weryfikowane na 

podstawie treści złożonego 

wniosku o dofinansowanie 

projektu PO WER. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie 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.)? 

TAK X NIE  

10. Wnioskodawca przedstawi porozumienia o współpracy z co najmniej jednym Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii 
Społecznej w każdym z województw, na terenie których powstanie ponadregionalna sieć branżowa PES 
oraz województw, na których działają PS włączane do klastrów przedsiębiorców. 
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Uzasadnienie: 

Wprowadzone kryterium 
pozwoli na zapewnienie 

komplementarności działań w 
obszarze ekonomii 

społecznej oraz 
wykorzystanie potencjału 

OWES do wspierania działań 
przewidzianych w projekcie. 

Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści złożonego 
wniosku o dofinansowanie 

projektu PO WER. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie 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.)? 

TAK X NIE  

11. Wnioskodawca zapewni, że wypracowane produkty i rezultaty projektu będą zgodne z założeniami 
Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej.  

Uzasadnienie: 

Kryterium wynika z 
konieczności zachowania 

spójności z kierunkami 
interwencji w ramach krajowej 
polityki publicznej w obszarze 

ekonomii społecznej, 
przewidzianymi w KPRES‐ie.  

Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści złożonego 
wniosku o dofinansowanie 

projektu PO WER. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie 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.)? 

TAK X NIE  

12. Wnioskodawca zapewni udział we wspólnym Komitecie Sterującym dla wszystkich Wnioskodawców 
projektów wyłonionych do dofinansowania w niniejszym konkursie, którego członkami będą co najmniej: 
lider, partnerzy, przedstawiciele IP oraz przedstawiciele departamentu właściwego w zakresie ekonomii 
społecznej i solidarnej w MRPiPS. Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej, jako kluczowy uczestnik 
będzie inicjatorem i organizatorem Komitetu Sterującego. 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie kryterium 
wynika z konieczności 

zapewnienia mechanizmów 
pozwalających na bieżącą 

weryfikację działań 
projektowych. Komitet będzie 
miał za zadanie zapoznanie 

się z diagnozą potrzeb, 
opiniowanie zakresu 

tematycznego doradztwa na 
poszczególnych etapach jego 
powstawania oraz wpływ na 

niwelowanie zagrożeń 
wynikających w trakcie 

realizacji projektów. 

Kryterium weryfikowane na 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 
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podstawie treści złożonego 
wniosku o dofinansowanie 

projektu PO WER. 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie 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.)? 

TAK X NIE  

KRYTERIA PREMIUJĄCE 

1. Wnioskodawca zobowiązuje się do zlecenia min. 

10% 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. Projekt realizowany jest w partnerstwie, przy czym 

liczba partnerów nie może wynosić więcej niż 3 (tj. 

lider + 2 partnerów). Partnerstwo obejmuje co 

najmniej organizację pozarządową lub podmiot, o 

którym mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie oraz przedsiębiorcę będącego 

członkiem ponadregionalnego klastra rynkowego od 

co najmniej 1 roku. 

WAGA 10 

Uzasadnienie: 

Z uwagi na specyfikę 

projektu zakłada się, że takie 

partnerstwo powinno 

umożliwić połączenie 

kompetencji i doświadczeń 

podmiotów działających 

sektorze ekonomii społecznej 

oraz podmiotów 

członkowskich wspierających 

kooperację oraz zdolnych do 

występowania w obronie 

interesów członków. 

Kryterium weryfikowane na 

podstawie treści złożonego 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 
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wniosku o dofinansowanie 

projektu PO WER. 

3. Wnioskodawca zapewni, że do realizacji projektu 

zostanie zatrudniona osoba z niepełnosprawnością 

w wymiarze co najmniej ½ etatu. 

WAGA 10 

Uzasadnienie: 

Osoba z 

niepełnosprawnościami  

- w rozumieniu Wytycznych 

w zakresie realizacji zasady 

równości szans i 

niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami oraz 

zasady równości szans 

kobiet i mężczyzn w ramach 

funduszy unijnych na lata 

2014-2020. 

Kryterium ma na celu 

promowanie zaangażowania 

osób z niepełnosprawnością 

w projektach 

współfinansowanych ze 

środków UE. 

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: W ramach konkursu nie przewiduje się oceny strategicznej. 
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Załącznik nr 3 

DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE PO WER Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej 

FISZKA KONKURSU 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

Cel 

szczegółowy  

PO WER,  

w ramach 

którego 

realizowane 

będą projekty
14

 

Cel szczegółowy nr 2. Wzmocnienie systemu wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej. 

