
Załącznik do uchwały nr 66 KM PO WER z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmiany w Rocznym Planie Działania na 2016 rok dla II Osi Priorytetowej PO WER 

opracowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

 

Lp. 
Roczny Plan Działania na 

2016 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 

Brak fiszki 

Fiszka projektu pozakonkursowego koncepcyjnego pt. 
System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii 

społecznej  

zawarta w załączniku nr 1 do niniejszej tabeli. 

Stanowi aktualizację fiszki będącej elementem RPD 
MRPIPS na 2015 r. 

 

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 2.8 – zmiana 
brzmienia kryteriów w fiszce 
konkursu dot. Szkoleń kadr 
systemu wsparcia rodziny i 

pieczy zastępczej w 
zakresie realizacji ustawy  
z dnia 9 czerwca 2011 r. o 

wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej 

Kryterium dostępu nr 4 

Projektodawca zapewni przeprowadzenie szkoleń  
dla przedstawicieli funkcjonujących na poziomie 
gminy jednostek systemu wspierania rodziny i pieczy 
zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację 
zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej - na terenie jednego z 
następujących makroregionów: 

 makroregion centralny (województwa: 
łódzkie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie) 
– szkolenia dla co najmniej  2 708 osób, 
maksymalna wartość projektu wynosi    
5 416 000 PLN, 

 makroregion południowy (województwa: 
małopolskie, śląskie, dolnośląskie, opolskie) 
– szkolenia dla co najmniej  2 597 osób, 
maksymalna wartość projektu wynosi  5 194 
000 PLN, 

 makroregion wschodni (województwa: 
lubelskie, podkarpackie, podlaskie, 

Kryterium dostępu nr 4 

Projektodawca zapewni przeprowadzenie szkoleń dla 
przedstawicieli jednostek systemu wspierania rodziny i 
pieczy zastępczej, w tym również podmiotów, którym 
zlecono realizację zadań z zakresu ustawy o 
wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz 
służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających  
z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej funkcjonujących na wszystkich szczeblach 
samorządu terytorialnego, jak również pracowników 
instytucji uczestniczących zarówno w działaniach 
skierowanych bezpośrednio na wsparcie rodziny i 
pieczy zastępczej jak i bezpośrednio pracujących z i 
na rzecz rodzin biologicznych z następujących 
makroregionów: 
˗ makroregion centralny (województwa: łódzkie, 

mazowieckie, kujawsko-pomorskie) – szkolenia dla co 
najmniej  2 708 osób, maksymalna wartość projektu 
wynosi    5 416 000 PLN, 

˗ makroregion południowy (województwa: małopolskie, 
śląskie, dolnośląskie, opolskie) – szkolenia dla co 



świętokrzyskie) – szkolenia dla co najmniej 
2 450 osób, maksymalna wartość projektu 
wynosi  4 900 000 PLN, 

 makroregion północno - zachodni 
(województwa: lubuskie, wielkopolskie, 
zachodniopomorskie, pomorskie, 
warmińsko-mazurskie) – szkolenia dla co 
najmniej 3 072 osób, maksymalna wartość 
projektu wynosi  6 144 000 PLN. 

Do dofinansowania zostaną wybrane 4 projekty, po 
jednym na każdy makroregion na maksymalną kwotę 
wskazaną dla każdego makroregionu. 

 

najmniej  2 597 osób, maksymalna wartość projektu 
wynosi  5 194 000 PLN, 

˗ makroregion wschodni (województwa: lubelskie, 
podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie) – szkolenia 
dla co najmniej 2 450 osób, maksymalna wartość 
projektu wynosi  4 900 000 PLN, 

˗ makroregion północno - zachodni (województwa: 
lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, 
pomorskie, warmińsko-mazurskie) – szkolenia dla co 
najmniej 3 072 osób, maksymalna wartość projektu 
wynosi  6 144 000 PLN. 

Do dofinansowania zostaną wybrane 4 projekty, po 
jednym na każdy makroregion na maksymalną kwotę 
wskazaną dla każdego makroregionu. 

