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Załącznik do uchwały nr 280 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza 

Edukacja Rozwój z dnia  

 

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 

konkursu 

Nowa fiszka konkursu w ramach 

typu operacji:  

 Wsparcie tworzenia centrów 

usług społecznych i rozwój 

dostarczanych przez nie 

usług. 

Fiszka stanowi załącznik nr 1 do 

tabeli. 
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Załącznik nr 1 

DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE PO WER 

Działanie 2.8  Rozwój usług 

społecznych świadczonych w 

środowisku lokalnym 

FISZKA KONKURSU1 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

Cel szczegółowy  

PO WER,  

w ramach którego 

realizowane będą 

projekty 

Realizacja konkursu wpisuje się w cel nr 5: Zwiększenie dostępu do 

zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby 

społeczności lokalnej  Priorytetu Inwestycyjnego 9iv. 

Głównym celem konkursu jest przeprowadzenie pilotażu rozwiązań 

przewidzianych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług 

społecznych przez centrum usług społecznych (zwanej dalej „Ustawą”), tj. 

wypracowanie i przetestowanie funkcjonowania modelowych rozwiązań w 

zakresie integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych do ogółu 

mieszkańców (usług społecznych użyteczności publicznej), 

dostosowanych do specyfiki określonych typów wspólnot samorządowych 

szczebla podstawowego (gmin), przy wykorzystaniu centrum usług 

społecznych (CUS) jako nowej jednostki organizacyjnej.  

W ramach wyłonionych w konkursie projektów zostanie utworzonych 30 

CUS-ów, w których wypracowanych zostanie i przetestowanych 30 

rozwiązań modelowych w zakresie realizowania usług społecznych 

użyteczności publicznej przy wykorzystaniu CUS – każde przystosowane 

do 1 z 6 typowych sytuacji brzegowych, odpowiadających wyróżnionym w 

konkursie kategoriom (i podkategoriom) gmin. 

Zadaniem wnioskodawcy będzie wypracowanie założeń oraz materiałów 

niezbędnych do wdrożenia CUS na swoim terenie, następnie uzyskanie 

ich akceptacji przez Radę Programową powołaną na potrzeby konkursu, a 

finalnie – dokonanie w oparciu o nie testowego wdrożenia.  

                                                           
1
  W związku z trwającym procesem zmiany Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizacja niniejszego konkursu 

będzie możliwa po wejściu w życie zmienionych zapisów Programu oraz wprowadzeniu zmian w Szczegółowym Opisie Osi 
Priorytetowych PO WER. 
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Wnioskodawca w ramach realizacji projektu: 

 obejmie wsparciem również osoby, które dotychczas nie korzystały 

z usług pomocy społecznej, 

 w miarę zasadności połączy na zasadach synergii i 

komplementarności istniejące instrumenty wsparcia usługowego (z 

możliwością ich modyfikacji) oraz nowo wypracowane usługi 

społeczne, odpowiadające na niezaspokojone potrzeby 

mieszkańców,  

 zapewni przeprowadzenie oceny wprowadzonych rozwiązań w 

oparciu o opinie mieszkańców - członków społeczności lokalnych,  

 dokona w ramach tworzenia CUS kompleksowych zmian 

organizacyjnych w realizowaniu usług społecznych na poziomie 

lokalnym,  

 dokona diagnozy potrzeb różnych grup mieszkańców, a także 

całych społeczności lokalnych, 

 zaoferuje kompleksowe wsparcie z uwzględnieniem 

komplementarności wsparcia udzielanego przez inne podmioty, 

 zapewni dostępność i adekwatność realizowanego wsparcia 

usługowego dla różnych grup odbiorców,  

 zapewni dla pracowników i współpracowników CUS zbudowanie 

ścieżki rozwoju zawodowego, niezbędne szkolenia zawodowe i 

doradztwo wynikające z planu wdrażania CUS,  

 zastosuje jak najszerszy wachlarz nowych lub zmodyfikowanych 

instrumentów z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej,  

 będzie finansował wyłącznie usługi, które nie są finansowane z 

innych programów. 

Ponadto, zaleca się zainicjowanie partnerstwa lokalnego wspierającego 

tworzenie koordynowanego przez CUS lokalnego systemu usług 

społecznych użyteczności publicznej, w celu jak najpełniejszego 
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wykorzystania potencjału lokalnych usługodawców.  