Konkurs służy wyłonieniu projektów w typie operacji „Podnoszenie kompetencji kadr OWES, w 
tym w zakresie standardów usług OWES, przygotowania konsultantów OWES do wspierania PES 
i w zakresie ubiegania się o zamówienia publiczne”.  

Celem projektów jest podniesienie kompetencji kadr OWES, w tym w zakresie standardów usług 
OWES i w zakresie przygotowania konsultantów OWES do wspierania PES  
w przedmiocie 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. Projekty mają 
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, 
świadczący komplementarnie  pakiet usług wsparcia ekonomii społecznej wskazanych w KPRES.  

Z doświadczeń pozyskanych w okresie 2007‐2018 wynika także, że 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 oraz zakładanym przyjęciem ustawy  
o ekonomii społecznej i solidarnej stwarzającymi rozszerzone możliwości ubiegania się o 
zamówienia publiczne przez podmioty spełniające warunki właściwe dla podmiotów ekonomii 
społecznej i przedsiębiorstw społecznych, istnieje zapotrzebowanie np. na przygotowanie 
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, że w wyniku interwencji 
łącznie 100 konsultantów/doradców OWES (a w ramach niniejszego konkursu 50 
konsultantów/doradców OWES) zostanie przygotowanych do wsparcia podmiotów ekonomii 
społecznej 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 

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

                                                           
14

 W przypadku konkursów na projekty koncepcyjne w wierszu Cel szczegółowy, w ramach którego realizowane będą projekty 
należy opisać również zasadnicze założenia interwencji publicznej, której wsparcie zaplanowano poprzez realizację projektów, 
które mają zostać wybrane w ramach konkursu. W przypadku konkursów na projekty innowacyjne i współpracy 
ponadnarodowej w wierszu Cel szczegółowy, w ramach którego realizowane będą projekty należy uwzględnić również 
temat/tematy, w ramach których projekty będą wybierane. 
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naboru 
wniosków o 

dofinansowanie
15

 

    X        

Tryb realizacji 
konkursu 

otwarty  
(podzielony na 

rundy) 
 zamknięty X 

Czy w ramach 
konkursu będą 

wybierane 
projekty 

grantowe? 

TAK   NIE X 

Planowana 

alokacja (PLN) 

6 000 000 PLN 

Do dofinansowania zostanie wybranych  5 projektów, po jednym na każdy makroregion. 

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 

Podnoszenie kompetencji kadr OWES, w tym w zakresie standardów usług OWES  

i w zakresie przygotowania konsultantów OWES do wspierania podmiotów ekonomii 

społecznej 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
16

: 

Ogółem w konkursie 

Kobiety Mężczyzn 

1. Liczba pracowników ośrodków wsparcia ekonomii 
społecznej, którzy w wyniku wsparcia EFS podnieśli 
kompetencje w zakresie standardów usług oraz 
zamówień publicznych 

  
 

498 

                                                           
15

 Zaznaczyć właściwe pole z nr. miesiąca znakiem „X”, uwzględniając fakt, że zgodnie z art. 47 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.) aktualizacja harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie nie może dotyczyć 
naboru, którego przeprowadzenie zaplanowano w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc od dnia aktualizacji. Natomiast 
zgodnie z podrozdziałem 6.7 pkt 6 Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 dniem aktualizacji 
harmonogramu jest dzień jego publikacji na stronie internetowej IZ PO WER oraz na portalu internetowym, o którym mowa w 
art. 115 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego.  
16

 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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2. Liczba konsultantów regionalnych przygotowanych 
do świadczenia usług w zakresie udziału w 
zamówieniach publicznych 

  50 

WSKAŹNIKI PRODUKTU
 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na
17

: 

Ogółem w konkursie 

Kobiety Mężczyzn 

1. 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:  

KRYTERIA DOSTĘPU 

1. Wnioskodawca zapewni podniesienie kompetencji kadr akredytowanych OWES pochodzących  
z następujących makroregionów: 

a) Makroregion I (kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie) – maksymalna wartość projektu wynosi 

1 432 832  PLN, 

b) Makroregion II (lubelskie, podkarpackie, podlaskie) – maksymalna wartość projektu wynosi 1 074 632  

PLN, 

c) Makroregion III (dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, opolskie) – maksymalna wartość projektu wynosi  

1 253 728  PLN, 

d) Makroregion IV (pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie) – maksymalna wartość 

projektu wynosi 1 074 632 PLN, 

e) Makroregion V (małopolskie, śląskie, świętokrzyskie) – maksymalna wartość projektu wynosi  
1 164 176  PLN. 

Do dofinansowania zostanie wybranych 5 projektów, po jednym na każdy makroregion. 

Uzasadnienie: 

Realizacja działań 
szkoleniowych dla OWES z 

podziałem na makroregiony jest 
niezbędna z punktu widzenia 

zachowania wysokiej 
efektywności, skuteczności, 

spójności oraz trwałości 
realizowanych działań.  