 

3.  Brak kryterium 

Dodanie nowego kryterium dostępu nr 10 

Projektodawca zapewni, że: 
a) przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości 
(sędziów, kuratorów,) i/lub, 
b) przedstawiciele oświaty (m.in. pedagogów i 
psychologów szkolnych, wychowawców) i/lub; 
c) przedstawiciele systemu zdrowia (lekarze, 
pielęgniarki) i/lub; 
d) inne służby pracujące z dziećmi i rodzinami 
biologicznymi, osobami sprawującymi pieczę 
zastępczą i rodzinami adopcyjnymi 

stanowią nie więcej niż 30 % uczestników projektu. 

 

Uzasadnienie: 

Kryterium zapewnia, że interwencja realizowana w 
projekcie zostanie skierowana przede wszystkim do kadr 
systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej 
współpracujących bezpośrednio z dzieckiem i rodziną w 
środowisku lokalnym. Uczestnicy projektów wpisujący się 
w ww. kategorie są natomiast obejmowani wsparciem 
uzupełniająco. 



 

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



Załącznik nr 1 - Fiszka projektu pozakonkursowego koncepcyjnego pt. System partycypacyjnego 

zarządzania sferą ekonomii społecznej 

FISZKA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO KONCEPCYJNEGO 

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE 

Tytuł lub zakres projektu
1
 System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej 

Cel szczegółowy PO WER, w 

ramach którego projekt 

będzie realizowany 

Wzmocnienie systemu wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej 

Działanie / Poddziałanie Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej 

Typ/typy projektów 

przewidziane do realizacji w 

ramach projektu 

Działania koordynacyjne w obszarze ekonomii społecznej, w tym:  

 Usprawnienie mechanizmów współpracy w zakresie zarządzania 

politykami publicznymi w obszarze ES; 

 Opracowanie narzędzia umożliwiającego tworzenie programów 

ekonomii społecznej na poziomie regionalnym i lokalnym oraz 

doradztwo dla regionów w tym zakresie; 

 Wypracowanie i przygotowanie do wdrożenia nowej oferty wsparcia 

zwrotnego na rzecz rozwoju podmiotów ekonomii społecznej. 

Podmiot zgłaszający 

projekt
2
 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

Podmiot, który będzie 

wnioskodawcą 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Departament Pożytku 

Publicznego 

Uzasadnienie wyboru 

podmiotu, który będzie 

wnioskodawcą
3
 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako instytucja odpowiedzialna 

za dział administracji rządowej „zabezpieczenie społeczne” (obejmujący sprawy 

m. in. działalności pożytku publicznego, a także koordynowania i organizowania 

współpracy organów administracji publicznej, podmiotów działających w sferze 

pożytku publicznego, w tym organizacji pozarządowych) gwarantuje odpowiednie 

zasoby merytoryczne i instytucjonalne (organizacyjne) dla skutecznej i efektywnej 

realizacji projektu. Zakres merytoryczny projektu odpowiada ponadto 

obowiązkom nałożonym na ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego 

aktami prawnymi oraz dokumentami strategicznymi i programowymi, 

związanymi z tworzeniem i wdrażaniem na poziomie kraju polityk publicznych w 

zakresie wsparcia rozwoju sektora ekonomii społecznej, do którego zaliczane są 

w głównej mierze organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność 

pożytku publicznego – w tym spółdzielnie socjalne (m. in. ustawa z dnia 24 

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

2
 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.  
3
 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. poz. 1146) oraz podrozdziału 5.2.1 Polityka spójności,  
rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa z dnia 21 maja 2014 r. 



kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; ustawa z 

dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, uchwała nr 164 Rady 

Ministrów z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu pod nazwą 

„Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”). Jednocześnie Ministerstwo 

posiada kompetencje pozwalające na wdrożenie wypracowanych koncepcji i 

narzędzi poprzez włączenie do głównych nurtów polityk publicznych w wymiarze 

ogólnokrajowym, w tym inicjowanie i implementowanie zmian prawnych.  