W oparciu o wyniki testowania wnioskodawcy opracują ostateczne 

materiały (procedury, regulaminy, formularze, programy szkoleń, etc.) 

służące wdrażaniu CUS przez zainteresowane podmioty. 

Priorytet 

inwestycyjny 

PI 9iv ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej 

jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w 

interesie ogólnym. 

Lp. konkursu  

Planowany 

kwartał 

ogłoszenia 

konkursu  

I  II  III  IV X 

Planowany 

miesiąc  

rozpoczęcia 

naboru wniosków 

o dofinansowanie 

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

X            

Tryb realizacji 

konkursu 

otwarty  

(podzielo

ny na 

rundy) 

 zamknięty X 

Czy w ramach 

konkursu będą 

wybierane 

projekty 

grantowe? 

TAK   NIE X 

Planowana 

alokacja (PLN) 

100 000 000,00 PLN 

Do dofinansowania zostanie wybranych 30 projektów w ramach kategorii 

gmin wskazanych w ramach typu 1-4 w kryterium nr 4. 
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Szczegółowy podział alokacji na typy i projekty przedstawia się 

następująco: 

Typ 1: 38,75% alokacji - 38 750 000,00 PLN – zostanie przeznaczone na 

dofinansowanie łącznie 14 projektów, w ramach których zostaną 

utworzone CUS i wypracowane modelowe rozwiązania dotyczące 

integracji i rozwoju usług społecznych wpisujących się we wskazany  typ 

1, przy czym: 

 10% alokacji - 10 000 000,00 PLN - zostanie 

przeznaczone dla gmin liczących poniżej 5 000 

mieszkańców (4 projekty po max. 2 500 000,00 PLN), 

 18,75% alokacji – 18 750 000,00 PLN - zostanie 

przeznaczone dla gmin liczących między 5 000 a 99 999 

mieszkańców (6 projektów po max. 3 125 000,00 PLN), 

 10% alokacji - 10 000 000,00 PLN - zostanie 

przeznaczone dla gmin miejskich –  miast liczących od 

100 000 mieszkańców (4 projekty po max. 2 500 000,00 

PLN). 

Typ 2: 40% alokacji - 40 000 000,00 PLN - zostanie przeznaczone na 

dofinansowanie projektów, w ramach których zostaną utworzone CUS i 

wypracowane modelowe rozwiązania dotyczące integracji i rozwoju usług 

społecznych, wpisujące się w typ 2, dla gmin i miast do 100 000 

mieszkańców (8 projektów po max. 5 000 000,00 PLN).  

Typ 3: 11,25% alokacji – 11 250 000,00 PLN - zostanie przeznaczone na 

dofinansowanie projektów, w ramach których zostanie utworzone CUS i 

wypracowane modelowe rozwiązanie dotyczące integracji i rozwoju usług 

społecznych, wpisujące się w typ 3, tj. dla gmin miejskich –  miast 

liczących od 100 000 mieszkańców (4 projekty po max. 2 812 500,00 

PLN). 

Typ 4: 10% alokacji - 10 000 000,00 PLN - zostanie przeznaczone na 

dofinansowanie projektów, w ramach których zostanie utworzone CUS i 

wypracowane modelowe rozwiązanie dotyczące integracji i rozwoju usług 
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społecznych, wpisujące się w typ 4, tj. miasta na prawach powiatu (4 

projekty po max. 2 500 000,00 PLN). 

Dla powyżej wskazanych typów projektów zostanie utworzonych łącznie 6 

oddzielnych list rankingowych, trzy dla typu 1 oraz po jednej liście 

rankingowej dla typów 2-4. 

W ramach konkursu do dofinansowania wyłonionych zostanie 30 

projektów. Efektem konkursu będzie wypracowanie w sumie 30 modeli 

(po jednym przez każdego Wnioskodawcę) oraz ich pilotażowe wdrożenie 

przez każdego z 30 Wnioskodawców. 

Wymagany wkład własny beneficjenta 

TAK  X NIE  

Minimalny 

udział wkładu 

własnego  

w finansowaniu 

wydatków 

kwalifikowalnyc

h projektu  

3% 

Typ/typy 

projektów 

przewidziane do 

realizacji w 

ramach konkursu 

Wsparcie tworzenia centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych 

przez nie usług. 

ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ 

I OGÓŁEM) 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na: Ogółem w 
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Kobiety Mężczyzn 
konkursie 

1. Liczba centrów usług społecznych 

funkcjonujących po zakończeniu projektu 
Nd. Nd. 30 

2. Liczba utworzonych miejsc świadczenia usług 

społecznych istniejących po zakończeniu 

projektu 

Nd Nd 

podlega 

monitorowan

iu 

WSKAŹNIKI PRODUKTU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na: 
Ogółem w 

konkursie 
Kobiety Mężczyzn 

1. Liczba utworzonych centrów usług 

społecznych 
Nd. Nd. 30 

2. Liczba osób, które skorzystały z usług 

dostarczanych przez centrum usług 

społecznych w ramach programu 

Nd. Nd. 

podlega 

monitorowan

iu 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

KRYTERIA WARUNKUJĄCE (dotyczy konkursów z etapem preselekcji) 

Nie dotyczy 

Uzasadnienie:  

KRYTERIA DOSTĘPU 

1. Wnioskodawca przedstawi, w formie załączników do wniosku o dofinansowanie, wstępne 

koncepcje: (1) przeprowadzenia  diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w 

zakresie usług społecznych, z uwzględnieniem konsultacji z mieszkańcami, (2) 

wypracowywania modelu rozwoju i integracji usług społecznych użyteczności publicznej 
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(dostępnych na zasadzie powszechności) przy wykorzystaniu CUS jako nowej jednostki 

organizacyjnej, z uwzględnieniem możliwości zlecania świadczenia usług społecznych 

lokalnym organizacjom wymienionym w artykule 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, (3) organizowania społeczności lokalnej z 

uwzględnieniem animacji działań wspierających (uzupełniających usługi społeczne), 

opartych na wolontariacie, samopomocy mieszkańców i wsparciu sąsiedzkim. 

Uzasadnienie: 

Kryterium to jest niezbędne w celu 

oceny potrzeb wdrożenia CUS, a 

także przygotowania i dojrzałości 

instytucjonalnej do jego wdrożenia.  

Wymagania co do załączników 

będą określone 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 
 

 
NIE X 

2. Jeden podmiot może wystąpić w ramach konkursu – jako Wnioskodawca albo Partner – 

nie więcej niż 1 raz we wniosku/wnioskach o dofinansowanie. 

Uzasadnienie: 

Kryterium wynika ze specyfiki typu 

operacji oraz konieczności 

ograniczenia składania wniosków o 

dofinansowanie przez te same 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 
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podmioty. 

W przypadku złożenia więcej niż 

jednego wniosku przez dany 

podmiot Instytucja Organizująca 

Konkurs odrzuci wszystkie wnioski 

złożone przez ten podmiot w 

odpowiedzi na konkurs, w związku 

z niespełnieniem kryterium 

dostępu. 

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 

3. Wnioskodawcą jest jednostka samorządu terytorialnego – gmina. 

Uzasadnienie: 

Jedynie jednostka samorządu 

terytorialnego jaką jest gmina, 

zgodnie z Ustawą, jest podmiotem 

właściwym do utworzenia CUS, jak 

również posiada instrumenty 

niezbędne do utworzenia i 

wdrożenia CUS na swoim terenie. 

Kryterium weryfikowane na 

podstawie treści złożonego 

wniosku o dofinansowanie projektu 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 
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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 

4. W ramach projektu Wnioskodawca opracuje i przetestuje jedno modelowe rozwiązanie 

dotyczące realizowania usług społecznych w trybie powszechnej dostępności z 

wykorzystaniem CUS jako nowej jednostki organizacyjnej, wpisujące się w jedną z 

sytuacji typowych, określonych jako typ 1, typ 2, typ 3, typ 4, gdzie:  

Typ 1 – to CUS działające na obszarze jednej gminy, powstałe przez przekształcenie OPS; 

Typ 2 – to CUS działające na obszarze dwóch lub więcej gmin, powstałe na podstawie 

porozumienia gmin, funkcjonujące obok OPS jako odrębna jednostka organizacyjna gminy; 

Typ 3 – to CUS działające na obszarze gminy powyżej 100 tys. mieszkańców, powstałe przez 

utworzenie w mieście nowej jednostki organizacyjnej, odrębnej od funkcjonującego w tym 

mieście OPS; 

Typ 4 – to CUS działające w miastach na prawach powiatu (z wyłączeniem miast 

wojewódzkich), powstałe przez przekształcenie MOPR (miejskiego ośrodka pomocy rodzinie - 

placówki wsparcia łączącej zadania OPS i PCPR).  