Kryterium zapewnia podział 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

                                                           
17

 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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alokacji na makroregiony. Przy 

wyliczeniu maksymalnej kwoty 

dla makroregionu wzięto pod 

uwagę planowaną liczbę 

OWES. 

Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści złożonego 
wniosku o dofinansowanie 

projektu PO WER. 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie 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.)? 

TAK X NIE  

2. Jednostkowy koszt wsparcia uczestnika projektu wynosi maksymalnie 11 428 PLN. 

Uzasadnienie: 

Jednostkowy koszt uczestnika 
szkolenia został ustalony na 

podstawie doświadczeń  
z realizacji poprzednich 

konkursów. 

Koszt wsparcia jednego 
uczestnika uwzględnia wszystkie 
koszty zaplanowane w ramach 

projektu. 

Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści złożonego 
wniosku o dofinansowanie 

projektu PO WER. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie 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.)? 

TAK X NIE  

3. Wnioskodawca zapewni działania służące podniesieniu kompetencji pracowników Ośrodków Wsparcia 
Ekonomii Społecznej (w szczególności poprzez doradztwo i szkolenia) w zakresie standardów działania i usług 
wysokiej jakości, w szczególności na podstawie standardów, zatwierdzonych przez ministra właściwego ds. 
zabezpieczenia społecznego, z uwzględnieniem zagadnień dot. zamówień publicznych. W projekcie zostaną 
wyodrębnione moduły szkoleniowe obejmujące: 

a) moduł szkoleniowy dla doradców biznesowych OWES, ze szczególnym naciskiem na wsparcie dla 
istniejących PS;  

b) moduł szkoleniowy dla konsultantów regionalnych ds. zamówień publicznych; 

c) moduł obejmujący wsparcie OWES w przygotowaniu zindywidualizowanych usług o charakterze 
reintegracyjnym, z uwzględnieniem diagnozy oraz tworzenia programu reintegracji dla PS oraz  
indywidualnego planu reintegracyjnego dla osoby zatrudnionej w PS; 

d) moduł szkoleniowy dla animatorów dotyczący animacji lokalnej na rzecz rozwoju ekonomii 
społecznej, partnerstw międzysektorowych – w szczególności współpracy z jednostkami 
samorządu terytorialnego na rzecz realizacji przez PES usług społecznych użyteczności 
publicznej; 

e) moduł umożliwiający inne niezbędne szkolenia wynikające z diagnozy potrzeb bądź bieżącego 
zapotrzebowania. 

Wymaganym elementem programu szkoleń będzie praca warsztatowa nad konkretnymi przypadkami, 

zaczerpniętymi z praktyki działania wybranych OWES, a także innymi praktycznymi konsekwencjami 
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prezentowanych rozwiązań/regulacji – w szczególności w formie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. 

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 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. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie 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.)? 

TAK X NIE  

4. Wnioskodawca zapewni, że pomiar poziomu kompetencji odbędzie się na początku i po zakończeniu wsparcia 
na podstawie testów. 

Uzasadnienie: 

Dla dokonania oceny 
skuteczności wsparcia 

niezbędna jest ocena poziomu 
kompetencji zarówno przed 

rozpoczęciem interwencji oraz 
po jej zakończeniu. Pomiar 

niezbędny jest do określenia 
poziomu zrealizowania 

założonego w ramach typu 
interwencji wskaźnika. 

Kryterium weryfikowane na 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 
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podstawie treści złożonego 
wniosku o dofinansowanie 

projektu PO WER. 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie 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.)? 

TAK X NIE  

5. Wnioskodawca zapewni organizację jednego dwudniowego szkolenia  służącego wymianie doświadczeń i 

wiedzy pomiędzy kierownikami wszystkich OWES z każdego z makroregionów. W ramach wydarzenia 

przewidziane zostaną także elementy warsztatowe, oparte o studia przypadków problemów, które zgłoszone 

zostaną przez same OWES, a także zagadnienia wskazane przez departament właściwy w zakresie ekonomii 

społecznej i solidarnej w MRPiPS. Harmonogram oraz program spotkań musi uzyskać akceptację Komitetu 

Sterującego. 

Uzasadnienie: 

Projekt zakłada, że większość 
działań będzie realizowana w 
makroregionach. Ważne jest 

jednak, aby zapewnić 
przestrzeń do wymiany 
doświadczeń pomiędzy 

makroregionami. W ramach 
projektu zostanie więc 
zorganizowane jedno 

wydarzenie (w sumie odbędzie 
się 5 spotkań, każde 

organizowane przez jednego 
realizatora), które służyć 

będzie temu celowi. 

Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści złożonego 
wniosku o dofinansowanie 

projektu PO WER. 

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
1 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie 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.)? 

TAK X NIE  

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

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 obszarze kompetencji 
doradców biznesowych, 

konsultantów ds. zamówień 
publicznych oraz animatorów 

lokalnych) wychodzącej 
naprzeciw zarówno potrzebom 

OWES, jak i opartej na 
aktualnych problemach 
zgłaszanych przez PES. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 
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Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści złożonego 
wniosku o dofinansowanie 

projektu PO WER. 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie 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.)? 

TAK X NIE  

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

społecznego. Wnioskodawca zapewni przeprowadzenie co najmniej dwunastu cyklów szkoleniowo‐doradczych. 
Szczegółowy harmonogram cyklów zostanie skonsultowany oraz zatwierdzony przez Komitet Sterujący. W 
trakcie realizacji projektu – po przeprowadzeniu zaplanowanego na pierwszy rok cyklu szkoleń, powtórzona 

zostanie analiza potrzeb, a program i harmonogram zostaną ponownie zaktualizowane. Każdorazowo program i 
harmonogram działań szkoleniowo‐doradczych będzie konsultowany oraz zatwierdzany przez Komitet 

Sterujący. Program będzie mógł być modyfikowany przez Komitet Sterujący przed każdym z cyklów.  

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 
Wnioskodawcę. 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. Analiza potrzeb i 

aktualizacja programu i 
harmonogramu powinna 

być powtarzana co najmniej co 
rok. Liczba cykli szkoleniowych 

powinna być zwiększona w 
stosunku do poprzedniego 

konkursu w tym typie operacji 
ze względu na analizę 

doświadczeń (długie cykle są 
mniej atrakcyjne, jest większe 

zagrożenie rezygnacji ze strony 
uczestników, pracownicy chcą 

zdobywać nowe umiejętności, a 
nie uczestniczyć w zajęciach, 

które tylko utrwalają ich 
wiedzę). 12 cykli szkoleniowych 
– np. w trybie 3 lata x 4 kwartały 
(jeden cykl trwający 3 miesiące) 

wydaje się optymalnym 
rozwiązaniem. 

Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści złożonego 
wniosku o dofinansowanie 

projektu PO WER. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 
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Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie 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.)? 

TAK X NIE  

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. Wnioskodawca zapewni, że każdy uczestnik otrzyma min. 30 godzin wsparcia  
w ramach projektu. 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: 

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 
departamentem właściwym w 
zakresie ekonomii społecznej i 
solidarnej w MRPiPS w celu 

zapewnienia spójności z 
kierunkami polityk publicznych w 
obszarze ekonomii społecznej 

na poziomie centralnym, a 
następnie zatwierdzany przez 

Komitet Sterujący.  

Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści złożonego 
wniosku o dofinansowanie 

projektu PO WER. 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 
uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie 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.)? 

TAK X NIE  

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 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1 
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skuteczności, efektywności i 
spójności wsparcia, liczba 

podmiotów realizujących projekt 
nie powinna przekroczyć 2‐3. 

Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści złożonego 
wniosku o dofinansowanie 

projektu PO WER 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 
uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie 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.)? 

TAK X NIE  

10. Liderem partnerstwa jest organizacja pozarządowa lub uczelnia posiadająca co najmniej 3‐letnie doświadczenie 

w realizacji działań w obszarze ekonomii społecznej. Wnioskodawca lub Partner zapewni przeprowadzenie 
szkoleń przez osoby posiadające udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu min. 2 szkoleń w ostatnich 3 
latach.  

Uzasadnienie: 

Realizacja ogólnopolskich i 
ponadregionalnych działań 
szkoleniowych dla OWES 
wymaga ugruntowanego 

doświadczenia i zakorzenienia w 
środowisku ekonomii społecznej. 

Mając na uwadze skuteczną, 
efektywną i poprawną 

merytorycznie realizację projektu 
niezbędne jest wprowadzenie 

wymogu dotyczącego pełnienia 
funkcji lidera przez organizację 

pozarządową, uczelnię wyższą). 
Zakres działań oraz misja 

realizowana przez w/w 
podmioty, pozwalają zakładać 

wysoki poziom znajomości 
specyfiki sektora ekonomii 
społecznej oraz zgodności 

prowadzonych działań z jego 
potrzebami. Ze względu na 
zakres projektu ważne jest 

także, aby w skład partnerstwa 
wchodził podmiot, który posiada 

doświadczenie w realizacji 
szkoleń. 

Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści złożonego 
wniosku o dofinansowanie 

projektu PO WER. 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 
uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie 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.)? 