Czy projekt będzie 

realizowany w 

partnerstwie? 

TAK X NIE  

Podmioty, które będą 

partnerami  

w projekcie  

i uzasadnienie ich wyboru
4
 

 Uczelnie w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2014 r., poz. 1198 z późn. zm.) i/lub 

instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o 

instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96 z 2010 r., poz. 618 z późn. zm.)  

 Podmioty odpowiedzialne za koordynację ekonomii społecznej na 

poziomie regionalnym 

Przewidywany termin  

złożenia wniosku  

o dofinansowanie 

(kwartał albo miesiąc oraz 

rok) 

III kwartał 2016 r. 

Przewidywany okres 

realizacji projektu  

Data 
rozpoczęcia 

(miesiąc oraz 
rok) 

01.10.2016 r. 
Data 

zakończenia 
(miesiąc oraz 

rok) 

31.12.2020 r. 

SZACOWANY BUDŻET PROJEKTU 

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

 w roku 

2015 

w roku 

2016 

w roku 

2017 

w roku 

2018 

w roku 

2019 

w roku 

2020 
ogółem 

 300  000 1 300 000 1 000  000 800  000 800 000 
4 200 

000,00 

Szacowany wkład własny beneficjenta (PLN) 

TAK  ...……………………………….…………………………… (PLN) NIE X 

Szacowany wkład UE (PLN) 

3 539 760 (84,28 %) 

                                                           
4
 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.    



OPIS PROJEKTU 

Uzasadnienie realizacji projektu w trybie pozakonkursowym
5
 

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. poz. 1146): 

Charakter i cel projektu, związany z działaniami koordynacyjnym w obszarze ekonomii społecznej w wymiarze 

ogólnopolskim, w tym opracowaniem koncepcji i narzędzi przeznaczonych do włączenia do głównego nurtu 

polityk publicznych, pozwala jednoznacznie wskazać instytucję odpowiedzialną merytorycznie na poziomie 

centralnym za realizację zadań we wskazanym zakresie. 

Zakres tematyczny projektu ma znaczenie strategiczne dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju, o istotnym 

komplementarnym oddziaływaniu na regiony. Działania przewidziane w projekcie spełniają także przesłanki 

zadań publicznych, związanych m. in. z: pobudzaniem aktywności gospodarczej, tworzeniem warunków rozwoju 

gospodarczego, w tym kreowania rynku pracy, podnoszenia poziomu konkurencyjności i innowacyjności, a także 

utrzymania i rozbudowy infrastruktury społecznej.  

W świetle podrozdziału 5.2.1 Polityka spójności, rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa z 

dnia 21 maja 2014 r.: 

Zgodnie z ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, art. 31., dział zabezpieczenie 

społeczne obejmuje sprawy m. in. działalności pożytku publicznego, koordynowania i organizowania współpracy 

organów administracji publicznej, podmiotów działających w sferze pożytku publicznego, w tym organizacji 

pozarządowych.  

Zakres merytoryczny projektu odpowiada obowiązkom nałożonym na ministra właściwego ds. zabezpieczenia 

społecznego aktami prawnymi oraz dokumentami strategicznymi i programowymi, związanymi z koordynacją na 

poziomie centralnym polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej, do którego zaliczane są w głównej 

mierze organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego – w tym spółdzielnie 

socjalne (m. in. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; ustawa z 

dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, uchwała nr 164 Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2014 r. w 

sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej” – w szczególności 

Priorytet IV „Włączenie ekonomii społecznej do głównego nurtu polityk publicznych na poziomie krajowym i 

regionalnym” oraz Rozdział IV „Monitorowanie realizacji Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej”). 