Uzasadnienie: 

Kryterium zostało wprowadzone z 

uwagi na konieczność skierowania 

działań projektu do gmin, 

uwzględniając różne rodzaje CUS 

przewidziane w Ustawie.  

W przypadku typów 2 i 3 - 

zapewniona zostanie współpraca 

centrum z ośrodkami pomocy 

społecznej funkcjonującymi w tych 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 
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gminach m.in. w zakresie 

kierowania do centrum osób 

zgłaszających się do ośrodków 

pomocy społecznej.  

Dla wszystkich typów zapewniona 

zostanie  fizyczna dostępność 

centrum dla mieszkańców tych 

gmin lub dowóz, w przypadku 

zidentyfikowanych potrzeb.  

Kryterium będzie 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  

5. Okres realizacji projektu nie przekracza 36 miesięcy. 

Uzasadnienie: 

Ww. okres realizacji projektu 

pozwala na przeprowadzenie 

wszystkich etapów projektu 

niezbędnych dla realizacji pilotażu 

w pełnym wymiarze.  

W szczególnie uzasadnionych 

przypadkach, w trakcie realizacji 

projektu, na wniosek beneficjenta 

zaopiniowany przez Radę 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 
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Programową 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. 

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 będzie realizował projekt, uwzględniając wszystkie poniżej wskazane 

kamienie milowe: 

- Kamień Milowy nr 1 (w ciągu około 4 m-cy od daty rozpoczęcia realizacji projektu): 

Wnioskodawca (w porozumieniu z partnerem – w przypadku projektów realizowanych w 

partnerstwie) wypracuje i przedstawi Radzie Programowej dokument pn. Plan Wdrażania 

CUS. Plan powinien zostać przygotowany we współpracy z przedstawicielami społeczności 

lokalnej. Plan będzie zawierał następujące elementy: 

 przeprowadzenie diagnozy obecnego stanu świadczenia usług społecznych, potrzeb 

mieszkańców w tym zakresie oraz zasobów potencjalnych partnerów, w zakresie 

realizacji usług społecznych, 
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 planowany katalog usług społecznych do wdrożenia w ramach pilotażu,  

 cele, jakie mają być osiągnięte w ramach działania CUS i sposoby pomiaru stopnia ich 

osiągnięcia, 

 plan podnoszenia kwalifikacji i nabycia umiejętności przez zespół wdrażający CUS, 

sposoby promocji i informacji nt. działania CUS w odniesieniu do poszczególnych grup 

odbiorców usług społecznych oraz opis planowanych do zastosowania metod 

docierania do potencjalnych odbiorców, 

 sposób zarządzania CUS, 

 sposób pozyskiwania i zarządzania informacjami przydatnymi dla potencjalnych 

klientów CUS, 

 założenia do Programu usług społecznych, 

 przygotowanie planu organizowania społeczności lokalnej w ramach aktywności CUS, 

 propozycję  strukturyzacji indywidualnych planów usług społecznych, 

 sposoby testowania oraz określenie rezultatów testowania, 

 plan i sposób monitorowania usług świadczonych w ramach CUS (z uwzględnieniem 

opinii mieszkańców – członków społeczności lokalnych – m.in. o jakości świadczonych 

usług), w tym zapewnienie dostarczania danych na potrzeby ewaluacji, która będzie 

realizowana poza projektem,  

 określenie pakietu dokumentów, który powstanie w wyniku testowania założonego w 

projekcie modelu CUS, 

 plan finansowy, 

 podział zadań i obowiązków pomiędzy partnerów projektu i partnerów Planu wdrażania 

(jeśli dotyczy). 

 zasady współpracy  miedzy jednostkami zajmującymi się świadczeniami i usługami  

- Kamień Milowy nr 2 (w ciągu około 12 m-cy od zrealizowania 1 kamienia milowego): 

Realizacja Planu Wdrażania CUS i świadczenia usług społecznych, z uwzględnieniem usług 

świadczonych w środowisku lokalnym (zasada deinstytucjonalizacji) oraz monitoring 

przebiegu testowania. 
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Wnioski z monitoringu testowania CUS powinny zostać wykorzystane do aktualizacji Planu 

Wdrażania CUS.  

