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Załącznik do uchwały nr 75 KM PO WER z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie zmiany w Rocznym Planie 

Działania na 2016 rok dla II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020 opracowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  

 

L.p. Roczny Plan 

Działania na 

2016 r 

Było Jest 

1 Działanie 2.9 

Rozwój ekonomii 

społecznej 

 

Konkurs w typach 

projektu:   1) 

Sieciowanie 

OWES i 

koordynacja 

współpracy sieci 

OWES z innymi 

sieciami np. 

Krajową Siecią 

Usług, Ośrodkami 

Doradztwa 

Rolniczego, 

Lokalnymi Grup 

Działania itp. 

 

 

2) Podnoszenie 

kompetencji kadr 

OWES, w tym w 

zakresie 

standardów usług 

OWES i w 

zakresie 

przygotowania 

konsultantów 

OWES do 

wspierania PES w 

zakresie 

ubiegania się o 

zamówienia 

publiczne 

 

Cel szczegółowy 

PO WER, w 

ramach którego 

realizowane 

będą projekty 

Konkurs służy wyłonieniu 

projektu w typie projektu 

„Sieciowanie OWES i 

koordynacja współpracy sieci 

OWES z innymi sieciami np. 

Krajową Siecią Usług, 

Ośrodkami Doradztwa 

Rolniczego, Lokalnymi Grup 

Działania itp.” oraz w typie 

projektu „Podnoszenie 

kompetencji kadr OWES, w 

tym w zakresie standardów 

usług OWES i w zakresie 

przygotowania  konsultantów 

OWES do wspierania PES w 

zakresie ubiegania się o 

zamówienia publiczne”. 

Celem wybranego projektu 

będzie stworzenie warunków 

dla zawiązania sieci 

powiązań, utworzenia 

platformy współpracy, 

wymiany informacji i 

doświadczeń w środowisku 

Ośrodków Wsparcia Ekonomii 

Społecznej, a także pomiędzy 

siecią OWES a innymi 

sieciami, działającymi w 

obszarach zbieżnych z 

sektorem ekonomii społecznej 

(np. Krajową Siecią Usług, 

Ośrodkami Doradztwa 

Rolniczego, Lokalnymi 

Grupami Działania itp.) w celu 

wymiany informacji, dobrych 

praktyk, a także 

zidentyfikowania i otworzenia 

możliwości współpracy 

pomiędzy sieciami na rzecz 

ekonomii społecznej. W 

wyniku realizacji projektu 

powstanie ogólnopolska sieć 

współpracy akredytowanych 

Ośrodków Wsparcia Ekonomii 

Społecznej, wspierana np. 

narzędziami do bieżącej 

wymiany informacji i 

Konkurs służy wyłonieniu projektu 

w typie projektu „Sieciowanie 

OWES i koordynacja współpracy 

sieci OWES z innymi sieciami np. 

Krajowym Systemem Usług, 

Ośrodkami Doradztwa 

Rolniczego, Lokalnymi Grup 

Działania itp.” oraz w typie 

projektu „Podnoszenie 

kompetencji kadr OWES, w tym w 

zakresie standardów usług OWES 

i w zakresie przygotowania  

konsultantów OWES do 

wspierania PES w zakresie 

ubiegania się o zamówienia 

publiczne”. 

Celem wybranego projektu będzie 

stworzenie warunków dla 

zawiązania sieci powiązań, 

utworzenia platformy współpracy, 

wymiany informacji i doświadczeń 

w środowisku Ośrodków Wsparcia 

Ekonomii Społecznej, a także 

pomiędzy siecią OWES a innymi 

sieciami, działającymi w 

obszarach zbieżnych z sektorem 

ekonomii społecznej (np. 

