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Załącznik do uchwały nr 296 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

z dnia 28 stycznia 2020 roku 

 

PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2020 

WERSJA PLANU DZIAŁANIA
1
 

2020/1 

INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA 

Numer i nazwa  

osi priorytetowej  
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i 
edukacji 

Instytucja  
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Wdrażania 
Europejskiego Funduszu Społecznego 

Adres 

korespondencyjny  
ul. Bracka 4B, 00-502 Warszawa 

Telefon 022 661 19 01 

Faks 022 661 19 00 

E-mail Sekretariat.DWF@mrpips.gov.pl 

Dane kontaktowe 

osoby (osób)  

do kontaktów 

roboczych  

Agnieszka Szemetyłło tel. 022 661 19 31 Agnieszka.Szemetyllo@mrpips.gov.pl 
 

 

                                                           
1
 Należy wpisać odpowiedni nr wersji Planu Działania w następującym formacie: „2020/1”, „2020/2”, „2020/…”.    
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DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE PO WER Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna 

FISZKA KONKURSU 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

Cel 

szczegółowy  

PO WER,  

w ramach 

którego 

realizowane 

będą projekty 

 Cel nr 2: Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego 

Celem projektu jest zdobycie kwalifikacji i nabycie kompetencji oraz nowych umiejętności przez kadrę 

pomocy i integracji społecznej, co przełoży się na wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz 

włączenia społecznego. 

Wsparcie w ramach projektu kierowane będzie do osób zarządzających i pracowników instytucji pomocy i 

integracji społecznej oraz pracowników socjalnych zatrudnionych poza systemem pomocy i integracji 

społecznej. 

Moduł I to szkolenie dla kandydatów na superwizorów pracy socjalnej, przygotowujące do egzaminu w 

celu uzyskania certyfikatu superwizora pracy socjalnej (60 osób). 

Moduł II to szkolenie z zakresu superwizji – całość merytoryczna szkolenia dotyczy zagadnień związanych 

z superwizją pracy socjalnej. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z zagadnieniami z zakresu 

superwizji, dotyczącymi między innymi tego, czym jest superwizja, jak powinna być prowadzona, jakie 

korzyści daje pracownikom socjalnym, jaki ma cel i zastosowanie w pracy socjalnej. Uczestnikom zostaną 

przedstawione dobre praktyki z zakresu superwizji pracy socjalnej funkcjonujące w Polsce i za granicą. 

Szkolenie to ma na celu przybliżenie zagadnień związanych z superwizją pracy socjalnej, promocję 

superwizji i prezentację dobrych praktyk (240 osób). 

Efektem modułu I będzie przygotowanie teoretyczne i praktyczne do egzaminu na superwizora pracy 

socjalnej w celu zdobycia certyfikatu superwizora pracy socjalnej. 

Efektem modułu II będzie nabycie wiedzy z zakresu superwizji pracy socjalnej, podniesienie kompetencji 
zawodowych i zdobycie przez kadrę pomocy i integracji społecznej nowych umiejętności  w zakresie 
prawidłowego identyfikowania trudności w pracy, ich źródeł oraz sposobów ich rozwiązywania, w tym 
radzenia sobie z problemami i wyzwaniami w pracy z klientem, a także zdobycie nowych umiejętności w 
rozwoju i zarządzaniu zespołem z wykorzystaniem metody superwizji 

Priorytet 

inwestycyjny 

PI 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i 

zwiększaniu szans na zatrudnienie 

Lp. konkursu 1 

Planowany  
kwartał 
ogłoszenia 
konkursu  

I X II  III  IV  

Planowany 
miesiąc  
rozpoczęcia 
naboru 
wniosków o 
dofinansowanie 

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 
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Rodzaj 
sposobu 
rozliczenia 
projektu/ów 

Kwotami ryczałtowymi lub stawkami jednostkowymi określanymi przez IP/IZ  

Kwotami ryczałtowymi określanymi przez beneficjenta (projekty do 100 tys. euro)  

Inne (projekty powyżej 100 tys. euro) x 

Planowana 

alokacja (PLN) 

2 640 000,00 PLN   

Do dofinansowania zostanie wybrany 1 projekt. 

Wymagany wkład własny beneficjenta 

TAK  X NIE  

Minimalny udział wkładu własnego  

w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych 

projektu  

3% 

Typ/typy 

projektów 

przewidziane 

do realizacji w 

ramach 

konkursu 

Działania edukacyjne na rzecz kadry zarządzającej i pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej 

oraz pracowników socjalnych zatrudnionych poza systemem pomocy i integracji społecznej obejmujące 

szkolenia z zakresu superwizji. 

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 

Liczba osób zarządzających i pracowników 

instytucji pomocy i integracji społecznej oraz 

pracowników socjalnych zatrudnionych poza 

systemem pomocy i integracji społecznej, którzy 

w wyniku wsparcia EFS nabyli kompetencje w 

zakresie realizacji działań na rzecz osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym 

nd. nd. 228 

Liczba osób zarządzających i pracowników 

instytucji pomocy i integracji społecznej oraz 

pracowników socjalnych zatrudnionych poza 

systemem pomocy i integracji społecznej, którzy 

w wyniku wsparcia EFS uzyskali kwalifikacje 

nd. nd. 57 

WSKAŹNIKI PRODUKTU
 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na: Ogółem w konkursie 
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Kobiety Mężczyzn 

Liczba osób zarządzających i pracowników 

instytucji pomocy i integracji społecznej oraz 

pracowników socjalnych zatrudnionych poza 

systemem pomocy i integracji społecznej, 

objętych wsparciem w programie 

nd. nd. 300 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

KRYTERIA WARUNKUJĄCE (dotyczy konkursów z etapem preselekcji) 

Nie dotyczy 

Uzasadnienie:  

KRYTERIA DOSTĘPU 

1. Projekt może być realizowany przez jednego Wnioskodawcę lub w partnerstwie.  

Liczba partnerów nie może wynosić więcej niż 4 (tj. lider + 3 partnerów).  

W skład partnerstwa mogą wchodzić podmioty wskazane w SzOOP PO WER w Działaniu 2.5. 

Uzasadnienie: 

Mając na uwadze zakres 

projektu, w tym liczbę 

osób planowanych do 

objęcia wsparciem, 

przyjęta liczba partnerów 

będzie optymalna dla 

właściwej realizacji 

projektu. 

Kryterium weryfikowane 

na podstawie treści 

złożonego wniosku o 

dofinansowanie projektu 

PO WER oraz na 

podstawie zestawienia 

własnego IP dot. 

wniosków, które wpłynęły 

w odpowiedzi na konkurs. 

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 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.)? 

TAK  NIE X 

2. Jeden podmiot może wystąpić w ramach konkursu – jako Wnioskodawca albo partner – nie więcej niż raz we wniosku 

o dofinansowanie. 

Uzasadnienie: W przypadku złożenia Stosuje się do typu/typów (nr) 1 
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więcej niż 1 wniosku 
przez jednego 
wnioskodawcę (jako lider 
lub partner) w ramach 
konkursu, Instytucja 
Organizująca Konkurs 
odrzuca wszystkie 
złożone w odpowiedzi na 
konkurs wnioski, w 
związku z niespełnieniem 
przez Wnioskodawcę 
kryterium dostępu. 

Kryterium weryfikowane 

na podstawie treści 

złożonego wniosku o 

dofinansowanie projektu 

PO WER oraz na 

podstawie zestawienia 

własnego IP dot. 

wniosków, które wpłynęły 

w odpowiedzi na konkurs. 

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 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.)? 

TAK  NIE X 

3. W przypadku złożenia wniosku w partnerstwie: 

 Podmiot odpowiedzialny za realizację modułu I (Wnioskodawca lub partner) musi posiadać zgodę ministra 

właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego na prowadzenie szkoleń dla superwizorów pracy socjalnej, o 

której mowa w art. 121a ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, 

z późn. zm.), 

 Podmiot odpowiedzialny za realizację modułu II (Wnioskodawca lub partner) musi posiadać: 

o zgodę ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego na prowadzenie szkoleń dla 

superwizorów pracy socjalnej, o której mowa w art. 121a ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 

pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, z poźn. zm.) lub  

o doświadczenie w kształceniu pracowników socjalnych lub doskonaleniu zawodowym kadr pomocy 

społecznej w formie prowadzenia szkoleń specjalizacyjnych z zakresu I lub II stopnia specjalizacji w 

zawodzie pracownik socjalny lub w formie prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego z zakresu 

organizacji pomocy społecznej, o których mowa odpowiednio w art. 116 ust. 3 i art. 122 ust. 3 ustawy o 

pomocy społecznej. 