TAK X NIE  

11. Wnioskodawca ani partner będący głównym podmiotem odpowiedzialnym za działania szkoleniowe nie może 
jednocześnie pełnić funkcji akredytowanego OWES. 

Uzasadnienie: 

Ośrodki Wsparcia Ekonomii 
Społecznej realizują usługi 

wsparcia ekonomii społecznej 
na poziomie wojewódzkim, 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1 
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obejmując wsparciem jeden lub 
więcej subregionów. Kluczowe 

dla logiki interwencji w tym 
zakresie jest zatem rozdzielenie 

roli podmiotu realizującego 
działania szkoleniowe dla 

OWES oraz pełnienia funkcji 
akredytowanego OWES. 

Łączenie opisanych powyżej ról 
w ramach jednego podmiotu 

miałoby niekorzystny wpływ na 
realizację celów KPRES, także 

w związku z zagrożeniem 
wystąpienia konfliktu interesów.  

Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści złożonego 
wniosku o dofinansowanie 

projektu PO WER. 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 
uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie 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.)? 

TAK  NIE X 

12. Wnioskodawca zapewni udział we wspólnym Komitecie Sterującym dla wszystkich wyłonionych do 
dofinansowania w niniejszym konkursie projektów, którego członkami będą co najmniej: lider, partnerzy, 
przedstawiciele IP oraz przedstawiciele departamentu właściwego  w zakresie ekonomii społecznej i solidarnej 
w MRPiPS. Departament ten, jako kluczowy uczestnik będzie inicjatorem i organizatorem Komitetu 
Sterującego i będzie posiadać głos decydujący.  

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie kryterium wynika 
z konieczności zapewnienia 

mechanizmów pozwalających na 
bieżącą weryfikację działań 
realizowanych w projekcie 

wyłonionym w konkursie. Udział 
przedstawiciela departamentu 

właściwego  w zakresie 
ekonomii społecznej i solidarnej 
w MRPIPS w KS jest niezbędny 

ze względu na konieczność 
zapewnienia zgodności zakresu 

tematycznego programu i 
harmonogramu doradztwa i 
szkoleń z 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. 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 
uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (na podstawie art. 

TAK X NIE  
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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.)? 

13. Okres realizacji projektu wynosi nie mniej niż 24 miesiące i nie więcej niż 36 miesięcy.  

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 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 
uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie 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.)? 

TAK X NIE  

14. 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 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 
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aplikowaniu o 
zamówienia publiczne. 

Kryterium 
weryfikowane na 
podstawie treści 

złożonego wniosku o 
dofinansowanie 

projektu PO WER. 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 
uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie 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.)? 

TAK  NIE X 

KRYTERIA PREMIUJĄCE 

1. Wnioskodawca zobowiązuje się do zlecenia min. 
10% 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. Wnioskodawca zapewni, że do realizacji projektu 
zostanie zatrudniona osoba z niepełnosprawnością 
w wymiarze co najmniej ½ etatu. 

WAGA 10 

Uzasadnienie 

Osoba z 

niepełnosprawnościami  

- w rozumieniu Wytycznych w 

zakresie realizacji zasady 

równości szans i 

niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami oraz 

zasady równości szans kobiet i 

mężczyzn w ramach funduszy 

unijnych na lata 2014-2020. 

Kryterium ma na celu 

promowanie zaangażowania 

osób z niepełnosprawnością w 

projektach współfinansowanych 

ze środków UE. 

Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści złożonego 
wniosku o dofinansowanie 

projektu PO WER. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 
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KRYTERIA STRATEGICZNE (dotyczy konkursów z etapem oceny strategicznej) 

Nie dotyczy. 

Uzasadnienie: W ramach konkursu nie przewiduje się oceny strategicznej. 
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Załącznik nr 4 

DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE PO WER Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej 

FISZKA KONKURSU 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

Cel szczegółowy  

PO WER,  

w ramach którego 

realizowane będą 

projekty
18

 

Cel szczegółowy nr 2. Wzmocnienie systemu wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej. 

Tworzenie i rozwijanie trwałego, kompleksowego systemu wsparcia ekonomii społecznej  
i solidarnej 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 koordynatora 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  
i solidarnej 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 i solidarnej). Na poziomie województw tworzone, wdrażane  
i monitorowane są regionalne programy skierowane bezpośrednio na rozwój ekonomii 
społecznej i solidarnej, których ramowy zakres określa KPRES, wskazując Regionalne 
Ośrodki Polityki Społecznej (ROPS) odpowiedzialnymi za ich realizację w imieniu 
samorządów województw. W ramach odrębnego typu projektu 2.9. PO WER (projekt 
koncepcyjny pn. System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej) 
przewiduje się przygotowanie narzędzia/modelu (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 solidarnej  
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 i solidarnej 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, że 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. 

