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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 2.9 Rozwój ekonomii 

społecznej 

Brak fiszki konkursu Nowa fiszka konkursu dotyczy typu projektu: 

 Opracowanie i pilotażowe wdrożenie 

kompleksowego programu edukacyjnego na rzecz 

rozwoju społecznie odpowiedzialnego terytorium 

(zwiększającego poziom zlecania i powierzania 

przez JST realizacji usług społecznych podmiotom 

ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwom 

społecznym). 

Fiszka stanowi załącznik nr 1 do tabeli. 
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Załącznik nr 1 

 

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 

Cel nr 2: Wzmocnienie systemu wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej 

Idea społecznie odpowiedzialnego terytorium jest nierozerwalnie związana z działalnością  

w zakresie ekonomii społecznej. Uruchomienie działań w ramach projektu pozwoli na 

przeszkolenie na szeroką skalę przedstawicieli wspólnot lokalnych na poziomie powiatu oraz 

gminy m.in. w zakresie rozwoju usług społecznych użyteczności publicznej realizowanych przez 

podmioty ekonomii społecznej we wspólnotach samorządowych i – tym samym – zwiększenie 

udziału PES w realizacji tychże usług. Przeprowadzenie akcji edukacyjnej ma na celu zwiększenie 

efektywności i uzupełnienie usług świadczonych przez OWES, prowadzące do zwiększenia 

wiedzy, kompetencji i świadomości społecznej w zakresie społecznie odpowiedzialnego terytorium, 

ale także społecznie odpowiedzialnej konsumpcji, zrównoważonego rozwoju itd. 

W celu zachowania demarkacji z działaniami szkoleniowymi w zakresie PZP, prowadzonymi przez 

UZP, główny nacisk zostanie położony na zamówienia o wartości poniżej progu wskazanego  

w ustawie PZP - z uwzględnieniem aspektów społecznych, zlecanie zadań publicznych w ramach 

UODPPiW oraz inne tryby nieobjęte ww. ustawami. Projekt zawierać ma także szersze elementy 

edukacyjne, związane nie tylko z wyjaśnianiem procedur, ale także z pokazywaniem korzyści 

płynących z włączania podmiotów ekonomii społecznej, w szczególności przedsiębiorstw 

społecznych, w realizację usług społecznych użyteczności publicznej. 

Konkurs wpisuje się w działania przewidziane w przyjętej przez Radę Ministrów w dn. 31 stycznia 

2019 r. aktualizacji Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Ekonomia Solidarności 

Społecznej do 2023 (dalej: KPRES) – Obszar I Solidarna wspólnota samorządowa. 

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 3 

Planowany 
kwartał 

ogłoszenia 
konkursu  

I  II  III X IV  

Planowany 
miesiąc  

rozpoczęcia 
naboru 

wniosków o 
dofinansowani

e 

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) 

2 500 000 

Do dofinansowania zostanie wybrany 1 projekt.  
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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 wspierające edukację na rzecz rozwoju ekonomii społecznej:  

Opracowanie i pilotażowe wdrożenie kompleksowego programu edukacyjnego zwiększającego 

poziom zlecania i powierzania przez JST realizacji usług społecznych podmiotom ekonomii 

społecznej, w tym przedsiębiorstwom społecznym (rozwój społecznie odpowiedzialnego 

terytorium). 

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

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na: 
Ogółem w 

konkursie 
Kobiety Mężczyzn 

1. Liczba jst, w których po udziale w projekcie wzrosła 

liczba zlecanych usług społecznych. 
  285 

WSKAŹNIKI PRODUKTU
 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na: 
Ogółem w 

konkursie 
Kobiety Mężczyzn 

1. Liczba jst, których pracownicy zostali objęci 

programem edukacyjnym w zakresie społecznie 

odpowiedzialnego terytorium. 