Krajowym Systemem Usług, 

Ośrodkami Doradztwa 

Rolniczego, Lokalnymi Grupami 

Działania itp.) w celu wymiany 

informacji, dobrych praktyk, a 

także zidentyfikowania i 

otworzenia możliwości współpracy 

pomiędzy sieciami na rzecz 

ekonomii społecznej. W wyniku 

realizacji projektu powstanie 

ogólnopolska sieć współpracy 

akredytowanych Ośrodków 

Wsparcia Ekonomii Społecznej, 

wspierana np. narzędziami do 

bieżącej wymiany informacji i 

doświadczeń oraz koordynacji w 

ramach sieci OWES (np. 

ogólnopolska reprezentacja 

OWES, narzędzie informatyczne, 

strona www, newsletter, forum 
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doświadczeń oraz koordynacji 

w ramach sieci OWES (np. 

ogólnopolska reprezentacja 

OWES, narzędzie 

informatyczne, strona www, 

newsletter, forum internetowe, 

baza teleadresowa, zbiór 

dobrych praktyk itp.). W 

ramach projektu przewiduje 

się także spotkania dla 

poszczególnych grup 

specjalistów OWES, np. 

animatorów, doradców 

biznesowych, doradców 

kluczowych itd. (…) 

 

internetowe, baza teleadresowa, 

zbiór dobrych praktyk itp.). W 

ramach projektu przewiduje się 

także spotkania dla 

poszczególnych grup specjalistów 

OWES, np. animatorów, 

doradców biznesowych, doradców 

kluczowych itd. (…) 

 

2 Działanie 2.9 

Rozwój ekonomii 

społecznej 

 

Konkurs w typach 

projektu:   1) 

Sieciowanie 

OWES i 

koordynacja 

współpracy sieci 

OWES z innymi 

sieciami np. 

Krajową Siecią 

Usług, Ośrodkami 

Doradztwa 

Rolniczego, 

Lokalnymi Grup 

Działania itp. 

 

 

2) Podnoszenie 

kompetencji kadr 

OWES, w tym w 

zakresie 

standardów usług 

OWES i w 

zakresie 

przygotowania 

konsultantów 

OWES do 

wspierania PES w 

zakresie 

ubiegania się o 

zamówienia 

publiczne 

 

Typ/typy 

projektów 

przewidziane do 

realizacji w 

Sieciowanie OWES i 

koordynacja współpracy sieci 

OWES z innymi sieciami np. 

Krajową Siecią Usług, 

Ośrodkami Doradztwa 

Rolniczego, Lokalnymi Grup 

Działania itp. 

 

Sieciowanie OWES i koordynacja 

współpracy sieci OWES z innymi 

sieciami np. Krajowym 

Systemem Usług, Ośrodkami 

Doradztwa Rolniczego, Lokalnymi 

Grup Działania itp. 
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ramach 

konkursu 

4 Działanie 2.9 

Rozwój ekonomii 

społecznej 

 

Konkurs w typach 

projektu:   1) 

Sieciowanie 

OWES i 

koordynacja 

współpracy sieci 

OWES z innymi 

sieciami np. 

Krajową Siecią 

Usług, Ośrodkami 

Doradztwa 

Rolniczego, 

Lokalnymi Grup 

Działania itp. 

 

 

2) Podnoszenie 

kompetencji kadr 

OWES, w tym w 

zakresie 

standardów usług 

OWES i w 

zakresie 

przygotowania 

konsultantów 

OWES do 

wspierania PES w 

zakresie 

ubiegania się o 

zamówienia 

publiczne 

 

Kryterium 

dostępu 3 

Wnioskodawca zapewni 

powstanie w efekcie działań w 

ramach projektu 

ogólnopolskiej sieci 

współpracy Ośrodków 

Wsparcia Ekonomii 

Społecznej, obejmującej co 

najmniej 50 akredytowanych 

OWES, z dodatkowym 

udziałem potencjalnych 

OWES przygotowujących się 

do wejścia w system 

akredytacji i standardów 

działania i świadczenia 

wysokiej jakości usług 

wsparcia ekonomii 

społecznej. Sieć ta nawiąże 

współpracę z innymi sieciami 

np. Krajową Siecią Usług, 

Ośrodkami Doradztwa 

Rolniczego, Lokalnymi 

Grupami Działania itp.  

Wnioskodawca w projekcie 

zapewni, że w spotkaniach 

sieciujących OWES wezmą 

udział także przedstawiciele 

sieci/partnerstw/klastrów itp. 

podmiotów ekonomii 

społecznej i przedsiębiorstw 

społecznych, jednostek 

samorządu terytorialnego 

oraz administracji rządowej, 

Regionalnych Komitetów 

Rozwoju Ekonomii 

Społecznej, Rad Działalności 

Pożytku Publicznego, a także 

innych wybranych instytucji 

działających w otoczeniu 

infrastruktury wsparcia 

ekonomii społecznej. 