Posiadane przez podmiot będący wnioskodawcą zasoby merytoryczne oraz instytucjonalne, a także 

zintegrowany charakter działań zaproponowanych w ramach projektu, pozwalają na osiągnięcie optymalnej 

efektywności kosztowej. Projekt ma ponadto na celu identyfikację, wypracowanie, testowanie a następnie 

trwałe wdrożenie rozwiązań. Zakłada się, iż działania te przyczynią się do zwiększenia efektywności polityki 

publicznej realizowanej na poziomie krajowym, komplementarnie w stosunku do celów określonych w 

regionalnych programach operacyjnych. Efektem tych działań będą również usprawnienia ram prawnych lub 

organizacyjnych polityki publicznej w obszarze ekonomii społecznej.  

Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej*, zaangażowany w działania projektowe,  posiada status organu 

pomocniczego ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego.  

*Zarządzenie nr 7 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie powołania Krajowego 

Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, z późn. zm. 

                                                           
5
 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. poz. 1146) oraz podrozdziału 5.2.1 Polityka spójności,  
rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa z dnia 21 maja 2014 r.  



Zasadnicze założenia interwencji publicznej, której wsparcie zaplanowano w ramach projektu 

I. Stworzenie partycypacyjnego międzysektorowego forum przy ministrze właściwym ds. zabezpieczenia 

społecznego, zainicjowane przez Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej (złożony w połowie z 

przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego i lokalnego oraz w 

połowie z przedstawicieli sektora ekonomii społecznej) jako przestrzeni dla ogólnopolskiej współpracy, 

posiadającego w szczególności funkcje: opiniodawcze, doradcze, analityczne odnośnie do 

realizowanych działań (w tym komplementarności działań na poziomie krajowym oraz regionalnym). 

Forum będzie także sprawować funkcje inicjowania i rekomendowania nowych działań, wymiany 

doświadczeń i informacji, uczestniczenia w procesach decyzyjnych w ramach polityki publicznej w 

sferze ekonomii społecznej; współpracy z Komitetem Akredytacyjnym oraz innymi instytucjami, 

odpowiedzialnymi za inicjowanie i wdrażanie polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej. 

Szczególne znaczenie będzie mieć wymiana informacji pomiędzy poziomem krajowym a regionalnym w 

ramach stworzonego forum, z naciskiem na współpracę z Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej, 

Regionalnymi Komitetami Rozwoju Ekonomii Społecznej, siecią Ośrodków Wsparcia Ekonomii 

Społecznej i sieciami w regionach. Współpraca ta przyczyni się do zapewnienia spójności i 

komplementarności polityk publicznych na poziomie kraju (wyrażonych głównie w Krajowym Programie 

Rozwoju Ekonomii Społecznej) oraz regionów (m. in. w ramach regionalnych programów rozwoju 

ekonomii społecznej), jednocześnie mając na celu zapobieganie ewentualnemu dublowaniu się działań 

aktorów odpowiedzialnych za ich realizację (podział zadań wynika z kompetencji przypisanych 

konkretnym instytucjom oraz linii demarkacyjnej pomiędzy PO WER i RPO). 

Forum i Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej odpowiedzialne będą za konsultowanie, 

opiniowanie i rekomendowanie rozwiązań ministrowi właściwemu ds. zabezpieczenia społecznego. 

Ostateczna decyzja w kwestii wdrożenia przygotowanych propozycji należeć będzie, zgodnie z 

kompetencją, do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, za pośrednictwem Krajowego 

Sekretariatu Ekonomii Społecznej. 

KAMIENIE MILOWE: 

1. Bilans „otwarcia” – raport, bazujący na badaniu ewaluacyjnym dotyczącym wsparcia sektora ekonomii 

społecznej w ramach PO KL 2007-2014, przygotowanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 

dotyczący stanu wyjściowego dotyczącego systemu zarządzania sferą  ekonomii społecznej w Polsce na 

dzień 30 czerwca 2016 r. (z wykorzystaniem najbardziej aktualnych danych i informacji dostępnych na 

poziomie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Rozwoju – 5 miesięcy od 

momentu rozpoczęcia realizacji projektu. 