Uzasadnienie: 

Charakter typu operacji 
implikuje wymóg 
posiadania zgody 
ministra właściwego do 
spraw zabezpieczenia 
społecznego na 
prowadzenie szkoleń dla 
superwizorów pracy 
socjalnej, o której mowa 
w art. 121a ust. 4 ustawy 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 
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z dnia 12 marca 2004 r. o 
pomocy społecznej 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 
1507, z poźn. zm.), a 
także posiadania 
doświadczenia w 
prowadzeniu szkoleń w 
obszarze pomocy 
społecznej. 

Kryterium weryfikowane 

na podstawie treści 

złożonego wniosku o 

dofinansowanie projektu 

PO WER oraz na 

podstawie zestawienia 

własnego IP dot. 

wniosków, które wpłynęły 

w odpowiedzi na konkurs. 

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 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.)? 

TAK  NIE X 

4. Projekt składa się z dwóch modułów: 

Moduł I dotyczy organizacji i przeprowadzenia szkoleń przygotowujących do przystąpienia do egzaminu na 

superwizora pracy socjalnej dla osób zarządzających i pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej oraz 

pracowników socjalnych zatrudnionych poza systemem pomocy i integracji społecznej, j, spełniających wymagania 

określone w art. 121a Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2019 r. poz.1507 ze zm.). 

Moduł II dotyczy organizacji i przeprowadzenia szkoleń z zakresu superwizji dla osób zarządzających i pracowników 

instytucji pomocy i integracji społecznej oraz pracowników socjalnych zatrudnionych  poza systemem pomocy i 

integracji społecznej. 

Uzasadnienie: 

Zgodnie z art. 121a, pkt. 5 

Ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz.U. 

2019.0.1507) warunkiem 

przystąpienia do szkolenia 

dla superwizorów pracy 

socjalnej jest złożenie 

wniosku o dopuszczenie 

do szkolenia dla 

superwizorów pracy 

socjalnej, a także 

wykazanie się 

posiadaniem 

wykształcenia wyższego 

magisterskiego 

uprawniającego do 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 
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wykonywania zawodu 

pracownika socjalnego, 

lub posiadaniem decyzji o 

uznaniu kwalifikacji w 

zawodzie regulowanym 

pracownika socjalnego na 

podstawie przepisów 

ustawy z dnia 18 marca 

2008 r. o zasadach 

uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w 

państwach członkowskich 

Unii Europejskiej (Dz. U. 

poz. 394, z 2013 r. poz. 

1650 oraz z 2014 r. poz. 

1004) oraz co najmniej 5-

letnim stażem w zawodzie 

pracownika socjalnego lub 

wykazanie się 

udokumentowanym 

doświadczeniem w 

przeprowadzeniu co 

najmniej 500 godzin 

szkoleń dla pracowników 

socjalnych z zakresu 

umiejętności 

interpersonalnych i 

społecznych, metodyki 

pracy socjalnej, diagnozy 

socjalnej, warsztatu pracy 

pracownika socjalnego lub 

aksjologii pracy socjalnej 

w okresie ostatnich 5 lat 

przed złożeniem wniosku 

o dopuszczeniu do 

szkolenia dla 

superwizorów pracy 

socjalnej. 

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 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.)? 

TAK X NIE  

5. Szkolenia w zakresie Modułu I realizowane będą zgodnie z przepisami  dotyczącymi superwizji pracy socjalnej, w 

szczególności ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, z poźn. zm.) i 

rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia2 grudnia 2016 r. w sprawie superwizji pracy 
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socjalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2087). 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie superwizji 

pracy socjalnej szkolenie dla superwizorów pracy socjalnej (MODUŁ I) powinno być zrealizowane w terminie nie 

krótszym niż 18 miesięcy. W ramach Modułu II uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z zagadnieniami z zakresu 

superwizji, w szczególności czym jest superwizja, jak powinna być prowadzona, jakie korzyści daje pracownikom 

socjalnym, jaki ma cel i zastosowanie w pracy socjalnej. Uczestnikom zostaną przedstawione dobre praktyki 

funkcjonujące w Polsce i za granicą z zakresu superwizji pracy socjalnej. Szkolenie to ma na celu przybliżenie 

zagadnień związanych z superwizją pracy socjalnej, promocję superwizji i prezentację dobrych praktyk. 

Szkolenie powinno być realizowane w formie wykładów, warsztatów i ćwiczeń, według autorskiego programu 

opracowanego na potrzeby projektu. 

Okres realizacji MODUŁU II wynika z zakresu merytorycznego szkolenia, opracowanego według autorskiej koncepcji 

Wnioskodawcy lub jego Partnera. 

Czas trwania szkolenia w module II obejmuje nie mniej niż 16 i nie więcej niż 20 godzin dydaktycznych, realizowanych w 

formie dwudniowego szkolenia. Liczebność grupy szkoleniowej wynosi od 8 do 20 osób. 

Uzasadnienie: 

Ramowy program szkoleń 

będzie załącznikiem  do 

wniosku o dofinansowanie. 

Szkolenia w ramach 
modułów I i II mogą być 
realizowane równolegle. 
Wprowadzenie kryterium 
wynika z konieczności 
zapewnienia prawidłowej 
realizacji działań 
szkoleniowych przez 
Wnioskodawcę. 

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 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.)? 

TAK X NIE  

6. Okres realizacji projektu nie przekracza 30 miesięcy. 

Uzasadnienie: 

Z dotychczasowego 

doświadczenia MRPiPS, 

wynika, że wskazany okres 

pozwoli na zrealizowanie 

tego typu projektu. 

Przyjęty okres realizacji 

projektu uwzględnia 

minimalny czas trwania 

szkolenia dla 

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
1 
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superwizorów pracy 

socjalnej (MODUŁ I) 

(powinno trwać minimum 

18 miesięcy) wynikający z  

rozporządzenia Ministra 

Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 2 

grudnia 2016 r. w sprawie 

superwizji pracy socjalnej. 

W szczególnie 

uzasadnionych 

przypadkach, w trakcie 

realizacji projektu, na 

wniosek beneficjenta i za 

zgodą IOK będzie istniała 

możliwość wydłużenia 

okresu realizacji projektu 

poza limit określony 

w kryterium, jeżeli w 

ocenie IOK taka zmiana 

przyczyni się do 

osiągnięcia założeń 

projektu i umożliwi 

rozliczenie projektu w 

wymaganym przez IOK 

terminie. Kryterium 

weryfikowane na 

podstawie treści złożonego 

wniosku o dofinansowanie 

projektu PO WER. 

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 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.)? 

TAK X NIE  

7. Uczestnikami I i II modułu szkoleń będą osoby zarządzające i pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej oraz 

pracownicy socjalni zatrudnieni poza systemem pomocy i integracji społecznej z terenu całego kraju. 

Wnioskodawca zapewni objęcie wsparciem szkoleniowym 300 osób z grupy docelowej, w tym w ramach: 

 modułu I – 60 osób zarządzających i pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej oraz pracowników 

socjalnych zatrudnionych poza systemem pomocy i integracji społecznej, spełniających wymagania 

określone w art. 121a Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2019.0.1507), 

 modułu II – 240 osób zarządzających i pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej oraz 

pracowników socjalnych zatrudnionych poza systemem pomocy i integracji społecznej. 

Uzasadnienie: 

Liczba osób, które mają 

zostać objęte wsparciem w 

ramach projektu została 

oszacowana na podstawie 

konsultacji 

przeprowadzonych przez 

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
1 
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MRPiPS,  

Podział proporcjonalny w 

ramach modułu I i II 

uwzględnia liczbę osób 

uprawnionych do 

świadczenia superwizji oraz 

ogólną liczbę pracowników 

socjalnych w Polsce. 

Przyjęte założenie 

uwzględnia także liczbę 

podmiotów uprawnionych 

do kształcenia pracowników 

socjalnych w zakresie 

superwizji (2 podmioty). 