Wnioskodawca zapewni 

powstanie w efekcie działań w 

ramach projektu ogólnopolskiej 

sieci współpracy Ośrodków 

Wsparcia Ekonomii Społecznej, 

obejmującej co najmniej 50 

akredytowanych OWES, z 

dodatkowym udziałem 

potencjalnych OWES 

przygotowujących się do wejścia 

w system akredytacji i standardów 

działania i świadczenia wysokiej 

jakości usług wsparcia ekonomii 

społecznej. Sieć ta nawiąże 

współpracę z innymi sieciami np. 

Krajowym Systemem Usług, 

Ośrodkami Doradztwa 

Rolniczego, Lokalnymi Grupami 

Działania itp.  Wnioskodawca w 

projekcie zapewni, że w 

spotkaniach sieciujących OWES 

wezmą udział także 

przedstawiciele 

sieci/partnerstw/klastrów itp. 

podmiotów ekonomii społecznej i 

przedsiębiorstw społecznych, 

jednostek samorządu 

terytorialnego oraz administracji 

rządowej, Regionalnych 

Komitetów Rozwoju Ekonomii 

Społecznej, Rad Działalności 

Pożytku Publicznego, a także 

innych wybranych instytucji 

działających w otoczeniu 

infrastruktury wsparcia ekonomii 

społecznej. 

5 Działanie 2.9 

Rozwój ekonomii 

społecznej 

 

Konkurs w typach 

projektu:   1) 

Sieciowanie 

OWES i 

koordynacja 

współpracy sieci 

OWES z innymi 

sieciami np. 

Krajową Siecią 

Usług, Ośrodkami 

brak Kryterium 

Liderem partnerstwa jest 

organizacja pozarządowa, 

uczelnia wyższa lub jednostka 

naukowa (w tym instytut 

badawczy) posiadająca co 

najmniej 3-letnie doświadczenie w 

realizacji działań na rzecz 

podmiotów ekonomii społecznej 

lub integracji społecznej i 

zawodowej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym - na 

poziomie regionalnym lub 

ponadregionalnym). 
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Doradztwa 

Rolniczego, 

Lokalnymi Grup 

Działania itp. 

 

 

2) Podnoszenie 

kompetencji kadr 

OWES, w tym w 

zakresie 

standardów usług 

OWES i w 

zakresie 

przygotowania 

konsultantów 

OWES do 

wspierania PES w 

zakresie 

ubiegania się o 

zamówienia 

publiczne 

 

 

Kryterium 

dostępu 10 

 

Uzasadnienie 

Realizacja ogólnopolskich i 

ponadregionalnych działań 

sieciujących i szkoleniowych dla 

OWES wymaga ugruntowanego 

doświadczenia i zakorzenienia w 

środowisku ekonomii społecznej. 

Mając na uwadze skuteczną, 

efektywną i poprawną 

merytorycznie realizację projektu 

niezbędne jest wprowadzenie 

wymogu dotyczącego pełnienia 

funkcji lidera przez organizację 

pozarządową, uczelnię wyższą 

lub jednostkę naukową (w tym 

instytut badawczy).  Zakres 

działań oraz misja realizowana 

przez w/w podmioty, pozwalają 

zakładać wysoki poziom 

znajomości specyfiki sektora 

ekonomii społecznej oraz 

zgodności prowadzonych działań 

z jego potrzebami. 

Gwarancję prawidłowej realizacji 

projektu zwiększa także wymóg 

dotyczący posiadania 

doświadczenia  w realizacji 

działań na rzecz podmiotów 

ekonomii społecznej lub integracji 

społecznej i zawodowej osób 

zagrożonych wykluczeniem 

społecznym - na poziomie 

regionalnym lub 

ponadregionalnym).Kryterium 

weryfikowane na podstawie treści 

złożonego wniosku o 

dofinansowanie projektu PO 

WER. 