2. Opinia i rekomendacje dotyczące wyników śródokresowego przeglądu Krajowego Programu Rozwoju 

Ekonomii Społecznej i regionalnych programów ekonomii społecznej, z uwzględnieniem analizy działań 

koordynacyjnych, finansowanych w ramach RPO, prowadzonych na poziomie regionalnym przez ROPS – 

24 miesiące od momentu rozpoczęcia realizacji projektu (nie później, niż do końca III kw. 2018 r.). 

3. Opinia i rekomendacje dotyczące podsumowania wyników corocznych raportów o stanie ekonomii 

społecznej w Polsce, z których pierwszy zostanie opracowany w ciągu 9 miesięcy od momentu 

rozpoczęcia realizacji projektu (za rok 2016), a następnie – corocznie, do końca III kwartału każdego 

roku (raport za rok ubiegły), ostatnia z opinii - do końca III kw. 2020 r. 

4. Bilans „zamknięcia” – raport dotyczący stanu końcowego dotyczącego systemu zarządzania sferą 

ekonomii społecznej w Polsce na dzień 30 czerwca 2020 r., uwzględniający zmiany w porównaniu do 

analizy wyjściowej, jakie dokonały się w wyniku interwencji EFS w ramach PO WER 2014-2020 – 48 



miesięcy od momentu rozpoczęcia realizacji projektu (nie później, niż do końca IV kwartału 2020 r. 

II. Stworzenie partycypacyjnego mechanizmu oceny istniejących oraz wypracowywania propozycji nowych 

form i instrumentów wsparcia ekonomii społecznej w szczególności w następujących obszarach 

tematycznych: 

a. Strategicznych i programowych, w tym opracowanie narzędzia umożliwiającego tworzenie 

programów ekonomii społecznej na poziomie regionalnym i lokalnym oraz doradztwo dla 

regionów w tym zakresie; dokonywanie przeglądów realizacji polityk publicznych w zakresie 

ES, stanu realizacji zapisów strategii i programów rozwoju oraz wydawanie opinii o 

koniecznych modyfikacjach strategii lub programów rozwoju w odniesieniu do ekonomii 

społecznej; 

KAMIENIE MILOWE: 

1. Opracowanie narzędzia umożliwiającego tworzenie programów ekonomii społecznej na poziomie 

regionalnym i lokalnym – 10 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji projektu, 

2. Przeprowadzenie doradztwa w zakresie stosowania narzędzia/modelu umożliwiającego tworzenie 

programów ekonomii społecznej na poziomie regionalnym i lokalnym – 16 spotkań doradczych – 18 

miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji projektu. 

b. Prawnych, w tym propozycje rozwiązań l legislacyjnych  stymulujących rozwój sektora 

ekonomii społecznej (udział interesariuszy oraz ekspertów w przeglądzie procesów 

legislacyjnych, obejmującym w szczególności ustawodawstwo w obszarze spraw 

społecznych, rynku pracy, zatrudnienia socjalnego, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób 

niepełnosprawnych, zamówień publicznych, przedsiębiorczości itd.); 

KAMIENIE MILOWE: 

1. Raport o zidentyfikowanych potrzebach zmian legislacyjnych w obszarze prawodawstwa związanego z 

ekonomią społeczną wraz z rekomendacjami – 15 miesięcy od momentu rozpoczęcia realizacji projektu 

2. Projekt zmian legislacyjnych w aktach prawnych związanych z ekonomią społeczną – 27 miesięcy od 

momentu rozpoczęcia realizacji projektu 

3. Raport podsumowujący procesy legislacyjne dotyczące prawodawstwa związanego z ekonomią 

społeczną w okresie 2014-2020 wraz z wnioskami i rekomendacjami – 45 miesięcy od rozpoczęcia 

realizacji projektu 

c. Finansowych, w tym wypracowanie i przygotowanie do wdrożenia nowej oferty wsparcia 

zwrotnego na rzecz rozwoju podmiotów ekonomii społecznej; 

KAMIENIE MILOWE: 