Doświadczenia pierwszej edycji konkursu pokazują, że ważne jest włączanie w działania 
projektowe także innych uczestników systemu wsparcia ekonomii społecznej w regionach – 
akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Włączenie tych podmiotów 

                                                           
18

 W przypadku konkursów na projekty koncepcyjne w wierszu Cel szczegółowy, w ramach którego realizowane będą projekty 

należy opisać również zasadnicze założenia interwencji publicznej, której wsparcie zaplanowano poprzez realizację projektów, 
które mają zostać wybrane w ramach konkursu. W przypadku konkursów na projekty innowacyjne i współpracy 
ponadnarodowej w wierszu Cel szczegółowy, w ramach którego realizowane będą projekty należy uwzględnić również 
temat/tematy, w ramach których projekty będą wybierane. 
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pozwoli na zapewnienie większej komplementarności działań w regionie, pomiędzy ROPS a 
OWES. Pozwoli to także na sprawniejsze wypracowywanie wspólnych rozwiązań na 
poziomie regionów oraz lepszą współpracę pomiędzy IZ RPO a realizatorami wsparcia. 
Działania te będą stanowić także wzmocnienie działań sieciujących OWES na poziomie 
regionów, które prowadzone są przez ROPS. Będą także swoistym „pomostem” pomiędzy 
rozwiązaniami wypracowywanymi na poziomie regionu a działaniami ogólnopolskimi.  

Priorytet 
inwestycyjny 

PI 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  III X IV  

Planowany 
miesiąc  

rozpoczęcia 
naboru wniosków 

o 
dofinansowanie

19
 

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

        X    

Tryb realizacji 
konkursu 

otwarty  
(podzielony na 

rundy) 
 zamknięty X 

Czy w ramach 
konkursu będą 

wybierane 
projekty 

grantowe? 

TAK   NIE X 

Planowana 

alokacja (PLN) 

6 791 950 PLN 

Do dofinansowania zostanie wybrany 1 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 koordynacyjne w obszarze ekonomii społecznej, w tym:  

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 

                                                           
19

 Zaznaczyć właściwe pole z nr. miesiąca znakiem „X”, uwzględniając fakt, że zgodnie z art. 47 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.) aktualizacja harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie nie może dotyczyć 
naboru, którego przeprowadzenie zaplanowano w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc od dnia aktualizacji. Natomiast 
zgodnie z podrozdziałem 6.7 pkt 6 Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 dniem aktualizacji 
harmonogramu jest dzień jego publikacji na stronie internetowej IZ PO WER oraz na portalu internetowym, o którym mowa w 
art. 115 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego.  
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Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na
20

: 

Ogółem w konkursie 

Kobiety Mężczyzn 

1. 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 

W podziale na
21

: 

Ogółem w konkursie 

Kobiety Mężczyzn 

1. 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 

2. Liczba przedstawicieli akredytowanych OWES, 
którzy uczestniczyli w działaniach rzeczniczych 

50 

3. Liczba raportów z diagnozy potrzeb doradczych 
dla przedstawicieli samorządu regionalnego  

2 

4. Liczba raportów podsumowujących działalność 
rzeczniczą dla organów centralnych  

2 

5. Liczba rekomendacji/wytycznych dla samorządów 
terytorialnych, sporządzonych z uwzględnieniem 
raportów podsumowujących działalność 
rzeczniczą oraz doświadczeń z doradztwa, 
dotyczących sposobu zapewniania spójności 
polityki publicznej na poziomie krajowym i 
regionalnym (w tym transpozycja KPRES oraz 
koordynacja ekonomii społecznej w województwie)  

2 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

KRYTERIA WARUNKUJĄCE (dotyczy konkursów z etapem preselekcji) 

                                                           
20

 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. 
21

 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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Nie dotyczy. 

Uzasadnienie:  

KRYTERIA DOSTĘPU 

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

Uzasadnienie: 

Realizacja wsparcia 
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 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie 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.)? 