  570  

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

KRYTERIA WARUNKUJĄCE (dotyczy konkursów z etapem preselekcji) 

Nie dotyczy 

Uzasadnienie:  

KRYTERIA DOSTĘPU 
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1. Do dofinansowania zostanie wybrany jeden projekt, przy czym jeden podmiot może wystąpić w ramach 

konkursu – jako Wnioskodawca albo Partner – nie więcej niż 1 raz we wniosku/wnioskach o dofinansowanie.  

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 

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 28 miesięcy. 

Uzasadnienie: 

Z dotychczasowego doświadczenia MRPiPS  

w zakresie szkoleń wspierających rozwój 

ekonomii społecznej 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. 

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, 1475) treść wniosku o 

dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 

kryterium może być uzupełniana lub 

poprawiana w zakresie określonym  

w regulaminie konkursu. 

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. Projekt jest realizowany 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 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W skład 
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Partnerstwa mogą wchodzić podmioty wskazane w SZOOP PO WER, w Działaniu 2.9, dla typu operacji nr 8. 

Uzasadnienie: 

Z uwagi na specyfikę projektu zakłada się, że 

złożenie wniosku przez Wnioskodawcę 

będącego jednym z ww. podmiotów daje 

szansę na efektywną realizację projektu. 

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 

lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów  

w zakresie polityki spójności finansowanych  

w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U.  

z 2017 r. poz. 1460, 1475) treść wniosku o 

dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 

kryterium może być uzupełniana lub 

poprawiana w zakresie określonym 

 w regulaminie konkursu. 

Weryfikacja spełnienia kryterium na 

podstawie treści wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

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 oraz Partnerzy posiadają łącznie: 

 co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie tworzenia i realizacji programów/projektów szkoleniowych 

lub doradczych skierowanych do pracowników jst w obszarze spraw społecznych, współpracy ngo-jst oraz 

zamówień publicznych, 

 co najmniej 3-letnie doświadczenie w realizacji działań w zakresie ekonomii społecznej (polegające np. na 

prowadzeniu szkoleń, doradztwa dla podmiotów ekonomii społecznej oraz jst, wspieraniu tworzenia 

podmiotów ekonomii społecznej, realizacji działań merytorycznych w ramach projektów skierowanych do 

podmiotów ekonomii społecznej oraz jst). 

Uzasadnienie: 

Kryterium to pozwoli wyłonić 
Wnioskodawców, którzy posiadają 

odpowiednią wiedzę dotyczącą ekonomii 
społecznej. 

Kryterium podlega ocenie na podstawie treści 
złożonego wniosku o dofinansowanie projektu 

PO WER. 

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, 1475) treść wniosku  

o dofinansowanie w części dotyczącej 
spełniania kryterium może być uzupełniana 

lub poprawiana w zakresie określonym  
w regulaminie konkursu 

Stosuje się do typu/typów 

(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  
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5. Wnioskodawca łącznie z Partnerami zapewni, że posiada odpowiedni potencjał kadrowy, który zostanie 

bezpośrednio zaangażowany do realizacji projektu, w tym co najmniej: po 2 pracowników posiadających 

minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie ekonomii społecznej (polegające np. na prowadzeniu szkoleń, 

doradztwa dla podmiotów ekonomii społecznej oraz jst, wspieraniu w tworzeniu podmiotów ekonomii 

społecznej, realizacji działań merytorycznych w ramach projektów skierowanych do podmiotów ekonomii 

społecznej oraz jst) oraz znajomość ustaw: Prawo zamówień publicznych, ustawa o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, a także KPRES. 

Uzasadnienie: 

Kryterium to pozwoli wyłonić 

Wnioskodawców, którzy dysponują 

odpowiednim zapleczem kadrowym. 

Kryterium podlega ocenie na podstawie treści 

złożonego wniosku o dofinansowanie projektu 

PO WER. 

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, 1475) treść 

wniosku o dofinansowanie w części 

dotyczącej spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie 

określonym w regulaminie konkursu. 