1. Wypracowanie i przygotowanie do testowania innowacyjnych form finansowania podmiotów ekonomii 

społecznej i przedsiębiorstw społecznych (np. spółdzielnie pożyczkowe, fundusze poręczeń 

wzajemnych, social venture capital itp.) – 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia realizacji projektu (nie 

później, niż do końca IV kw. 2017 r.) i 27 miesięcy od momentu rozpoczęcia realizacji projektu   

 

2. Raport dotyczący podsumowania realizacji zwrotnych i innowacyjnych form finansowania podmiotów 

ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w Polsce wraz z rekomendacjami dla dalszej polityki 

publicznej w tym zakresie – 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia realizacji projektu (nie później, niż do 

końca IV kw. 2017 r.) oraz 48 miesięcy od momentu rozpoczęcia realizacji projektu (nie później, niż do 

końca II kw. 2020 r. 

 



d. Edukacyjnych; w tym przygotowanie programu upowszechniania przedsiębiorczości 

społecznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności spółdzielczości uczniowskiej; 

KAMIENIE MILOWE: 

1. Przygotowanie koncepcji programu upowszechnienia przedsiębiorczości społecznej wśród dzieci i 

młodzieży, w szczególności spółdzielczości uczniowskiej – 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia realizacji 

projektu 

2. Przygotowanie narzędzi służących upowszechnianiu przedsiębiorczości społecznej wśród dzieci i 

młodzieży – 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia realizacji projektu 

3. Przygotowanie kompleksowego programu upowszechniania przedsiębiorczości społecznej wśród dzieci 

i młodzieży, w szczególności spółdzielczości uczniowskiej wraz z narzędziami do jego wdrożenia – do 32 

miesięcy od momentu rozpoczęcia realizacji projektu 

4. Przygotowanie podręcznika dotyczącego praktycznych aspektów wdrażania przedsiębiorczości 

społecznej w szkołach – projektów edukacyjnych, prowadzenia spółdzielni uczniowskich, etc. – 36 

miesięcy od momentu rozpoczęcia realizacji projektu 

e. Monitorowania i ewaluacji, inicjowanie badań w zakresie ekonomii społecznej, opiniowanie 

corocznych raportów z realizacji KPRES i stanu ekonomii społecznej w Polsce, rozwijanie i 

upowszechnianie metodologii badań dotyczących sektora ekonomii społecznej; 

przygotowanie do wdrożenia stałych mechanizmów mierzenia oddziaływania społecznego 

podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych i poziomu kapitału społeczno-

ekonomicznego w ekonomii społecznej; koncepcja systemowego wykorzystania i włączania 

metod i narzędzi mierzenia społecznej wartości dodanej w ramach polityk publicznych, 

Indeksacja jakości polityk publicznych z wykorzystaniem narzędzia badania społecznej 

wartości dodanej,  

Sam KPRES zakłada konieczność doprecyzowania i weryfikacji systemu monitorowania oraz listy wskaźników. Za 

realizację działania odpowiedzialna będzie Grupa ds. monitoringu i ewaluacji, która weźmie także udział w 

akceptowaniu działań podejmowanych w projekcie Zintegrowany system monitorowania sektora ekonomii 

społecznej, które będą miały znaczący wpływ na sposób monitorowania sektora ES w Polsce. Działania podjęte 

w obu projektach mają charakter komplementarny. 

KAMIENIE MILOWE: 

1. Weryfikacja koncepcji metodologii monitorowania i ewaluacji realizacji Krajowego Programu Rozwoju 

Ekonomii Społecznej – 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia realizacji projektu, 

2. Przygotowanie do wdrożenia koncepcji dotyczącej mechanizmu systemowego wykorzystania 

metodologii mierzenia oddziaływania społecznego/społecznej wartości dodanej podmiotów ekonomii 

społecznej/przedsiębiorstw społecznych (np. jako kryterium przyznawania i rozliczania środków 

publicznych) – 21 miesięcy od momentu rozpoczęcia realizacji projektu, 

3. Raport obejmujący indeksację jakości polityk publicznych z wykorzystaniem narzędzia badania 

społecznej wartości dodanej wraz z rekomendacjami – 36 miesięcy od momentu rozpoczęcia realizacji 

projektu. 

f. Współpracy z regionalnymi koordynatorami wsparcia ekonomii społecznej, w tym 

zaangażowanie przedstawicieli samorządów wojewódzkich w działania we wskazanych 

powyżej obszarach tematycznych. 