- Kamień Milowy nr 3 (w ciągu około 10 m-cy od zrealizowania 2 kamienia milowego): 

Aktualizacja i realizacja Planu Wdrażania CUS i świadczenia usług społecznych, z 

uwzględnieniem usług świadczonych w środowisku lokalnym (zasada deinstytucjonalizacji), 

po uwzględnieniu wniosków z monitoringu działań. 

- Kamień Milowy nr 4 (w ciągu około 3 m-cy od zrealizowania 3 kamienia milowego): 

W ramach kamienia milowego nr 4 zostanie przeprowadzony przegląd działań projektu. W 

oparciu o wyniki przeglądu  zostaną wypracowane wnioski z realizacji Planu Wdrażania CUS i 

przedłożony Radzie Programowej pakiet produktów powstałych w wyniku testowania 

rozwiązania modelowego, takich jak: (1) schemat organizacyjny i procedury działania CUS, 

(2) zalecane szkolenia dla pracowników CUS (z uwzględnieniem szkoleń wskazanych w 

Ustawie), zalecane wyposażenie CUS, (3) metody i techniki wykorzystywane w diagnozie 

potrzeb mieszkańców w zakresie usług społecznych oraz potencjału lokalnych usługodawców, 

(4) zalecane metody i narzędzia pracy kadr CUS z mieszkańcami, w tym w zakresie metodyki 

tworzenia indywidualnych planów usług społecznych (IPUS), (5) zasady współpracy CUS z 

partnerami, w tym tworzenia partnerstw lokalnych (jeśli są tworzone), (6) narzędzia do oceny 

skuteczności i efektywności funkcjonowania CUS.  

Wnioskodawca jest zobowiązany przedłożyć Plan działań ukierunkowanych na utrzymanie i 

rozwinięcie efektów fazy testowania. 

Pakiet produktów będzie podlegał zatwierdzeniu przez Radę Programową. 

Monitoring przebiegu testowania będzie prowadzony równolegle do realizacji Planu 

Wdrażania CUS i świadczenia usług społecznych, od momentu rozpoczęcia tych działań. 

Uzasadnienie: 

Kryterium określa minimum 

założeń projektu, niezbędne do 

pełnej realizacji celu i osiągnięcia 

rezultatu. 

Okresy realizacji kamieni milowych 

mogą na siebie zachodzić 

/nakładać się jeżeli zaistnieje 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 
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uzasadniona konieczność 

wydłużenia prac związanych np. z 

diagnozą o której mowa w 

kamieniu 1 czy aktualizacją Planu 

Wdrażania CUS  w kamieniu 3. 

Projekt ma charakter projektu 

pilotażowego testującego stąd 

mając na uwadze osiągnięcie 

założonego celu, powołana na 

potrzeby konkursu Rada 

Programowa zatwierdza kolejne 

etapy projektu.   

Na potrzeby konkursu zostanie 

powołana Rada Programowa, 

która będzie pełniła funkcję 

nadzorującą etap dotyczący 

pilotażu CUS.  

Skład i zadania Rady zostaną 

uszczegółowione w Regulaminie 

konkursu.  

Kryterium podlega ocenie 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  
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7. Wnioskodawca zapewni, że co najmniej 80% kosztów bezpośrednich zostanie 

przeznaczonych na rozwój nowych miejsc świadczenia usług społecznych, ze 

szczególnym uwzględnieniem usług realizowanych w społeczności lokalnej (zasada 

deinstytucjonalizacji).    

W ramach projektu finansowane mogą być usługi wchodzące w zakres interwencji EFS, 

obejmujący: usługi z zakresu: wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, wsparcia osób z 

niepełnosprawnościami, osób starszych i osób w kryzysie bezdomności, opieki nad dziećmi 

do lat 3, aktywizacji zawodowej, mieszkalnictwa społecznego, chronionego i wspomaganego, 

reintegracji społeczno-zawodowej, usług zdrowotnych, opiekuńczych, a także wsparcia 

opiekunów faktycznych. 

Uzasadnienie: 

Kryterium określa minimum założeń 

projektu, niezbędne do pełnej 

realizacji celu i osiągnięcia rezultatu. 

Zgodnie z zapisami PO WER 80% 

kosztów powinno zostać 

przeznaczonych na nowe usługi 

(których gmina do tej pory nie 

świadczyła albo na zwiększenie 

wolumenu dotąd świadczonych 

usług). 