Za zgodą IOK, na wniosek 

Wnioskodawcy istnieje 

możliwość zwiększenia 

liczby osób objętych 

wsparciem w ramach 

modułu I, przy 

proporcjonalnym 

zmniejszeniu  liczby osób 

objętych wsparciem w 

ramach modułu II, przy 

założeniu, że łącznie 

wsparciem objętych 

zostanie 300 osób. 

Rozwiązanie to ma na 

celu, możliwość 

elastycznego 

dostosowania wsparcia 

oferowanego w projekcie 

do potrzeb beneficjentów. 

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 

2018 r. poz. 1431, z późn. zm.)? 

TAK X NIE  

8. Wnioskodawca umożliwi uczestnictwo w projekcie osobom z różnych części Polski. Rekrutacja do projektu będzie miała 

charakter ogólnopolski (ogłoszenie w prasie ogólnopolskiej, bezpośrednia korespondencja mailowa ze wszystkimi 

ośrodkami pomocy społecznej, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, regionalnymi ośrodkami polityki społecznej, 

wydziałami polityki społecznej, innymi instytucjami pomocy i integracji społecznej oraz innymi instytucjami 

zatrudniającymi pracowników socjalnych).  
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Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie opisze sposoby zapewnienia równego dostępu dla uczestników z całego 

kraju. 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie kryterium 

wynika z konieczności 

zapewnienia udziału w 

szkoleniach osób 

zarządzających i 

pracowników instytucji 

pomocy i integracji 

społecznej oraz 

pracowników socjalnych 

zatrudnionych poza 

systemem pomocy i 

integracji społecznej z 

różnych regionów Polski. 

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 

2018 r. poz. 1431, z późn. zm.)? 

TAK X NIE  

9. Szkolenie kończy się:  

 w ramach modułu I uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, umożliwiającego przystąpienie do 

egzaminu w celu uzyskania certyfikatu superwizora pracy socjalnej. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy 

szkolenia zostaną zobligowani przez Wnioskodawcę do przystąpienia do egzaminu w celu uzyskania certyfikatu. 

 ramach modułu II - uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie kryterium 
wynika z konieczności 
zapewnienia jakości i 
trwałości efektów szkoleń.  

Nabycie nowych kwalifikacji 
zostanie zweryfikowane w 
wyniku przeprowadzenia 
egzaminu z  nabytej 
podczas szkolenia wiedzy i 
potwierdzone dyplomem. 

W efekcie udziału  
w projekcie uczestnicy 
nabędą kompetencje. 
Kompetencja to 
wyodrębniony zestaw 
efektów uczenia się / 
kształcenia. Opis 
kompetencji zawiera jasno 
określone warunki, które 
powinien spełniać uczestnik 
projektu, ubiegający się  

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
1 
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o nabycie kompetencji, tj. 
wyczerpującą informację  
o efektach uczenia się dla 
danej kompetencji oraz 
kryteria i metody ich 
weryfikacji. Weryfikacja 
następuje przed i po 
otrzymaniu wsparcia. 

Fakt nabycia kompetencji 
będzie weryfikowany  
w ramach następujących 
etapów: 

ETAP I – Zakres – 
zdefiniowanie w ramach 
wniosku o dofinansowanie 
grupy docelowej do objęcia 
wsparciem oraz wybranie 
obszaru interwencji EFS, 
który będzie poddany 
ocenie, 

ETAP II – Wzorzec – 
zdefiniowanie we wniosku  
o dofinansowanie 
standardu wymagań,   
tj. efektów uczenia się, 
które osiągną uczestnicy w 
wyniku przeprowadzonych 
działań projektowych, 

ETAP III – Ocena – 
przeprowadzenie 
weryfikacji na podstawie 
opracowanych kryteriów 
oceny, 

ETAP IV – Porównanie – 
porównanie uzyskanych 
wyników etapu III (ocena)  
z przyjętymi wymaganiami 
(określonymi na etapie II 
efektami uczenia się). 

Wsparcie w ramach 
projektu uzyskają między 
innymi kluczowi pracownicy 
pomocy i integracji 
społecznej. 
Przeprowadzenie szkolenia 
umożliwi przygotowanie 
uczestników do uzyskania 
certyfikatu superwizora 
pracy socjalnej. Osoby, 
które uzyskają certyfikat w 
przyszłości będą mogły 
prowadzić efektywną 
superwizję dla pracowników 
socjalnych. Końcowym 
rezultatem projektu będzie 
wykwalifikowana kadra 
pomocy społecznej, co 
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podwyższy poziom usług 
świadczonych przez 
instytucje pomocy i 
integracji społecznej. 

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 

2018 r. poz. 1431, z późn. zm.)? 

TAK X NIE  

10. Wnioskodawca realizujący szkolenia z zakresu superwizji w ramach projektu zapewnia zgodność ze standardem 

określonym w regulaminie konkursu przez IOK w zakresie: 

 potencjału technicznego i pomocy dydaktycznych, 

 przeprowadzenia i pokrycia kosztów rekrutacji uczestników szkoleń, 

 pokrycia kosztów podróży uczestników szkoleń, 

  pokrycia kosztów zakwaterowania uczestników szkoleń, 

 pokrycia kosztów wyżywienia uczestników szkoleń, 

 pokrycia kosztów materiałów dydaktycznych i podręczników dla uczestników szkoleń, 

 ubezpieczenia każdego uczestnika szkoleń w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków, 

 kosztu przeprowadzenia egzaminu na superwizora pracy socjalnej – w ramach modułu I. 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie kryterium 
wynika z konieczności 
zapewnienia rzetelnej i 
prawidłowej realizacji 
działań projektowych przez 
Wnioskodawcę. 

Zwrot kosztów podróży i 
zakwaterowania przysługuje 
wyłącznie w przypadku, gdy 
miejsce odbywania 
szkolenia znajduje się poza 
miejscem zamieszkania 
uczestnika. Zwrotowi nie 
podlegają koszty dojazdu w 
obrębie jednej miejscowości. 

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 

2018 r. poz. 1431, z późn. zm.)? 

TAK X NIE  
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KRYTERIA PREMIUJĄCE 

1. 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 

2. Projekt zakłada przeszkolenie w ramach modułu 

I o 20% więcej osób niż przewidziano w 

założeniach konkursu (tj. w szkoleniach weźmie 

udział 72 kandydatów na superwizorów pracy 

socjalnej) 

WAGA 20 

Uzasadnienie: 

Zgodnie z zapisami 

POWER, realizacja 

działań edukacyjnych ma 

na celu poprawę 

wykształcenia kadr 

zatrudnionych  

w instytucjach pomocy i 

integracji społecznej oraz 

dalszą specjalizację tych 

kadr w pracy z 

poszczególnymi grupami 

docelowymi a także z 

wykorzystaniem 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 
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specyficznych metod i 

narzędzi pracy, a 

uczestnictwo w 

szkoleniach przełoży się 

na poprawę skuteczności 

pomocy społecznej.  

W związku z dużym 

zapotrzebowaniem na 

szkolenia dla kandydatów 

na superwizorów pracy 

socjalnej oraz 

ograniczoną liczbą 

podmiotów posiadających 

uprawnienia  

do ich przeprowadzenia,  

zasadne wydaje się 

zmotywowanie 

potencjalnych 

wnioskodawców do 

przeszkolenia jak 

największej liczby osób w 

ramach modułu I.  

Kryterium weryfikowane 

na podstawie treści 

złożonego wniosku o 

dofinansowanie PO WER. 

KRYTERIA STRATEGICZNE (dotyczy konkursów z etapem oceny strategicznej) 

Nie dotyczy. 

Uzasadnienie:  

 

DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE PO WER 2.9 Rozwój ekonomii społecznej 

FISZKA KONKURSU
2
 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

Cel szczegółowy  

PO WER,  

w ramach którego 

realizowane będą 

projekty 

Cel 2: Wzmocnienie systemu wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej. 

Konkurs służy wyłonieniu projektu, którego celem będzie wyposażenie pracowników podmiotów 

ekonomii społecznej, w szczególności przedsiębiorstw społecznych w wiedzę i umiejętności 

pozwalające na skuteczne ubieganie się o zlecenia w ramach zamówień publicznych.  

Oczekuje się, że podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne objęte 

interwencją zwiększą uczestnictwo w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.  