Stworzenie mechanizmu koordynacji działań w obszarze ekonomii społecznej na poziomie centralnym, 

finansowanych zarówno ze środków europejskich, jak i budżetu państwa, m. in. poprzez określenie 

funkcji Krajowego Sekretariatu Ekonomii Społecznej w ramach struktury organizacyjnej Ministerstwa 

Pracy i Polityki Społecznej oraz piecza nad realizacją regionalnych programów rozwoju ekonomii 



społecznej. Sekretariat będzie stworzony w ramach projektu (jego powołanie zostało przewidziane w 

Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej), a odpowiedzialny będzie m.in. za: obsługę 

organizacyjno-biurową partycypacyjnego międzysektorowego forum, o którym mowa w Komponencie 

I, poprzez realizację decyzji i wniosków Komitetu, przygotowywanie zadań publicznych związanych 

m.in. z działaniami akredytacyjnymi, innowacyjnymi oraz zbieranie i udostępnianie, w tym 

przygotowanie raportów, o których mowa w punkcie dotyczącym kamieni milowych, inicjowanie 

debaty publicznej na temat miejsca i roli ekonomii społecznej w politykach publicznych. 

KAMIENIE MILOWE: 

1. Przygotowanie raportu ze śródokresowego przeglądu realizacji Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii 

Społecznej – 15 miesięcy od momentu rozpoczęcia realizacji projektu ( nie później, niż do końca IV kw. 

2017 r.). 

2. Przygotowanie podsumowania wyników corocznych raportów o stanie ekonomii społecznej w Polsce – 

47 miesięcy od momentu rozpoczęcia realizacji projektu (nie później, niż do końca III kw. 2020 r.). 

3. Stworzenie strategii/programu/planu działań wskazującego kierunki i sposoby wdrożenia produktów i 

rezultatów osiągniętych w ramach projektu oraz działań finansowanych z innych źródeł na okres od 

2021 roku – 47 miesięcy od momentu rozpoczęcia realizacji projektu (nie później, niż do końca III kw. 

2020 r.). 

Zasadnicze działania ukierunkowane na wsparcie podejmowanej interwencji publicznej, zrealizowane 

dotychczas przez wnioskodawcę lub inne instytucje  

Kluczowym dokumentem operacyjnym, określającym kierunki interwencji w ramach funduszy europejskich, a 

także budżetu państwa, jest Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES), jako rządowy program 

rozwoju, wynikający z zapisów Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego. Projekt KPRES, projekt ustawy o 

przedsiębiorstwie społecznym i wspieraniu podmiotów ekonomii społecznej, rekomendacje w zakresie edukacji 

w obszarze ekonomii społecznej oraz rekomendacje odnośnie instrumentów wsparcia finansowego dla 

podmiotów ekonomii społecznej - opracowane zostały w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz 

instytucjonalizacji ekonomii społecznej” w Działaniu 1.2 PO KL. 

Partycypacyjna formuła tworzenia i realizacji polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej jest 

szczególnie istotna ze względu na sam charakter ekonomii społecznej, będącej definicyjnym przykładem 

realizacji zasady pomocniczości. W tym kontekście uzasadnione jest wykorzystanie potencjału, wypracowanego 

w projekcie „Partnerstwo na rzecz instytucjonalizacji ekonomii społecznej”, przede wszystkim zaś platformy 

współpracy międzysektorowej, jaką był Zespół ds. Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej. 

Działania zaplanowane w projekcie, w tym stworzenie platformy współpracy w ramach Krajowego Komitetu 

Rozwoju Ekonomii Społecznej, stanowić będą koncepcyjną kontynuację prac podjętych przez Zespół ds. 

Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej – zgodnie z zapisami Krajowego Programu Rozwoju 

Ekonomii Społecznej. 

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

Ramy interwencji publicznej zaplanowanej w ramach projektu stanowi Krajowy Program Rozwoju Ekonomii 

Społecznej, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 12 sierpnia 2014 r. Wdrażanie działań projektowych nie 

wymaga wprowadzenia zmian legislacyjnych, jednak w jego ramach mogą zostać wypracowane propozycje 

nowych regulacji prawnych bądź nowelizacji istniejących. Warunkiem skutecznej realizacji interwencji publicznej 

jest przede wszystkim aktywna współpraca przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, w 

szczególności na poziomie wojewódzkim z przedstawicielami sektora ekonomii społecznej, środowiska 

naukowego, organizacji pracodawców i związków zawodowych w ramach Krajowego Komitetu Rozwoju 

Ekonomii Społecznej oraz działających w jego ramach Grup tematycznych. Skuteczna realizacja zadań wymaga 



też zapewnienia obsługi techniczno-merytorycznej Komitetu, ze względu na złożony charakter jego zadań – w 

tym, zgodnie z KPRES, powołanie Krajowego Sekretariatu Ekonomii Społecznej. 

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

skuteczne wykonanie 

Rozwiązania wypracowane w projekcie wdrażane będą na bieżąco oraz po zakończeniu realizacji projektu, przy 

dalszym udziale platformy współpracy (Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej) pomiędzy 

Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, odpowiedzialnym za realizację polityk publicznych w 

obszarze ekonomii społecznej na poziomie krajowym, innymi resortami, przedstawicielami jednostek samorządu 

terytorialnego – instytucji administracji publicznej odpowiedzialnych za wsparcie rozwoju sektora ekonomii 

społecznej na poziomie regionów, praktykami i teoretykami reprezentującymi różne grupy interesariuszy. 

Mechanizm partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej, a także wypracowane w ramach projektu 

propozycje nowych rozwiązań będą stanowiły podstawę dla planowania i wdrażania polityk publicznych w 

obszarze ekonomii społecznej.  

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

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa 

W podziale na:
6
 Ogółem w projekcie 

 Kobiety Mężczyzn 

1. Liczba jednostek samorządu terytorialnego na 

poziomie regionu, które skorzystały z doradztwa w 

zakresie narzędzia do tworzenia programów 

ekonomii społecznej 

- - 16 

WSKAŹNIKI PRODUKTU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa 

W podziale na:
7
 Ogółem w projekcie 

 Kobiety Mężczyzn 

1. Liczba opracowanych narzędzi do tworzenia 

programów ekonomii społecznej na poziomie 

regionalnym i lokalnym 

- - 1 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTU 

KRYTERIA DOSTĘPU 

                                                           
6
 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. 
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. 



1. Wnioskodawca jest zobowiązany do uwzględnienia w ramach realizacji działań projektowych produktów 

oraz rezultatów powstałych w ramach projektów PO KL: „Partnerstwo na rzecz instytucjonalizacji ekonomii 

społecznej”, „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej”, „Wsparcie inżynierii finansowej na 

rzecz rozwoju ekonomii społecznej”, „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości 

socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej”. 

Uzasadnienie: 

Uwzględnienie dotychczas osiągniętych rezultatów i produktów jest niezbędne 

dla zachowania ciągłości i kompleksowości polityki publicznej w obszarze 

ekonomii społecznej. Ponadto projekt przewiduje modyfikację i rozwój 

wybranych istniejących produktów i rezultatów. 

2. Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia komplementarności z działaniami realizowanymi przez 

Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej w zakresie koordynacji ekonomii społecznej na poziomie 

regionalnym oraz współpracy z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej. 

Uzasadnienie: 

Zapewnienie komplementarności działań w ww. zakresie jest niezbędne dla 

osiągnięcia skuteczności i kompleksowości interwencji, przy jednoczesnym 

zachowaniu demarkacji i nie powielania się działań pomiędzy poziomem 

centralnym i regionalnymi. 

 

 

 