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  
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8. Wnioskodawca zapewni, że CUS będzie dążyć do zapewnienia koordynacji usług 

społecznych i zdrowotnych oraz współpracy z publicznymi służbami zatrudnienia.  

Uzasadnienie: 

Kryterium określa minimum założeń 

projektu, niezbędne do pełnej 

realizacji celu i osiągnięcia rezultatu. 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy o 

realizowaniu usług społecznych przez 

centrum usług społecznych, przy 

wykonywaniu zadań CUS 

współpracuje z organami administracji 

publicznej, organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami, o 

których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, 

podmiotami wykonującymi działalność 

leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 

15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej oraz osobami fizycznymi i 

prawnymi (zasada współpracy). 

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  

 

 



 

Strona 18 z 25 

9. Wnioskodawca zapewni zaangażowanie odpowiedniej dla zapewnienia wysokiej jakości 

usług liczby koordynatorów indywidualnych planów usług  społecznych.   

Uzasadnienie: 

Kryterium określa minimum 

założeń projektu, niezbędne do 

pełnej realizacji celu i osiągnięcia 

rezultatu. 

Koordynator indywidualnych 

planów usług społecznych, 

zgodnie z  art. 29 ustawy,  

zapewni m.in. przeprowadzanie 

rozpoznania indywidualnych 

potrzeb osoby zainteresowanej 

skorzystaniem z usług 

społecznych określonych w 

programie usług społecznych, 

wspólnie z zainteresowaną osobą 

i z uwzględnieniem zaspokojenia 

jej indywidualnych potrzeb.   

Wymóg ten (adekwatność liczby 

koordynatorów indywidualnych 

planów usług społecznych 

względem liczby klientów CUS)  

będzie monitorowany przez Radę 

Programową i podlegać będzie 

ewaluacji w celu ustanowienia 

referencyjnej wartości wskaźnika 

liczby koordynatorów względem 

liczby klientów lub mieszkańców 

(do decyzji również po 

doświadczeniach pilotażu).   

Docelowa wartość wskaźnika 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 
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zostanie rekomendowana przez 

Radę Programową na podstawie 

wniosków z monitoringu.  

Kryterium podlega ocenie 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. Wnioskodawca zobowiązany jest do opracowania w ramach projektu programu usług 

społecznych w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług 

społecznych przez centrum usług społecznych. Program usług społecznych zostanie 

przygotowany wspólnie z przedstawicielami społeczności lokalnej, a także poddany 

konsultacjom publicznym. 

Uzasadnienie: 

Program usług społecznych jest 

kluczowym dokumentem 

określającym m.in., jakie usługi 

społeczne będą świadczone przez 

CUS w celu zaspokojenia potrzeb 

wspólnoty samorządowej. Ustawa 

umożliwi gminom określenie w 

programie usług społecznych 

przesłanek uzyskiwania przez 

członków wspólnoty samorządowej 

dodatkowych, w stosunku do 

wynikających z aktów 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 
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hierarchicznie wyższych 

(zwłaszcza ustaw), usług 

społecznych. Przez usługi 

dodatkowe należy rozumieć 

zarówno usługi społeczne 

nieprzewidziane w innych aktach 

normatywnych, jak i usługi 

społeczne o zakresie szerszym, 

aniżeli wynika to z innych aktów 

normatywnych. Należy podkreślić, 

że program usług społecznych 

umożliwiał będzie przyznawanie 

usług społecznych obok usług 

społecznych wynikających z innych 

aktów normatywnych (ponad te 

usługi), a nie zamiast nich. Gmina, 

opracowując program usług 

społecznych, będzie mogła trafniej 

odpowiedzieć na rzeczywiste 

potrzeby mieszkańców w zakresie 

usług społecznych. 

Kryterium podlega ocenie 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  
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11. Wnioskodawca, w programie usług społecznych opracowanym na potrzeby projektu, 

zobowiązuje się do kontynuacji działania CUS i utrzymania oferty usług społecznych w 

okresie co najmniej 3 lat od zakończenia realizacji projektu. Liczba miejsc świadczenia 

usług społecznych może ulec zmniejszeniu w okresie trwałości tylko, gdy wynika to z 

analizy potrzeb mieszkańców.  

Uzasadnienie: 

Z założenia wdrożone rozwiązania 

powinny w sposób trwały wspierać 

objęte wsparciem w ramach 

projektu grupy mieszkańców, jak 

również poszerzać zakres swego 

działania o osoby nieobjęte 

dotychczas działaniem OPS. 