                                                           
2
  W związku z trwającym procesem zmiany Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizacja niniejszego konkursu 

będzie możliwa dopiero po wejściu w życie zmienionych zapisów Programu oraz wprowadzeniu zmian w Szczegółowym Opisie 
Osi Priorytetowych PO WER. 
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Deficyty podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych w zakresie 

pozyskiwania zleceń w ramach zamówień publicznych stanowią powszechny problem.  

Podmioty te współpracują z administracją publiczną głównie w otwartych konkursach ofert w trybie 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Tymczasem, obok misji społecznej, 

równorzędnym czynnikiem konstytuującym przedsiębiorstwa społeczne jest prowadzenie 

działalności gospodarczej i kierowanie się rachunkiem ekonomicznym, zatem ich przychody powinny 

pochodzić także z realizacji m. in. zamówień publicznych. Zwiększenie aktywności przedsiębiorstw 

społecznych w tym zakresie wpłynie także na stabilność ich kondycji, trwałość oraz wzrost liczby 

miejsc pracy. 

Szkolenia powinny uwzględniać w szczególności społeczny wymiar zamówień publicznych 

uwzględniony w prawodawstwie krajowym dzięki implementacji dyrektywy 2014/24/UE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych (Dz.U. L 94 z 

28.03.2014), dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w 

sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, 

transportu i usług pocztowych (Dz.U. L 94 z 28.03.2014). oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji (Dz.U. L 94 z 28.03.2014).  

Wykonawcami zamówień publicznych uwzględniających aspekty społeczne potencjalnie mogą być 

podmioty ekonomii społecznej. 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 1843) 

przewiduje w szczególności takie rozwiązania jak: 

- tzw. klauzula zastrzeżona, klauzula pracownicza i zatrudnieniowa, 

- kryterium wyboru oferty odnoszące się do aspektów społecznych, 

- możliwość zastrzeżenia zamówień na niektóre usługi społeczne i inne szczególne usługi na rzecz 

określonych podmiotów spełniających warunki wskazane w ustawie, do których można zaliczyć 

przedsiębiorstwa społeczne.  

Dalsze prospołeczne zmiany w prawodawstwie regulującym zlecanie zamówień publicznych zostały 

przewidziane w nowej ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, która 

wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Kładzie ona większy nacisk na uwzględnianie 

stosowania aspektów społecznych w polityce zakupowej państwa. Przewiduje też doprecyzowanie 

kategorii podmiotów, dla których mogą zostać zastrzeżone zamówienia oraz inne zmiany 

uwypuklające wymiar społeczny zamówień publicznych. Planowane w ramach konkursu szkolenia 

powinny w szczególności prezentować praktyczny wymiar stosowania przepisów ww. ustawy. 

Priorytet inwestycyjny 
9v Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach 

społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia 

Lp. konkursu  

Planowany 

kwartał 

ogłoszenia 

konkursu  

I X II  III  IV  

Planowany miesiąc  

rozpoczęcia naboru 

wniosków o 

dofinansowanie 

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 

TAK   NIE X 
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grantowe? 

Rodzaj sposobu 

rozliczenia 

projektu/ów 

Kwotami ryczałtowymi lub stawkami jednostkowymi określanymi przez 

IP/IZ 
 

Kwotami ryczałtowymi określanymi przez beneficjenta (projekty do 100 

tys. euro) 
 

Inne (projekty powyżej 100 tys. euro) x 

Planowana alokacja 

(PLN) 

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi  

3 500 000 PLN 

 

Do dofinansowania zostaną wybrane trzy projekty, po jednym w każdym makroregionie. 

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 

Wyposażenie podmiotów ekonomii społecznej w wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystania 

prawa zamówień publicznych. 

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 

Liczba podmiotów ekonomii społecznej, które po opuszczeniu 

programu zwiększyły częstotliwość udziału w postępowaniach 

o udzielenie zamówienia publicznego. 

nd. nd. 30% 

WSKAŹNIKI PRODUKTU
 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na: 

Ogółem w konkursie 

Kobiety Mężczyzn 
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Liczba podmiotów ekonomii społecznej, których pracownicy 

zostali objęci wsparciem szkoleniowym w zakresie prawa 

zamówień publicznych. 

 

nd. 

 

nd. 1225 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

KRYTERIA WARUNKUJĄCE (dotyczy konkursów z etapem preselekcji) 

Nie dotyczy 

Uzasadnienie:  

KRYTERIA DOSTĘPU 

1. Jeden podmiot może wystąpić w ramach konkursu – jako 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 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. 

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 2018 r. poz. 

1431, z późn. zm.)? 

TAK  NIE X 

2. Wnioskodawcy w ramach projektów obejmą wsparciem szkoleniowym minimum 1225 PES, w podziale na następujące 

makroregiony: 

a) Makroregion I (zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko – pomorskie, wielkopolskie, dolnośląskie, lubuskie) – 

szkolenia dla co najmniej 325 przedstawicieli PES – maksymalna wartość projektu wynosi 928 572  PLN, 

b) Makroregion II (warmińsko – mazurskie, podlaskie, mazowieckie, łódzkie, lubelskie) – szkolenia dla co najmniej 450 

przedstawicieli PES – maksymalna wartość projektu wynosi 1 285 714  PLN, 

c) Makroregion III (świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie, opolskie) – szkolenia dla co najmniej 450 

przedstawicieli PES – maksymalna wartość projektu wynosi 1 285 714  PLN. 

 

Wnioskodawca w ramach swojego projektu obejmie wsparciem PES z terenu każdego z województw wchodzących w 
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skład makroregionu. 

Uzasadnienie: 

Zapewnienie ww. minimalnej liczby osób 

do objęcia wsparciem w ramach projektu 

w danym makroregionie jest niezbędne 

zarówno z punktu widzenia konieczności 

osiągnięcia zakładanych rezultatów, jak 

również zapewnienia efektywnego 

spożytkowania alokacji finansowej. 

W przypadku niewyłonienia na etapie 

rozstrzygnięcia konkursu projektu dla 

jednego z trzech ww. makroregionów, 

IOK będzie miała możliwość 

przeprowadzenia z Wnioskodawcami, 

których projekty zostaną wskazane do 

dofinansowania w pozostałych dwóch 

makroregionach, negocjacji  w celu 

przydzielenia  tym Wnioskodawcom 

województw oraz alokacji przypisanych 

do makroregionu nieobjętego wsparciem, 

w proporcji zapewniającej zarówno 

prawidłową realizację wszystkich 

projektów, jak również wskaźników w 

proporcji określonej w niniejszym 

kryterium.  

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 2018 r. poz. 

1431, z późn. zm.)? 

TAK  NIE X 

3. Wnioskodawca zapewni, że będzie realizował program szkolenia stanowiący załącznik do regulaminu konkursu, 

przedstawiający procedurę prawa zamówień publicznych z perspektywy oferenta. Wnioskodawca rozszerzy program 

szkoleniowy – po konsultacji i otrzymaniu zgody Komitetu Sterującego.  

Wnioskodawca jest zobowiązany do uwzględnienia w programie szkolenia w szczególności zapisów ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., a także do aktualizacji 

programu szkolenia w sytuacji zaistnienia kolejnych zmian w regulacjach dotyczących zamówień publicznych powstałych 

przed lub w trakcie realizacji szkoleń. 

Uzasadnienie: 

Szkolenia powinny uwzględniać w 

szczególności społeczny wymiar 

zamówień publicznych uwzględniony w 

prawodawstwie krajowym dzięki 

implementacji dyrektywy  2014/24/UE 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 
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publicznych (Dz.U. L 94 z 28.03.2014), 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 

r. w sprawie udzielania zamówień przez 

podmioty działające w sektorach 

gospodarki wodnej, energetyki, 

transportu i usług pocztowych (Dz.U. L 

94 z 28.03.2014). oraz dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w 

sprawie udzielania koncesji (Dz.U. L 94 z 

28.03.2014). 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej wydał także Rekomendacje 

dotyczące stosowania społecznie 

odpowiedzialnych zamówień publicznych, 

zachęcające podmioty zobowiązane do 

stosowania PZP do wykorzystania ww. 

rozwiązań – dokument ten należy 

uwzględnić przy planowaniu i 

prowadzeniu szkoleń (dokument znajduje 

się na stronie internetowej Departamentu 

Ekonomii Społecznej i Solidarnej w 

MRPiPS: 

www.ekonomiaspoleczna.gov.pl). 