Stosuje się do typu/typów 

(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 zobowiązuje się do zapewnienia spójności efektów działań w projekcie z politykami publicznymi 

w tym zakresie poprzez współpracę z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w MRPiPS na 

wszystkich etapach projektu (w szczególności poprzez uwzględnianie podczas realizacji projektu rekomendacji 

i innych dokumentów wypracowanych z udziałem Ministerstwa w odniesieniu do zwiększania udziału 

podmiotów ekonomii społecznej w realizacji usług społecznych użyteczności publicznej). 

Uzasadnienie: 

Kryterium wynika z konieczności zachowania 

spójności z kierunkami interwencji w ramach 

krajowej polityki publicznej w   KPRES – 

Obszar I Solidarna wspólnota lokalna oraz  

z pracami prowadzonymi w ramach organów 

pomocniczych oraz opiniodawczo-doradczych 

ministra właściwego ds. zabezpieczenia 

społecznego. 

Konieczne jest także zapewnienie spójności 

efektów działań w projekcie z  działaniami w 

obszarze zamówień publicznych 

realizowanymi w projektach konkursowych 

mających na celu podniesienie kompetencji 

przedsiębiorstw społecznych  

w ubieganiu się o zamówienia publiczne  

w Działaniu 2.9 PO WER, a także  

z działaniami w obszarze podnoszenia 

kompetencji pracowników administracji 

publicznej w obszarze zamówień publicznych, 

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
1 
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realizowanymi przez Urząd Zamówień 

Publicznych w ramach PO WER.  

Wnioskodawca uwzględni także 

wykorzystanie dokumentu pn. Rekomendacje 

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

dotyczące stosowania społecznie 

odpowiedzialnych zamówień publicznych 

http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/index.p

hp?document=4124 

„Rekomendacje Ministra Pracy  

i Polityki Społecznej – standardy współpracy 

jednostek samorządu terytorialnego ze 

spółdzielniami socjalnymi w zakresie realizacji 

usług społecznych użyteczności publicznej  

(w interesie ogólnym)” 

A także pomocniczo: 

http://pozytek.gov.pl/Nasze, 

publikacje,657.html, „Model współpracy 

administracji publicznej i organizacji 

pozarządowych” 

http://www.pozytek.gov.pl/download/files/Bibli

oteka/ 

BPP/model_wspolpracy.pdf oraz „Poradnik 

modelowej współpracy administracji 

publicznej  

i organizacji pozarządowych” 

http://www.pokl541.pozytek.gov. 

pl/files/Model/Produkty/odbior-

%20na%20strone/Poradnik%20cz.1.pdf 

http://www.pokl541.pozytek.gov.pl/files/ 

Model/Produkty/odbior-

%20na%20strone/Poradnik%20cz.2.pdf 

Ww. dokumenty powinny zostać wykorzystane  

w programie i materiałach szkoleniowych. 

Kryterium weryfikowane na podstawie treści 

złożonego wniosku o dofinansowanie projektu 

PO WER. 

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, 1475) treść wniosku  

o dofinansowanie w części dotyczącej 

spełniania kryterium może być uzupełniana 

lub poprawiana w zakresie określonym  

w regulaminie konkursu. 

Pełen katalog dokumentów referencyjnych 

zostanie określony w Regulaminie konkursu. 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może 

być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (na 
TAK X NIE  
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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.)? 

7. Wnioskodawca zapewni obsługę (pod względem merytorycznym i organizacyjno-biurowym) Komitetu 

Sterującego, którego członkami będą co najmniej: przedstawiciel(ka) Wnioskodawcy, przedstawiciele 

Partnerów, przedstawiciel(ka) Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, przedstawiciel(ka) Podmiotu Ekonomii 

Społecznej oraz przedstawicie(ka) Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w MRPiPS jako kluczowego 

uczestnika Komitetu Sterującego (z głosem decydującym). Wnioskodawca wystosuje zaproszenie do 

uczestnictwa w Komitecie Sterującym także do strony samorządowej w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego, Konwentu Dyrektorów ROPS, Rady Dialogu Społecznego (po jednym przedstawicielu strony 

pracowników i strony pracodawców) oraz Rady Działalności Pożytku Publicznego (jeden przedstawiciel). 