TAK  NIE X 

2. Wnioskodawca zapewni w ramach projektu realizację poniższych działań: 

a. 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 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). Wnioskodawca zapewni 2 raporty z 
diagnozy potrzeb doradczych dla przedstawicieli samorządu regionalnego.  
W/w raport zostanie przedstawiony do akceptacji Komitetowi Sterującemu Projektu najpóźniej w 
okresie 3 m‐cy od rozpoczęcia okresu realizacji projektu. 

b. Działania doradcze dla uczestników określonych w kryterium 4, w podziale na województwa  

(w szczególności Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej) w zakresie ekonomii społecznej  
i solidarnej – w szczególności wspierania ekonomii społecznej i solidarnej 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 solidarnej 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. a) 
– zaakceptowanego przez Komitet Sterujący Projektu. 

c. Działania rzecznicze dla uczestników określonych w kryterium 4, w podziale na województwa  

(w szczególności regionalnych ośrodków polityki społecznej oraz akredytowanych OWES) w zakresie 
ekonomii społecznej i solidarnej. 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). Wnioskodawca zapewni 2 raporty podsumowujące działalność rzeczniczą dla organów 
centralnych (podsumowanie, wnioski i rekomendacje) oraz 2 rekomendacji/wytycznych dla 
samorządów terytorialnych, sporządzonych z uwzględnieniem raportów podsumowujących działalność 
rzeczniczą oraz doświadczeń z doradztwa, dotyczących sposobu zapewniania spójności polityki 
publicznej na poziomie krajowym i regionalnym (w tym transpozycja KPRES oraz koordynacja 
ekonomii społecznej w województwie). Ostateczne brzmienie rekomendacji/wytycznych oraz raportów 
podlega akceptacji Komitetu Sterującego. 
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Działania, o których mowa w pkt. b) i c) prowadzone będą równolegle. 

Powyższe działania uwzględniać będą doświadczenia i produkty wypracowane w projekcie pn. Spójna integracja 
regionalna ekonomii społecznej, realizowanym w wyniku rozstrzygnięcia pierwszej edycji konkursu w zakresie 
niniejszego typu operacji. 

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 
regionalnych na poziom 

centralny. W ramach 
rzecznictwa objęci wsparciem 
zostaną także przedstawiciele 

akredytowanych OWES. 
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 i 
solidarnej na poziomie 

centralnym. Działalność 
doradcza, opierająca się na 
regularnej i bezpośredniej 

współpracy z 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 



45 

 

przedstawicielami samorządu 
regionalnego i jego ciał 

opiniodawczo‐doradczych 
pozwala na bieżące 

gromadzenie uwag, wniosków 
i rekomendacji dla krajowej 

polityki publicznej w obszarze 
ekonomii społecznej i 

solidarnej. 
Działania rzecznicze 

rozumiane są m.in. jako 
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. 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie 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.)? 

TAK X NIE  

3. Wnioskodawca do realizacji projektu zapewni odpowiedni potencjał kadrowy, w tym m.in.: minimum 

czterech specjalistów posiadających 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 co 

najmniej dwóch ekspertów musi posiadać doświadczenie we wsparciu doradczym lub szkoleniowym oraz 

dwóch ekspertów musi posiadać doświadczenie w zakresie tworzenia dokumentów o charakterze 

strategicznym lub programowym. 

Uzasadnienie: 

Przedmiotowe kryterium 
wynika z konieczności 
zapewnienia rzetelnej i 

prawidłowej realizacji działań 
projektowych przez 

Wnioskodawcę lub Partnera 
projektu, wynikającej z 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 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 
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podstawie treści złożonego 
wniosku o dofinansowanie 

projektu PO WER. 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie 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.)? 

TAK X NIE  

4. Wnioskodawca zapewni, że uczestnikami projektu będą przedstawiciele samorządów województw, w 
szczególności 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, a także przedstawiciele 

akredytowanych OWES (w szczególności w zakresie komponentu rzeczniczego). 

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 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 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie 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.)? 

TAK  NIE X 

5. Wnioskodawca zobowiązuje się do współpracy na wszystkich etapach projektu z departamentem 
właściwym w zakresie ekonomii społecznej i solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej oraz właściwymi organami pomocniczymi i opiniodawczo‐doradczymi ministra właściwego ds. 

zabezpieczenia społecznego (w szczególności poprzez uwzględnianie podczas realizacji projektu 
zapisów Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, 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 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 
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Rozwoju Ekonomii Społecznej 
– dla zachowania przepływu 
informacji oraz spójności na 

poziomie regionalnym. 
Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści złożonego 
wniosku o dofinansowanie 

projektu PO WER. 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie 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.)? 

TAK  NIE X 

6. Wnioskodawca zapewni obsługę (pod względem merytorycznym i technicznym) Komitetu Sterującego, 
którego członkami będą co najmniej: lider, partnerzy, przedstawiciele IP oraz departamentu właściwego w 
zakresie ekonomii społecznej i solidarnej w MRPiPS jako kluczowego uczestnika Komitetu Sterującego, 
posiadającego głos decydujący. 

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 
właściwego w zakresie 
ekonomii społecznej i 
solidarnej w MRPiPS. 

Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści złożonego 
wniosku o dofinansowanie 

projektu PO WER. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 
uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie 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.)? 