Ramowy program szkolenia zostanie 

przedstawiony przez IOK i będzie 

uwzględniał ww. zagadnienia, określając 

zakres minimum zagadnień niezbędnych 

do poruszenia w trakcie szkoleń. 

Zapewni to spójność treści oraz 

osiągnięcie celów dla typu operacji. 

Rozszerzenie zakresu programu wymaga 

konsultacji oraz zgody Komitetu 

Sterującego. Ponadto w ramach projektu 

niezbędna jest współpraca 

wnioskodawcy z organami pomocniczymi 

i opiniodawczo-doradczymi ministra 

właściwego ds. zabezpieczenia 

społecznego. 

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 2018 r. poz. 

14310, z późn. zm.)? 

TAK X NIE  

http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/
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4. Wnioskodawca zapewni, że szkolenie jednego uczestnika w ramach projektu będzie trwało łącznie co najmniej 18 

godzin i realizowane będzie w dwóch blokach (teoretycznym i praktycznym), uwzględniających potrzeby szkoleniowe 

pracowników podmiotów ekonomii społecznej, w szczególności przedsiębiorstw społecznych. Wnioskodawca zapewni, 

że przy rekrutacji uczestników szkoleń, pierwszeństwo będą otrzymywać pracownicy przedsiębiorstw społecznych. 

Minimum 50% czasu przeznaczonego na realizację szkolenia stanowić będą elementy warsztatowe (blok praktyczny), 

podczas których m. in. zostanie przeprowadzony z uczestnikami proces przygotowania przykładowych ofert na 

realizację zlecenia w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Wnioskodawca zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty uczestnika związane ze szkoleniem, tj. koszty dojazdu, 

wyżywienia i zakwaterowania. 

Uzasadnienie: 

Program i harmonogram szkoleń będzie 

konsultowany i zatwierdzany w ramach 

Komitetu Sterującego, w celu 

zapewnienia spójności z kierunkami 

polityk publicznych w obszarze ekonomii 

społecznej na poziomie centralnym. 

Szkolenie musi zawierać elementy 

warsztatowe – w tym praktyczne aspekty 

przygotowania dokumentacji niezbędnej 

do złożenia oferty w ramach 

postępowania przetargowego. 

Kryterium weryfikowane na podstawie 

treści złożonego wniosku o 

dofinansowanie projektu PO WER. 

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 2018 r. poz. 

14310, z późn. zm.)? 

TAK X NIE  

5. Wnioskodawca zapewni, że przez cały okres realizacji projektu, uzupełniająco wobec szkoleń, dla co najmniej 30% 

podmiotów ekonomii społecznej, w szczególności przedsiębiorstw społecznych, korzystających ze wsparcia w projekcie, 

przeprowadzone zostaną konsultacje bezpośrednio związane z tematyką szkoleń (obejmujące w szczególności 

przygotowanie pełnej dokumentacji niezbędnej do złożenia przez reprezentowane przez uczestników podmioty oferty w 

trwającej procedurze udzielenia zamówienia publicznego). Jednocześnie Wnioskodawca zapewni, że możliwość 

skorzystania z ww. konsultacji będzie dostępna dla wszystkich podmiotów ekonomii społecznej uczestniczących w 

szkoleniach.   

Wnioskodawca będzie zobowiązany do monitorowania wyników postępowania przetargowego, w ramach którego ofertę 

złożył podmiot ekonomii społecznej – w szczególności przedsiębiorstwo społeczne korzystające z konsultacji 

związanych bezpośrednio z tematyką szkoleń. 

Uzasadnienie: 

Konsultacje bezpośrednio związane z 

tematyką szkoleń udzielone podmiotowi 

ekonomii społecznej na potrzeby złożenia 

oferty w ramach trwającego 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 
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postępowania przetargowego zwiększy 

prawdopodobieństwo, że oferta będzie 

kompletna, adekwatna oraz 

konkurencyjna. 

Za zgodą IOK dopuszcza się możliwość 

obniżenia wymogu zapewnienia 

konsultacji bezpośrednio związanych z 

tematyką szkoleń dla co najmniej 30% 

podmiotów w przypadku braku 

zainteresowania PES lub braku 

zamówień, przy których PES mogłyby 

skorzystać z konsultacji bezpośrednio 

związanych z tematyką szkoleń. 

 

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 2018 r. poz. 1431, z późn. 

zm.)? 

TAK X NIE  

6. Na terenie makroregionu, w którym realizowany jest projekt, Wnioskodawca zobowiązany jest do współpracy z OWES 

(m. in. w zakresie diagnozy potrzeb i rekrutacji uczestników szkoleń), a także współpracy z ROPS. 

Uzasadnienie: 

Dzięki wprowadzeniu kryterium zostanie 

zapewniony sprawny proces diagnozy potrzeb i 

rekrutacji uczestników szkoleń. Ponadto OWES (w 

tym konsultanci ds. zamówień publicznych 

przeszkoleni w PO WER w ramach projektu 

dotyczącego podnoszenia kwalifikacji OWES)  

będą mogły podjąć współpracę z tymi 

przedsiębiorstwami. W ten sposób wsparcie dla 

PES, w tym PS będzie kompleksowe oraz 

zapewniona zostanie ciągłość wsparcia po 

zakończeniu szkoleń. 

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 2018 r. poz. 14310, z późn. zm.)? 

TAK  NIE X 

 

7. Wnioskodawca zdiagnozuje dotychczasowy udział PES ze swojego makroregionu w postępowaniach  
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o udzielenie zamówienia publicznego. 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie kryterium dostępu wynika 

z konieczności osiągnięcia wskaźnika rezultatu na 

założonym poziomie.  

Diagnoza powinna zawierać w szczególności:  

 Charakterystykę PES z makroregionu 

(formy prawne, liczebność, wiek PES etc.); 

 Analizę udziału PES w zamówieniach 

publicznych, w tym: 

 Analizę częstotliwości ubiegania się o 

zamówienia wg form prawnych; 

 Analizę częstotliwości ubiegania się o 

zamówienia wg branż, w których działają 

PES; 

 Analizę stosowania klauzul społecznych na 

terenie makroregionu, w tym: 

 Informację jakie podmioty najczęściej 

stosują tę formę (np. gminy, urzędy miast 

etc.); 

 Informację o najczęściej dostępnych 

zamówieniach publicznych z 

zastosowaniem klauzul społecznych (jaka 

branża, średnia wysokość zamówienia 

etc.). 

 

Założenia dotyczące sposobu monitorowania 

zwiększenia udziału PES w zamówieniach 

publicznych zostaną uwzględnione 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 2018 r. poz. 14310, z późn. zm.)? 

TAK  NIE X 

 

 

8. Wnioskodawca zapewnia, że poziom wiedzy uczestników szkoleń zostanie zweryfikowany przed i po zakończeniu 

szkoleń. Wnioskodawca przygotuje listę przeszkolonych PES, z wyszczególnieniem PS z podziałem według siedziby na 

powiaty, którą udostępni właściwym terytorialnie OWES. 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie kryterium dostępu pozwoli na 

podniesienie trwałości osiągniętych rezultatów. 

Kryterium podlega ocenie na podstawie treści 

złożonego wniosku o dofinansowanie projektu PO 

WER. 

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

być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (na 

podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 14310, z późn. zm.)? 

TAK  NIE X 

 

9. Wnioskodawca zapewni, że szkolenie dla pracowników podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw 

społecznych mających siedzibę na terenie danego makroregionu, odbędzie się co najmniej w dwóch miastach 

wojewódzkich na terenie tego makroregionu. 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie kryterium wynika z 

konieczności zapewnienia wszystkim 

uczestnikom równego dostępu do 

szkolenia. 

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 2018 r. poz. 1431, z późn. 

zm.)? 