6 Działanie 2.9 

Rozwój ekonomii 

społecznej 

 

Konkurs w typach 

projektu:   1) 

Sieciowanie 

OWES i 

koordynacja 

współpracy sieci 

OWES z innymi 

sieciami np. 

Krajową Siecią 

Usług, Ośrodkami 

Doradztwa 

Rolniczego, 

Lokalnymi Grup 

brak Kryterium 

Lider partnerstwa oraz podmiot 

odpowiedzialny w ramach 

partnerstwa za działania 

szkoleniowe nie może 

jednocześnie pełnić funkcji 

akredytowanego OWES. 

 

Uzasadnienie 

Ośrodki Wsparcia Ekonomii 

Społecznej realizują usługi 

wsparcia ekonomii społecznej na 

poziomie wojewódzkim, 

obejmując wsparciem jeden lub 

więcej subregionów. Kluczowe dla 

logiki interwencji w tym zakresie 

jest zatem rozdzielenie roli 
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Działania itp. 

 

 

2) Podnoszenie 

kompetencji kadr 

OWES, w tym w 

zakresie 

standardów usług 

OWES i w 

zakresie 

przygotowania 

konsultantów 

OWES do 

wspierania PES w 

zakresie 

ubiegania się o 

zamówienia 

publiczne 

 

Kryterium 

dostępu 11 

podmiotu realizującego działania 

szkoleniowe dla OWES oraz 

pełnienia funkcji akredytowanego 

OWES. Łączenie opisanych 

powyżej ról w ramach jednego 

podmiotu miałoby niekorzystny 

wpływ na realizację celów 

KPRES, także w związku z 

zagrożeniem wystąpienia konfliktu 

interesów. 

Kryterium weryfikowane na 

podstawie treści złożonego 

wniosku o dofinansowanie 

projektu PO WER. 

7 Działanie 2.9 

Rozwój ekonomii 

społecznej 

 

Konkurs w typach 

projektu:   1) 

Sieciowanie 

OWES i 

koordynacja 

współpracy sieci 

OWES z innymi 

sieciami np. 

Krajową Siecią 

Usług, Ośrodkami 

Doradztwa 

Rolniczego, 

Lokalnymi Grup 

Działania itp. 

 

 

2) Podnoszenie 

kompetencji kadr 

OWES, w tym w 

zakresie 

standardów usług 

OWES i w 

zakresie 

przygotowania 

konsultantów 

OWES do 

wspierania PES w 

zakresie 

ubiegania się o 

zamówienia 

publiczne 

Kryterium 

Do dofinansowania zostanie 

wybrany jeden projekt, dla 

którego negocjacje 

zakończyły się wynikiem 

pozytywnym. 

Uzasadnienie 

Zakończenie negocjacji z 

wynikiem pozytywnym 

oznacza: 

- uznanie za spełnione 

zerojedynkowych kryteriów 

obligatoryjnych, które w 

trakcie oceny merytorycznej 

warunkowo uznane zostały za 

spełnione i/lub 

- przyznanie wyższej liczby 

punktów za spełnienie 

punktowych kryteriów 

merytorycznych, która była 

warunkowo przyznana przez 

oceniających. 

Kryterium będzie uznane za 

spełnione w przypadku 

wprowadzenia do wniosku 

wszystkich wymaganych 

zmian wskazanych przez 

oceniających w Kartach 

Oceny Merytorycznej lub 

Formalno-Merytorycznej lub 

akceptacji przez IOK 

stanowiska Wnioskodawcy. 

Kryterium 

Do dofinansowania zostanie 

wybrany jeden projekt, dla którego 

negocjacje zakończyły się 

wynikiem pozytywnym. 

Uzasadnienie 

Zakończenie negocjacji z 

wynikiem pozytywnym oznacza: 

- uznanie za spełnione 

zerojedynkowych kryteriów 

obligatoryjnych, które w trakcie 

oceny merytorycznej warunkowo 

uznane zostały za spełnione i/lub 

- przyznanie wyższej liczby 

punktów za spełnienie 

punktowych kryteriów 

merytorycznych, która była 

warunkowo przyznana przez 

oceniających. 