Ostateczne wersje produktów przewidzianych w projekcie podlegają zatwierdzeniu przez Komitet Sterujący.  

Uzasadnienie: 

Komitet będzie miał za zadanie opiniowanie 

zakresu tematycznego wypracowanych  

w projekcie produktów na poszczególnych 

etapach ich powstawania, stąd konieczny jest 

udział przedstawicieli instytucji wymienionych 

powyżej. 

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, 1475) treść wniosku  

o dofinansowanie w części dotyczącej 

spełniania kryterium może być uzupełniana lub 

poprawiana w zakresie określonym  

w regulaminie konkursu. 

Kryterium podlega ocenie 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 objęcie programem edukacyjnym w zakresie społecznie odpowiedzialnego terytorium 

570  jst – średnio 2 osoby z jednego jst lub ich jednostek organizacyjnych. Dodatkowo wnioskodawca zapewni, 

że w pierwszej kolejności wsparciem objęte zostaną jst, które w najmniejszym stopniu zlecają i powierzają 

realizację usług społecznych użyteczności publicznej podmiotom ekonomii społecznej, w tym 

przedsiębiorstwom społecznym 

Uzasadnienie: 

Wprowadzone kryterium pozwoli zapewnić 

osiągnięcie założonych rezultatów. 

Kryterium podlega ocenie na podstawie treści 

złożonego wniosku o dofinansowanie projektu 

PO WER. 

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.  

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
1 
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z 2017 r. poz. 1460, 1475) treść wniosku  

o dofinansowanie w części dotyczącej 

spełniania kryterium może być uzupełniana 

lub poprawiana w zakresie określonym  

w regulaminie konkursu 

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. Wnioskodawca zapewni, że w projekcie programem edukacyjnym zostaną objęte jst z każdego z 16 

województw. 

Uzasadnienie: 

Wprowadzane kryterium pozwoli na objęcie 

wsparciem przedstawicieli jst na terenie całej 

Polski. Zagwarantuje to równomierną 

dystrybucję wsparcia.  

Kryterium podlega ocenie 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  

10. Wnioskodawca przedstawi na etapie składania wniosku o dofinansowanie koncepcję programu edukacyjnego  

w zakresie społecznie odpowiedzialnego terytorium (zwiększającego poziom zlecania i powierzania przez JST 

realizacji usług społecznych użyteczności publicznej podmiotom ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwom 

społecznym na podstawie trybów przewidzianych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie oraz zamówień publicznych nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych, z uwzględnieniem aspektów społecznych - definicje zgodne z KPRES (w szczególności 

katalog usług społecznych użyteczności publicznej, podmiot ekonomii społecznej, przedsiębiorstwo społeczne 

oraz Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa  

z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego na lata 2014-2020) dotyczącego m.in.:   

 wspierania grup i inicjatyw nieformalnych o charakterze społecznym, w tym inicjatyw lokalnych 

działających w ramach ekonomii społecznej na rzecz wspólnot samorządowych; 

 wspierania rozwoju zlecania i powierzania przez JST realizacji usług społecznych użyteczności 

publicznej podmiotom ekonomii społecznej z wykorzystaniem ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie oraz zamówień publicznych nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówień publicznych; 

 edukacji JST w zakresie stosowania aktywnych form polityki społecznej w ramach ekonomii społecznej 

(m.in. jako narzędzi aktywizacji oraz integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym); 

 udzielania doradztwa JST przygotowującym postępowania zlecenia lub powierzenia PES realizacji 

usług społecznych użyteczności publicznej w trybach określonych w ustawie o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie oraz zamówień publicznych nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówień publicznych, z uwzględnieniem aspektów społecznych. 