TAK  NIE X 

10. Trenerzy realizujący działania szkoleniowe w projekcie posiadają udokumentowane co najmniej 2-letnie doświadczenie 

w prowadzeniu szkoleń z obszaru prawa zamówień publicznych (co najmniej cztery szkolenia lub co najmniej 30 godzin 

szkoleniowych) oraz posiadają co najmniej 2-letnie doświadczenie w obszarze ekonomii społecznej, polegające np. na 

prowadzeniu szkoleń, doradztwa dla podmiotów ekonomii społecznej, wspieraniu w tworzeniu podmiotów ekonomii 

społecznej, realizacji zadań merytorycznych w ramach projektów skierowanych do podmiotów ekonomii społecznej. 

Uzasadnienie: 

Z typu operacji wynika konieczność 

zapewnienia kadry posiadającej 

doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z 

zakresu zamówień publicznych oraz 

jednocześnie w obszarze ekonomii 

społecznej. 

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 2018 r. poz. 

1431, z późn. zm.)? 

TAK X NIE  

11. Wnioskodawca zapewni obsługę (pod względem merytorycznym i technicznym) Komitetu Sterującego, którego 

członkami będą co najmniej: lider, partnerzy, przedstawiciele IP oraz Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w 
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MRPiPS jako kluczowego uczestnika Komitetu Sterującego – posiadającego głos decydujący w sprawie opiniowania 

produktów kluczowych w projekcie. Wnioskodawca zaprosi do udziału w pracach KS również przedstawicieli Urzędu 

Zamówień Publicznych, Krajowego Komitetu Ekonomii Społecznej oraz przedstawicieli wnioskodawców realizujących 

dwa pozostałe projekty w tym zakresie. 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie kryterium wynika z 

konieczności zapewnienia mechanizmów 

pozwalających na bieżącą weryfikację 

realizowanego w ramach konkursu 

zakresu tematycznego szkoleń. Komitet 

będzie miał za zadanie m.in. 

monitorowanie przebiegu szkoleń, 

konsultowanie kwestii merytorycznych, a 

także monitorowanie zgodności z 

kierunkami polityk publicznych w tym 

obszarze, stąd konieczny jest udział m. in. 

przedstawiciela departamentu 

merytorycznego MRPIPS oraz 

zaproszenie przedstawiciela UZP. 

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 2018 r. poz. 

14310, z późn. zm.)? 

TAK X NIE  

12. Okres realizacji projektu wynosi do 18 miesięcy. 

Uzasadnienie: 

Z dotychczasowego doświadczenia 

wynika, że wskazany okres pozwoli na 

przygotowanie szczegółowego zakresu 

szkoleń oraz pozostałych działań 

przewidzianych w projekcie. 

W szczególnie uzasadnionych 

przypadkach, w trakcie realizacji projektu, 

na wniosek Wnioskodawcy 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 podlega ocenie na podstawie 

treści złożonego wniosku o 

dofinansowanie projektu PO WER. 

Stosuje się do 

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

kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w 

regulaminie konkursu (na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 

2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1431, z późn. zm.)? 

TAK  NIE X 

13. Wnioskodawca zapewni udział w prowadzeniu szkoleń i konsultacjach w charakterze ekspertów, osób reprezentujących 

Zamawiających w rozumieniu Prawa zamówień publicznych, w szczególności Zamawiających będących jednostkami 

organizacyjnymi samorządu terytorialnego, posiadających doświadczenie w stosowaniu społecznych aspektów w 

zamówieniach publicznych. 

Uzasadnienie: 

Udział w projekcie, w charakterze 

ekspertów, osób reprezentujących 

środowisko Zamawiających, w 

szczególności osób zatrudnionych w 

jednostkach samorządu terytorialnego, 

pozwoli na przekazanie praktycznej 

wiedzy środowiska zamawiających do 

środowiska przedsiębiorstw społecznych, 

umożliwi wzajemne lepsze zrozumienie 

różnego rodzaju barier i ograniczeń oraz 

oczekiwań i możliwości związanych z 

funkcjonowaniem Prawa zamówień 

publicznych i jego społecznych aspektów. 

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 2018 r. poz. 

1431, z późn. zm.)? 

TAK X NIE  

14. Projekt realizowany jest w partnerstwie składającym się z co najmniej jednej organizacji pozarządowej lub podmiotu, o 

którym mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, posiadającej co najmniej 2-

letnie doświadczenie w realizacji usług szkoleniowych w zakresie zamówień publicznych oraz w realizacji projektów w 

obszarze ekonomii społecznej (polegających np. na prowadzeniu szkoleń, doradztwa dla podmiotów ekonomii 

społecznej, wspieraniu tworzenia podmiotów ekonomii społecznej, realizacji wspólnych projektów w obszarze spraw 

społecznych z bezpośrednim udziałem podmiotów ekonomii społecznej). 

Uzasadnienie: 

Partnerstwo, w którego skład wchodzi 

organizacja pozarządowa posiadająca 

doświadczenie w świadczeniu 

analogicznych usług zwiększa gwarancję 

skutecznej, efektywnej i poprawnej 

merytorycznie realizacji projektu. 

Realizacja ponadregionalnych działań 

szkoleniowych dla przedsiębiorstwa 

społecznego wymaga posiadania 

ugruntowanego doświadczenia w tym 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 
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zakresie i zakorzenienia w środowisku 

ekonomii społecznej. Organizacje 

pozarządowe stanowią trzon sektora 

ekonomii społecznej. Społeczna misja 

tych podmiotów oraz doświadczenie w 

realizacji zadań publicznych pozwalają 

zakładać wysoki poziom znajomości 

specyfiki sektora oraz zgodności działań z 

jego potrzebami. Ponadto organizacja 

pozarządowa posiadająca doświadczenie 

w świadczeniu analogicznych usług 

zwiększa gwarancję skutecznej, 

efektywnej i poprawnej merytorycznie 

realizacji projektu. 

Kryterium weryfikowane na podstawie 

treści złożonego wniosku o 

dofinansowanie projektu PO WER. 

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 2018 r. poz. 

14310, z późn. zm.)? 

TAK X NIE  

KRYTERIA PREMIUJĄCE 

1. Wnioskodawca zobowiązuje się do zlecenia min. 10% usług 

zaplanowanych w ramach projektu przedsiębiorstwom społecznym. WAGA 10 

Uzasadnienie: 

Poprzez stosowanie społecznie 

odpowiedzialnych zamówień publicznych 

zamawiający mogą wpływać na politykę 

zatrudnienia w regionie. Mogą promować 

zatrudnianie osób długotrwale 

bezrobotnych, ale również wszelkich 

innych grup, które na danym terenie 

potrzebują wsparcia. 

Lista przedsiębiorstw społecznych 

dostępna jest na stronie internetowej 

Departamentu Ekonomii Społecznej i 

Solidarnej w MRPiPS. 

Kryterium weryfikowane na podstawie 

treści złożonego wniosku o 

dofinansowanie projektu PO WER. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

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 
Stosuje się do 1 
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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. 

typu/typów (nr) 

3. Wnioskodawca zobowiąże się, że zrealizuje wskaźnik produktu na 

poziomie o 10 % wyższym niż wymagany w danym makroregionie. 
WAGA 10 

Uzasadnienie: 

Kryterium to zapewni pełną realizację 

wskaźnika produktu zaplanowanego w 

programie. 

Kryterium weryfikowane na podstawie 

treści złożonego wniosku o 

dofinansowanie PO WER. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

KRYTERIA STRATEGICZNE (dotyczy konkursów z etapem oceny strategicznej) 

Nie dotyczy  

Uzasadnienie:  

 

DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE PO WER 2.9 Rozwój ekonomii społecznej 

FISZKA KONKURSU
3
 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

Cel szczegółowy  

PO WER,  

w ramach którego 

realizowane będą 

projekty 

Cel nr 2: Wzmocnienie systemu wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej 

Działania polegające na przygotowaniu i wdrażaniu modeli PS świadczących wiązki usług 

społecznych realizowane są już obecnie w ramach projektu pn. Energia społeczna. Sieć 

Przedsiębiorstw Społecznych realizujących nowe modele usług w zakresie użyteczności 

publicznej. Nowy  konkurs stwarza zatem możliwości, aby w sposób komplementarny (w 

szczególności w zakresie PS w których wdrożony będzie model, a także zakresu samych modeli) 

kontynuować oraz rozszerzyć formułę działania PS opartą o kompleksową realizację usług 

społecznych.  