Przetestowane i wdrożone w 

projektach rozwiązania staną się 

dobrymi praktykami dla kolejnych 

jednostek samorządu 

terytorialnego chcących wdrażać 

CUS. Zasadnym zatem jest 

utrzymanie działania CUS w 

długim okresie czasu. Utworzone 

w wyniku wyłonionych w konkursie 

projektów CUS będą stanowiły cel 

wizyt studyjnych zainteresowanych 

podmiotów czy też prezentacji na 

konferencjach.  

W wielu przypadkach wsparcie to 

jest długoterminowe, więc 

przerwanie jego świadczenia 

będzie negatywnie wpływać na 

odbiorców działań CUS, dlatego 

zasadne jest zagwarantowanie 

kontynuacji ww. działań we 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 
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wskazanym okresie. 

Kryterium podlega ocenie 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  

12. Wnioskodawca przeznaczy co najmniej 30% kosztów bezpośrednich projektu na zlecenie 

realizacji usług społecznych organizacjom pozarządowym lub podmiotom ekonomii 

społecznej.  

Uzasadnienie: 

Zlecanie realizacji usług 

społecznych organizacjom i 

podmiotom wymienionym wyżej, w 

tym wypracowanie zasad 

współpracy z nimi, jest jednym z 

kluczowych założeń testowania 

CUS. 

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 

TAK X NIE  
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programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1460, z późn. zm.)? 

KRYTERIA PREMIUJĄCE 

1. Wnioskodawca zapewni w ramach projektu realizację 

szerszego zakresu usług społecznych niż określony w art. 

10 Ustawy - minimalny zakres dla danego typu CUS: 

 5 pkt – w sytuacji zrealizowania 1 usługi powyżej 

zakresu wynikającego z art. 10 ustawy, 

 10 pkt – w sytuacji zrealizowania 2 i więcej usług 

powyżej zakresu wynikającego z art. 10 ustawy. 

WAGA 

5 

lub 

10 

Uzasadnienie: 

Kryterium pozwoli na premiowanie 

tych wnioskodawców, którzy: 

- zaplanują szerszy zakres usług 

społecznych niż określony w art.10 

Ustawy 

- zaplanują realizację usług 

wykraczających poza działania z 

zakresu pomocy społecznej. 

W ramach projektu finansowane 

mogą być usługi wchodzące w 

zakres interwencji EFS, 

obejmujące: usługi z zakresu: 

wsparcia rodziny i pieczy 

zastępczej, wsparcia osób z 

niepełnosprawnościami, osób 

starszych i osób w kryzysie 

bezdomności, opieki nad dziećmi 

do lat 3, aktywizacji zawodowej, 

mieszkalnictwa społecznego, 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 
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chronionego i wspomaganego, 

reintegracji społeczno-zawodowej, 

usług zdrowotnych, opiekuńczych, 

a także wsparcie opiekunów 

faktycznych. 

Kryterium oceniane na podstawie 

zapisów wniosku o dofinansowanie 

i weryfikowane na zakończenie 

realizacji projektu. 

2. Wnioskodawca zapewni, że do realizacji projektu zostanie 

zatrudniona osoba z niepełnosprawnością, w wymiarze co 

najmniej ½ etatu. 

WAGA 5  

Uzasadnienie: 

Osoba z niepełnosprawnością, 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 PO 

WER. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

3. Wnioskodawca przeznaczy powyżej 30% kosztów WAGA 5 
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bezpośrednich projektu na zlecenie realizacji usług 

społecznych organizacjom pozarządowym lub podmiotom 

ekonomii społecznej. 

Uzasadnienie: 

Kryterium pozwoli na premiowanie 

tych wnioskodawców, którzy 

zaplanują wyższy poziom zlecania 

realizacji usług społecznych 

organizacjom pozarządowym lub 

podmiotom ekonomii społecznej 

niż określono w kryterium dostępu 

nr 12.  

Kryterium oceniane na podstawie 

zapisów wniosku o dofinansowanie 

i weryfikowane na zakończenie 

realizacji projektu. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

KRYTERIA STRATEGICZNE (dotyczy konkursów z etapem oceny strategicznej) 

Nie dotyczy  

Uzasadnienie:  

 ELEMENTY KONKURSU 

1. Ocena merytoryczna 

 

  

  