Ostateczna wersja programu edukacyjnego podlega zatwierdzeniu przez Komitet Sterujący. 

Uzasadnienie: Wprowadzone kryterium pozwoli na Stosuje się do typu/typów 1 
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osiągnięcie rezultatów przewidzianych  

w projekcie. 

Społecznie odpowiedzialne terytorium -  

w powiązaniu z KPRES, Obszar I: Solidarna 

wspólnota samorządowa: rozumianym jako 

zespół działań wspólnoty samorządowej 

opartych i skierowanych do społeczności 

lokalnej, zorientowanych na kwestie 

społeczne, preferencje związane z 

aktywnością lokalną i lokalnym rynkiem 

wewnętrznym; do najważniejszych elementów 

tych działań należy zaliczyć: wspieranie 

partycypacyjnych modeli badania potrzeb 

społecznych i planowania lokalnego, 

wspieranie lokalnej samoorganizacji i 

aktywności społecznej, wspieranie rozwoju 

usług społecznych użyteczności publicznej 

poprzez ekonomię społeczną, wspieranie 

ekonomii społecznej w kluczowych sferach 

rozwoju lokalnego, w tym zrównoważony 

rozwój, tożsamość i edukacja kulturowa, 

solidarność pokoleń, usługi aktywnej 

integracji, innowacje itd. 

Kryterium podlega ocenie na podstawie treści 

złożonego wniosku o dofinansowanie projektu 

PO WER. 

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, 1475) treść wniosku  

o dofinansowanie w części dotyczącej 

spełniania kryterium może być uzupełniana 

lub poprawiana w zakresie określonym  

w regulaminie konkursu. 

(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  

11. Wnioskodawca zapewni, że program edukacyjny będzie obejmował cykl co najmniej  

2 x 2-dniowego szkolenia (przy czym każdy dzień szkoleniowy musi obejmować minimum 8 godzin lekcyjnych) 

oraz wizyty studyjnej w podmiotach ekonomii społecznej realizujących usługi społeczne użyteczności 

publicznej. 

Co najmniej 8 godzin lekcyjnych w ramach szkolenia obejmować będzie zajęcia praktyczne, np. dotyczące 

przygotowania dokumentacji związanej ze zlecaniem zadań publicznych, planowania procesu konsultacji itp. 

Wnioskodawca zapewni także minimum 5 godzin doradztwa dla każdego jst objętego programem, mającego 

na celu wsparcie w przygotowaniu procedur zlecania usług społecznych użyteczności publicznej. 

Wnioskodawca zapewni pokrycie kosztów co najmniej materiałów, sal szkoleniowych, noclegów, wyżywienia 

uczestników. Wnioskodawca zapewni demarkację działań realizowanych w ramach doradztwa z działaniami 

ROPS w poszczególnych województwach w ramach projektów w zakresie ekonomii społecznej 

współfinansowanych z RPO. 
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Uzasadnienie: 

Wprowadzone kryterium pozwoli w sposób 

efektywny zrealizować podstawowe założenia 

merytoryczne projektu. 

Kryterium podlega ocenie na podstawie treści 

złożonego wniosku o dofinansowanie projektu 

PO WER. 

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, 1475) treść wniosku  

o dofinansowanie w części dotyczącej 

spełniania kryterium może być uzupełniana 

lub poprawiana w zakresie określonym  

w regulaminie konkursu 

Stosuje się do typu/typów 

(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, że przed przystąpieniem do wdrożenia programu edukacyjnego, od co najmniej 285 

jst objętych programem zostanie uzyskana deklaracja o gotowości do zwiększenia liczby zlecanych usług 

społecznych użyteczności publicznej, a następnie w trakcie lub po zakończeniu wdrożenia programu 

edukacyjnego podmioty te przedstawią plan zwiększenia liczby zlecanych usług społecznych użyteczności 

publicznej obejmujący perspektywę co najmniej 1 roku budżetowego. Plan zostanie wypracowany w ramach 