Celem projektu jest zidentyfikowanie, przygotowanie i pilotażowe wdrożenie modeli 

                                                           
3
  W związku z trwającym procesem zmiany Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizacja niniejszego konkursu 

będzie możliwa dopiero po wejściu w życie zmienionych zapisów Programu oraz wprowadzeniu zmian w Szczegółowym Opisie 
Osi Priorytetowych PO WER. 
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przedsiębiorstw społecznych (PS), których forma pozwalać będzie na ich wykorzystanie   

i wdrożenie także przez innych użytkowników po zakończeniu realizacji projektu (np. w ramach 

systemu franczyzowego, klastrów itp.). Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia 

profesjonalizacji PS i budowania ich potencjału w świadczeniu kompleksowych usług („wiązki usług 

społecznych”) na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym 

uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami i osób potrzebujących wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu oraz ich rodzin. Przyczyni się to do zwiększenia udziału podmiotów ekonomii 

społecznej w realizacji usług społecznych użyteczności publicznej, co stanowi jedno z założeń 

polityki publicznej w tym zakresie, wyrażonej m.in. w KPRES, a także rozwoju usług w zakresie 

rozwoju lokalnego. 

Projekt przełoży się na efektywne zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej,  

z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Usługi zostaną sprofilowane w ślad za 

diagnozą lokalnych potrzeb i potencjałów, przy aktywnym udziale członków lokalnej wspólnoty, 

dzięki czemu system będzie cechowała elastyczność. Jednocześnie projekt zakłada włączenie 

osób, dla których świadczone będą usługi, w proces ustalania oferty  

i pakietu działań, co pozwoli na zindywidualizowanie i osiągnięcie najwyższego stopnia 

dopasowania modelu do potrzeb. Na etapie identyfikowania modeli preferowane jest także 

poszukiwanie istniejących już rozwiązań i działających PS. 

Wdrożenie systemu przełoży się także na wysoką jakość usług, większą ich dostępność,  

a także aktywizację społeczności lokalnej (także zawodową), co skutkować będzie wzmacnianiem 

więzi społecznych, poczucia solidarności i wpływu na rozwój lokalnej gospodarki i samodzielne 

rozwiązywanie problemów wspólnoty, zgodnie z zasadą pomocniczości.  

Tak skonstruowana interwencja, zmierzająca do tworzenia modelowych rozwiązań w zakresie 

aktywnych form integracji i deinstytucjonalizacji usług społecznych, przyczyni się do poprawy 

jakości polityk publicznych. Włączenie opracowanych i przetestowanych modeli w inne formy 

wsparcia ekonomii społecznej (np. w zakres standardów OWES lub franczyzę społeczną) pozwoli 

na upowszechnienie wypracowanych rozwiązań i zapewnienie trwałości efektów projektu. 

Priorytet inwestycyjny 

9v Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach 

społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do 

zatrudnienia 

Lp. konkursu  

Planowany 

kwartał 

ogłoszenia 

konkursu  

I X II  III  IV  

Planowany miesiąc  

rozpoczęcia naboru 

wniosków o 

dofinansowanie 

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 

TAK   NIE X 
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grantowe? 

Rodzaj sposobu 

rozliczenia 

projektu/ów 

Kwotami ryczałtowymi lub stawkami jednostkowymi określanymi przez 

IP/IZ 
 

Kwotami ryczałtowymi określanymi przez beneficjenta (projekty do 100 

tys. euro) 
 

Inne (projekty powyżej 100 tys. euro) x 

Planowana alokacja 

(PLN) 

10 000 000 

Do dofinansowania zostanie wybrany 1 projekt. 

Wymagany wkład własny beneficjenta 

TAK   NIE X 

Minimalny udział 

wkładu własnego  

w finansowaniu 

wydatków 

kwalifikowalnych 

projektu  

 

Typ/typy projektów 

przewidziane do 

realizacji w ramach 

konkursu 

Działania koordynacyjne w obszarze ekonomii społecznej: 

- przygotowanie i wdrożenie modeli przedsiębiorstw społecznych, m.in. o charakterze usługowym, 

świadczących tzw. „wiązki” usług społecznych użyteczności publicznej, kierowanych  

w szczególności w zindywidualizowany i kompleksowy sposób do osób niepełnosprawnych  

i niesamodzielnych oraz ich rodzin, w tym dla rodzin posiadających dzieci z niepełnosprawnością 

i realizujących zadania użyteczności publicznej w zakresie rozwoju lokalnego; 

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 

Liczba przedsiębiorstw społecznych, w których pilotażowo 

wdrożono model przedsiębiorstwa społecznego o charakterze 

usługowym i realizujących zadania użyteczności publicznej w 

zakresie rozwoju lokalnego. 

nd. nd. 50 

WSKAŹNIKI PRODUKTU
 

Nazwa wskaźnika Wartość docelowa wskaźnika 
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W podziale na: 

Ogółem w konkursie 

Kobiety Mężczyzn 

Liczba opracowanych modeli przedsiębiorstw społecznych o 

charakterze usługowym i realizujących zadania użyteczności 

publicznej w zakresie rozwoju lokalnego. 

 

5 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

KRYTERIA WARUNKUJĄCE (dotyczy konkursów z etapem preselekcji) 

Nie dotyczy 

Uzasadnienie:  

KRYTERIA DOSTĘPU 

1. Jeden podmiot może wystąpić w ramach konkursu – jako 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 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. 

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 2018 r. poz. 1431, z późn. 

zm.)? 

TAK  NIE X 

2. Okres realizacji projektu nie przekracza 36 miesięcy. 

Uzasadnienie: 

Z dotychczasowego doświadczenia 

MRPiPS w zakresie wypracowania i 

pilotażowego wdrożenia modeli wynika, 

że wskazany okres pozwoli na 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 
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zrealizowanie tego typu projektu. 

W szczególnie uzasadnionych 

przypadkach, w trakcie realizacji projektu, 

na wniosek Wnioskodawcy 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 2018 r. poz. 1431, z późn. 

zm.)? 

TAK  NIE X 

3. Wnioskodawcą jest podmiot ekonomii  społecznej
4
 realizujący usługi społeczne

5
 użyteczności publicznej lub zadania w 

zakresie rozwoju lokalnego.  

Uzasadnienie: 

Z uwagi na główne założenia projektu – tj. 

wypracowanie i wdrożenie modeli  

przedsiębiorstw społecznych o 

charakterze usługowym i realizujących 

zadania użyteczności publicznej w 

zakresie rozwoju lokalnego, kluczową 

kwestią z punktu widzenia 

zagwarantowania powodzenia realizacji 

projektu jest zagwarantowanie jego 

realizacji przez podmiot posiadający 

doświadczenie w obszarze ekonomii 

społecznej, realizujący usługi społeczne 

użyteczności publicznej lub zadania w 

zakresie rozwoju lokalnego.  

Podmiot ekonomii społecznej, będący  

Wnioskodawca nie może być 

jednocześnie podmiotem, w którym 

wdrażany będzie model wypracowany w 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

                                                           
4
 Zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 

ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
na lata 2014-2020 

5
 Na potrzeby niniejszego konkursu przyjęto termin „usługi społeczne użyteczności publicznej” w rozumieniu dokumentu 

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej.  
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ramach projektu. 

Weryfikacja spełnienia kryterium na 

podstawie treści wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

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 2018 r. poz. 1461, z późn. 

zm.)? 

TAK X NIE  

4. Wnioskodawca oraz Partnerzy posiadają co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie tworzenia i realizacji 

programów/projektów w zakresie ekonomii społecznej, w obszarze usług społecznych użyteczności publicznej lub 

zadań w zakresie rozwoju lokalnego. 

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. 

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 2018 r. poz. 1431, z późn. 

zm.)? 

TAK X NIE  

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

zaangażowany do realizacji projektu, w tym co najmniej: 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). 

Uzasadnienie: 

Kryterium to pozwoli wyłonić 

Wnioskodawców, którzy dysponują 

odpowiednim zapleczem kadrowym. 

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 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.)? 

TAK X NIE  
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6. Wnioskodawca zobowiązuje się do współpracy na wszystkich etapach projektu z Departamentem Ekonomii 

Społecznej i Solidarnej w MRPiPS, a także z właściwymi organami pomocniczymi  

i opiniodawczo‐doradczymi ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego, przede wszystkim Krajowym 

Komitetem Rozwoju Ekonomii Społecznej (w szczególności poprzez uwzględnianie podczas realizacji projektu 

rekomendacji i innych dokumentów wypracowanych w ramach organów  

i zatwierdzonych przez Ministerstwo w odniesieniu do zwiększania udziału podmiotów ekonomii społecznej w realizacji 

usług społecznych). 