Kryterium będzie uznane za 

spełnione w przypadku 

wprowadzenia do wniosku 

wszystkich wymaganych zmian 

wskazanych przez oceniających w 

Kartach Oceny Merytorycznej lub 

Formalno-Merytorycznej lub 

akceptacji przez IOK stanowiska 

Wnioskodawcy. 

Wnioskodawca w pkt. 4.3 

wniosku złoży oświadczenie, że 

w przypadku skierowania 

Wniosku do negocjacji, 

Wnioskodawca podejmie 

negocjacje i dołoży wszelkich 

starań aby negocjacje 
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Kryterium 

dostępu 16 

Uzasadnienie 

zakończyły się wynikiem 

pozytywnym. 

8 Działanie 2.9 

Rozwój ekonomii 

społecznej 

 

Konkurs w typach 

projektu:   1) 

Sieciowanie 

OWES i 

koordynacja 

współpracy sieci 

OWES z innymi 

sieciami np. 

Krajową Siecią 

Usług, Ośrodkami 

Doradztwa 

Rolniczego, 

Lokalnymi Grup 

Działania itp. 

 

 

2) Podnoszenie 

kompetencji kadr 

OWES, w tym w 

zakresie 

standardów usług 

OWES i w 

zakresie 

przygotowania 

konsultantów 

OWES do 

wspierania PES w 

zakresie 

ubiegania się o 

zamówienia 

publiczne 

 

 

Kryterium 

premiujące 1 

Liderem partnerstwa jest 

organizacja pozarządowa, 

uczelnia wyższa lub jednostka 

naukowa (w tym instytut 

badawczy) posiadająca co 

najmniej 3-letnie 

doświadczenie w realizacji 

działań (w szczególności 

sieciujących, szkoleniowych, 

doradczych) na rzecz 

infrastruktury wsparcia 

ekonomii społecznej dla 

podmiotów ekonomii 

społecznej i instytucji je 

wspierających – na poziomie 

regionalnym lub 

ponadregionalnym ). 

brak 

9 Działanie 2.9 

Rozwój ekonomii 

społecznej 

 

Konkursu w typie 

projektu: Działania 

rzecznicze i 

doradztwo na 

poziomie 

regionalnym i 

ponadregionalnym 

w zakresie 

spójności polityk 

brak Kryterium 

Podmioty wchodzące w skład 

partnerstwa nie mogą 

jednocześnie pełnić funkcji 

akredytowanego OWES, Instytucji 

Zarządzającej RPO, Instytucji 

Pośredniczącej RPO lub podmiotu 

odpowiedzialnego za 

koordynowanie działań na rzecz 

sektora ekonomii społecznej w 

regionie (w rozumieniu art. 21 pkt. 

4a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej). 
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publicznych w 

obszarze 

ekonomii 

społecznej oraz 

współpraca w tym 

zakresie z ROPS, 

m.in.. 

opracowywanie 

rekomendacji i 

wytycznych. 

 

Kryterium 

dostępu 10 

 

Uzasadnienie 

Ośrodki Wsparcia Ekonomii 

Społecznej realizują usługi 

wsparcia ekonomii społecznej na 

poziomie wojewódzkim, 

obejmując wsparciem jeden lub 

więcej subregionów. Kluczowe 

dla logiki interwencji w tym 

zakresie jest zatem rozdzielenie 

roli podmiotu pełniącego rolę 

doradczą w zakresie 

projektowania systemu wsparcia 

ekonomii społecznej na poziomie 

regionalnym (projektodawca) 

oraz podmiotu wdrażającego 

system wsparcia – realizatora 

usług wsparcia w regionie 

(OWES). Krajowy Program 

Rozwoju Ekonomii Społecznej 

określa podział kompetencji i 

zakres odpowiedzialności 

poszczególnych podmiotów w 

realizacji systemu wsparcia 

ekonomii społecznej. Łączenie 

opisanych powyżej ról w ramach 

jednego podmiotu miałoby 

niekorzystny wpływ na realizację 

celów KPRES, także w związku z 

zagrożeniem wystąpienia 

konfliktu interesów. 

Kryterium weryfikowane na 

podstawie treści złożonego 

wniosku o dofinansowanie 

projektu PO WER. 