projektu i może być częścią lub załącznikiem do: strategii rozwiązywania problemów społecznych, o której 

mowa w ustawie o pomocy społecznej, rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, o 

którym mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub innego lokalnego dokumentu o 

charakterze strategicznym lub programowym dotyczącego obszaru spraw społecznych. Wnioskodawca, w 

porozumieniu z jst, zapewni niezbędne doradztwo związane z przygotowaniem ww. planu. Liczba usług 

społecznych użyteczności publicznej mierzona będzie w sztukach, bez uwzględnienia wartości zleceń.  

Uzasadnienie: 

Wprowadzone kryterium pozwoli skutecznie 

zweryfikować skuteczność i efektywność 

działań realizowanych w ramach projektu. 

Dla prawidłowej oceny dynamiki w obszarze 

zlecania usług społecznych użyteczności 

publicznej dla PES niezbędne jest dokonanie 

analizy ex-ante dla każdego jst 

przystępującego do programu, dotyczącej 

liczby zlecanych usług społecznych 

użyteczności publicznej PES, np. w roku 

kalendarzowym poprzedzającym rozpoczęcie 

programu edukacyjnego.  

Kryterium podlega ocenie na podstawie treści 

złożonego wniosku o dofinansowanie projektu 

PO WER. 

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. 

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
1 
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U.  

z 2017 r. poz. 1460, 1475) treść wniosku  

o dofinansowanie w części dotyczącej 

spełniania kryterium może być uzupełniana 

lub poprawiana w zakresie określonym  

w regulaminie konkursu. 

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 

13. Wnioskodawca wskaże we wniosku minimum następujące kamienie milowe projektu, wraz z terminem 

realizacji, od początku realizacji projektu: 

I kamień milowy: 

 Opracowanie programu edukacyjnego (diagnoza, prace eksperckie, konsultacje, raport – szczegółowy 

zakres programu) – 4 miesiące od początku realizacji projektu. 

II kamień milowy: 

 Wdrożenie programu edukacyjnego – przeprowadzenie szkoleń, wizyt studyjnych oraz doradztwa – 8 

miesięcy od osiągnięcia kamienia milowego I.  

 Przygotowanie planów zwiększenia liczby zlecanych usług społecznych użyteczności publicznej w każdym 

jst przystępującym do programu edukacyjnego oraz doradztwo – 10 miesięcy od osiągnięcia kamienia 

milowego I; 

III kamień milowy: 

 Podsumowanie – wnioski i rekomendacje wynikające z pilotażowego wdrożenia programu edukacyjnego 

oraz doradztwa – raport – 12 miesięcy od osiągnięcia kamienia milowego II. 

IV kamień milowy: 

 Badanie efektywności przeprowadzonego programu edukacyjnego – raport – 13 miesięcy od osiągnięcia 

kamienia milowego II. 

Uzasadnienie: 

Kryterium określa minimum założeń projektu, 

niezbędne do pełnej realizacji celu i 

osiągnięcia rezultatu. Rozpoczęcie 

przygotowanie planów zwiększenia liczby 

zlecanych usług społecznych użyteczności 

publicznej w każdym jst powinno rozpocząć 

się już w momencie przystąpienia jst do 

udziału w programie edukacyjnym.  

Kryterium podlega ocenie na podstawie treści 

złożonego wniosku o dofinansowanie projektu 

PO WER. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach,  

w trakcie realizacji projektu, na wniosek 

beneficjenta i za zgodą IOK będzie istniała 

możliwość wydłużenia terminów realizacji 

kamieni milowych 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. 

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
1 
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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, 1475) treść wniosku  

o dofinansowanie w części dotyczącej 

spełniania kryterium może być uzupełniana 

lub poprawiana w zakresie określonym  

w regulaminie konkursu. 

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 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:  

 ELEMENTY KONKURSU 

1. Ocena formalna 

2. Ocena merytoryczna 
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