TAK  NIE X 

7. 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 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1 
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wniosku o dofinansowanie 
projektu PO WER. 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 
uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie 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.)? 

TAK X NIE  

8. 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.  

Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści złożonego 
wniosku o dofinansowanie 

projektu PO WER. 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 
uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie 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.)? 

TAK  NIE X 

9. Podmioty wchodzące w skład partnerstwa nie mogą jednocześnie pełnić funkcji akredytowanego OWES, 
Instytucji Zarządzającej RPO, Instytucji Pośredniczącej RPO lub podmiotu odpowiedzialnego za 
koordynowanie działań na rzecz sektora ekonomii społecznej w regionie (w rozumieniu art. 21 pkt. 4a 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej). 

Uzasadnienie: 

Ośrodki Wsparcia Ekonomii 
Społecznej realizują usługi 

wsparcia ekonomii społecznej 
na poziomie wojewódzkim, 

obejmując wsparciem jeden lub 
więcej subregionów. Kluczowe 

dla logiki interwencji w tym 
zakresie jest zatem 

rozdzielenie roli podmiotu 
pełniącego rolę doradczą w 

zakresie projektowania 
systemu wsparcia ekonomii 
społecznej i solidarnej na 

poziomie regionalnym 
(projektodawca) oraz podmiotu 
wdrażającego system wsparcia 
– realizatora usług wsparcia w 

regionie (OWES). Krajowy 
Program Rozwoju Ekonomii 
Społecznej określa podział 

kompetencji i zakres 
odpowiedzialności 

poszczególnych podmiotów w 
realizacji systemu wsparcia 

ekonomii społecznej. Łączenie 
opisanych powyżej ról w 

ramach jednego podmiotu 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1 
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miałoby niekorzystny wpływ na 
realizację celów KPRES, także 

w związku z zagrożeniem 
wystąpienia konfliktu 

interesów.  

Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści złożonego 
wniosku o dofinansowanie 

projektu PO WER. 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 
uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie 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.)? 

TAK  NIE X 

10. Liderem partnerstwa jest organizacja pozarządowa lub uczelnia posiadająca co najmniej 3‐letnie 

doświadczenie w realizacji usług doradczych lub w realizacji działań rzeczniczych w zakresie ekonomii 
społecznej. 

Uzasadnienie: 

Pełnienie funkcji lidera przez 
organizację pozarządową lub 

uczelnię wyższą ze względu na 
ich misję oraz zakres 

realizowanych działań pozwala 
zakładać wysoki poziom 

znajomości specyfiki sektora 
oraz zgodności działań z jego 
potrzebami. Ponadto podmiot 
posiadający 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 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 
uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie 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.)? 

TAK  NIE X 

11. Projektodawca zapewni, że kwota przeznaczona na działania rzecznicze nie przekroczy 20% kosztów 
bezpośrednich w projekcie.  

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.   

Istotnym elementem działań 
jest równoległe prowadzenie 
rzecznictwa dla każdego z 
województw, polegającego 
m.in. na zbieraniu uwag, 
wniosków i rekomendacji 
płynących z regionalnych 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1 



50 

 

doświadczeń i potrzeb w 
zakresie koordynacji i 
wspierania ekonomii 

społecznej w celu 
przenoszenia postulatów 
regionalnych na poziom 

centralny 

W uzasadnionych przypadkach 
– za uprzednią zgodą IP – 

możliwe jest zwiększenie ww. 
proporcji, jednak nie więcej, niż 

do 30% kosztów 
bezpośrednich w projekcie. 

Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści złożonego 
wniosku o dofinansowanie 

projektu PO WER. 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 
uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie 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.)? 

TAK X NIE  

KRYTERIA PREMIUJĄCE 

1. Wnioskodawca zobowiązuje się do zlecenia min. 

10% 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. Wnioskodawca zapewni, że do realizacji projektu 

zostanie zatrudniona osoba z niepełnosprawnością 

w wymiarze co najmniej ½ etatu. 

WAGA 10 

Uzasadnienie: 

Osoba z 

niepełnosprawnościami  

- w rozumieniu Wytycznych w 

zakresie realizacji zasady 

równości szans i 

niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami oraz 

zasady równości szans kobiet 

i mężczyzn w ramach 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 
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funduszy unijnych na lata 

2014-2020. 

Kryterium ma na celu 

promowanie zaangażowania 

osób z niepełnosprawnością 

w projektach 

współfinansowanych ze 

środków UE. 

Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści złożonego 
wniosku o dofinansowanie 

projektu PO WER. 

KRYTERIA STRATEGICZNE (dotyczy konkursów z etapem oceny strategicznej) 

Nie dotyczy. 

Uzasadnienie: W ramach konkursu nie przewiduje się oceny strategicznej. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

 