10 Działanie 2.9 

Rozwój ekonomii 

społecznej 

 

Konkursu w typie 

projektu: Działania 

rzecznicze i 

doradztwo na 

poziomie 

regionalnym i 

ponadregionalnym 

w zakresie 

spójności polityk 

publicznych w 

obszarze 

ekonomii 

społecznej oraz 

współpraca w tym 

zakresie z ROPS, 

m.in.. 

opracowywanie 

rekomendacji i 

W skład partnerstwa 

realizującego projekt wchodzi 

co najmniej jedna organizacja 

pozarządowa, będąca 

Liderem partnerstwa, 

posiadająca co najmniej 3-

letnie doświadczenie w 

realizacji usług doradczych 

i/lub co najmniej jedna 

organizacja pozarządowa 

posiadająca co najmniej 3-

letnie doświadczenie w 

realizacji działań rzeczniczych 

w zakresie ekonomii 

społecznej. 

W skład partnerstwa realizującego 

projekt wchodzi co najmniej jedna 

organizacja pozarządowa, 

uczelnia wyższa lub jednostka 

naukowa (w tym instytut 

badawczy) będąca Liderem 

partnerstwa, posiadająca co 

najmniej 3-letnie doświadczenie w 

realizacji usług doradczych lub w 

realizacji działań rzeczniczych w 

zakresie ekonomii społecznej. 
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wytycznych. 

 

Kryterium dostępu 

11 

 

11 Działanie 2.9 

Rozwój ekonomii 

społecznej 

 

Konkursu w typie 

projektu: Działania 

rzecznicze i 

doradztwo na 

poziomie 

regionalnym i 

ponadregionalnym 

w zakresie 

spójności polityk 

publicznych w 

obszarze 

ekonomii 

społecznej oraz 

współpraca w tym 

zakresie z ROPS, 

m.in.. 

opracowywanie 

rekomendacji i 

wytycznych. 

 

Kryterium dostępu 
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Uzasadnienie 

Kryterium 

Do dofinansowania zostanie 

wybrany jeden projekt, dla 

którego negocjacje 

zakończyły się wynikiem 

pozytywnym. 

Uzasadnienie 

Zakończenie negocjacji z 

wynikiem pozytywnym 

oznacza: 

- uznanie za spełnione 

zerojedynkowych kryteriów 

obligatoryjnych, które w 

trakcie oceny merytorycznej 

warunkowo uznane zostały za 

spełnione i/lub 

- przyznanie wyższej liczby 

punktów za spełnienie 

punktowych kryteriów 

merytorycznych, która była 

warunkowo przyznana przez 

oceniających. 

Kryterium będzie uznane za 

spełnione w przypadku 

wprowadzenia do wniosku 

wszystkich wymaganych 

zmian wskazanych przez 

oceniających w Kartach 

Oceny Merytorycznej lub 

Formalno-Merytorycznej lub 

akceptacji przez IOK 

stanowiska Wnioskodawcy. 

Kryterium 

Do dofinansowania zostanie 

wybrany jeden projekt, dla którego 

negocjacje zakończyły się 

wynikiem pozytywnym. 

Uzasadnienie 

Zakończenie negocjacji z 

wynikiem pozytywnym oznacza: 

- uznanie za spełnione 

zerojedynkowych kryteriów 

obligatoryjnych, które w trakcie 

oceny merytorycznej warunkowo 

uznane zostały za spełnione i/lub 

- przyznanie wyższej liczby 

punktów za spełnienie 

punktowych kryteriów 

merytorycznych, która była 

warunkowo przyznana przez 

oceniających. 

Kryterium będzie uznane za 

spełnione w przypadku 

wprowadzenia do wniosku 

wszystkich wymaganych zmian 

wskazanych przez oceniających w 

Kartach Oceny Merytorycznej lub 

Formalno-Merytorycznej lub 

akceptacji przez IOK stanowiska 

Wnioskodawcy. 

Wnioskodawca w pkt. 4.3 

wniosku złoży oświadczenie, że 

w przypadku skierowania 

Wniosku do negocjacji, 

Wnioskodawca podejmie 

negocjacje i dołoży wszelkich 

starań aby negocjacje 

zakończyły się wynikiem 

pozytywnym. 

 

 

 

 