Uzasadnienie: 

Kryterium wynika z konieczności zachowania 

spójności z kierunkami interwencji w ramach 

krajowej polityki publicznej w zakresie ekonomii 

społecznej, przewidzianymi w KPRES oraz z 

pracami prowadzonymi w ramach organów 

pomocniczych oraz opiniodawczo-doradczych 

ministra właściwego ds. zabezpieczenia 

społecznego. 

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 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.)? 

TAK X NIE  

 

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

którego członkami będą co najmniej: przedstawiciele(ki) Wnioskodawcy, Partnera/Partnerów, Ośrodka Wsparcia 

Ekonomii Społecznej, Podmiotu Ekonomii Społecznej, realizatorów projektu pn. Energia społeczna. Sieć 

Przedsiębiorstw Społecznych realizujących nowe modele usług w zakresie użyteczności publicznej oraz Departamentu 

Ekonomii Społecznej i Solidarnej w MRPiPS jako kluczowego uczestnika Komitetu Sterującego.  

Wnioskodawca wystosuje zaproszenie do uczestnictwa w Komitecie Sterującym także do Konwentu Dyrektorów 

ROPS oraz Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. 

Ostateczne wersje dokumentów koncepcyjnych, pakietów oraz propozycji rozwiązań systemowych i innych 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. 

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 

TAK X NIE  
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realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.)? 

 

 

8. Wnioskodawca zapewni opracowanie 5 modeli przedsiębiorstw społecznych (zgodnie z definicją PS zawartą w 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 

lata 2014-2020) realizujących wiązki usług skierowane do osób z niepełnosprawnościami  i osób  potrzebujących 

wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i ich rodzin (w tym opiekunów), osób starszych 60+ oraz ich rodzin. 

Modele będą mieć formułę multiplikowalną, tzn. przygotowaną do wykorzystania, powielenia i wdrożenia także przez 

innych użytkowników po zakończeniu realizacji projektu (np. w ramach systemu franczyzowego itp.) – w postaci 5 

podręczników opisujących proces wdrożenia (odrębnie dla każdego modelu).  

Praca nad modelami uwzględniać musi doświadczenia projektu realizowanego w pierwszej edycji niniejszego konkursu 

nr POWR.02.09.00-IP.03-00-003/18 (projekt pt. Energia społeczna. Sieć Przedsiębiorstw Społecznych realizujących 

nowe modele usług w zakresie użyteczności publicznej).  

Proponowane rozwiązania nie mogą być powieleniem wypracowanych już modeli w ramach ww. projektu lub innych 

działań i inicjatyw wskazanych przez IOK w Regulaminie Konkursu.  

Wypracowane w projekcie modele nie mogą być wdrażane w tych samych PS, które były objęte wsparciem w projekcie 

pt. Energia społeczna. Sieć Przedsiębiorstw Społecznych realizujących nowe modele usług w zakresie użyteczności 

publicznej, 

Ostateczne wersje 5 modeli przedsiębiorstw społecznych podlegają zatwierdzeniu przez Komitet Sterujący. Przy 

zatwierdzaniu Komitet Sterujący bierze pod uwagę jednostkową efektywność kosztową wybranych modeli. 

Uzasadnienie: 

Wprowadzone kryterium pozwoli 

zapewnić osiągnięcie założonych 

rezultatów. Założenia modeli 

opracowywanych w projekcie pt. Energia 

społeczna. Sieć Przedsiębiorstw 

Społecznych realizujących nowe modele 

usług w zakresie użyteczności publicznej 

zostaną opisane w regulaminie 

konkursu. 

Kryterium podlega ocenie na podstawie 

treści złożonego wniosku o 

dofinansowanie projektu PO WER. 

Na potrzeby niniejszego konkursu przez 

przedsiębiorstwo społeczne o 

charakterze usługowym i realizującym 

zadania użyteczności publicznej w 

zakresie rozwoju lokalnego rozumie się: 

podmioty znajdujące się w bazie 

prowadzonej przez MRPiPS pod 

adresem 

http://www.bazaps.ekonomiaspoleczna.g

ov.pl/,  o charakterze usługowym (np. 

świadczące tzw. „wiązki” usług 

społecznych użyteczności publicznej, 

kierowane w szczególności do osób z 

niepełnosprawnościami i potrzebujących 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 
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wsparcia w codziennym funkcjonowaniu 

oraz ich rodzin, w tym dla rodzin 

posiadających dzieci z 

niepełnosprawnością), realizujące 

zadania w obszarach wskazanych w art. 

2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o 

realizowaniu usług społecznych przez 

centrum usług społecznych);  

Wiązki usług – oznaczają zestaw 

zintegrowanych usług społecznych, 

świadczonych przez jednego lub kilku 

wykonawców, w ramach spójnego  

i zaplanowanego działania 

zaspokajającego w sposób ciągły 

potrzeby mieszkańców wspólnoty 

samorządowej o wielorakim lub 

jednorodnym charakterze. 

 

 

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 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.)? 

TAK X NIE 

 

9. Wnioskodawca zapewni, że przygotowanie 5 modeli rozpocznie od analizy prowadzonych dotychczas prac w tym 

zakresie, z uwzględnieniem „desk-research” oraz studiów przypadków, opracowanych w projekcie pt. Energia 

społeczna. Sieć Przedsiębiorstw Społecznych realizujących nowe modele usług w zakresie użyteczności publicznej 

realizowanym w ramach pierwszej edycji niniejszego konkursu. 

Wnioskodawca zapewni również partycypacyjną formułę prac nad modelami, obejmującą m. in. diagnozę 

zapotrzebowania na usługi społeczne i zadania użyteczności publicznej w zakresie rozwoju lokalnego na terenie 

działania przedsiębiorstw społecznych  typowanych do pilotażowego wdrożenia, włączenie w procesy konsultacyjne 

mieszkańców wspólnot terytorialnych, podmiotów ekonomii społecznej i przedstawicieli jst, itd. 

Wnioskodawca uwzględni w swojej analizie doświadczenia z realizacji działań w tym zakresie w ramach PO KL 

(szczegóły w uzasadnieniu). Wnioskodawca zapewni, że będzie preferował modyfikację i rozbudowę istniejących 

(funkcjonujących) rozwiązań i podmiotów. Wnioskodawca zapewni również komplementarność/demarkację w stosunku 

do działań i efektów projektu realizowanego w ramach PI 9i - Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna: 

Wypracowanie i upowszechnienie modelu współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego z innymi podmiotami 

realizującymi usługi społeczne. 

Uzasadnienie: 

Wprowadzone kryterium pozwoli 

zapewnić osiągnięcie założonych 

rezultatów. 

Kryterium podlega ocenie na podstawie 

treści złożonego wniosku o 

dofinansowanie projektu PO WER. 

Wnioskodawca uwzględni w swych 

analizach i wypracowanych modelach 

doświadczenia projektu pn. „System 

wzmacniania potencjału i kompetencji 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 
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sektora spółdzielczości socjalnej oraz 

stworzenie sieci współpracy z instytucjami 

rynku pracy oraz pomocy i integracji 

społecznej”, realizowanego w ramach PO 

KL, w zakresie modeli spółdzielni 

socjalnych. 

Wnioskodawca uwzględni także 

Rekomendacje Ministra Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej dotyczące 

stosowania społecznie odpowiedzialnych 

zamówień publicznych, zachęcające 

podmioty zobowiązane do stosowania 

PZP do wykorzystania ww. rozwiązań. 

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 2018 r. poz. 1431, z późn. 

zm.)? 

TAK X NIE  

10. Wnioskodawca zapewni pilotażowe wdrożenie 5 modeli przedsiębiorstw społecznych o charakterze usługowym i 

realizujących zadania publiczne w zakresie rozwoju lokalnego w 50 nowych lub istniejących podmiotach (10 wdrożeń 

każdego z 5 nowych modeli powstałych w ramach bieżącego projektu). Przez pilotażowe wdrożenie rozumie się 

testowe wprowadzenie do bieżącej działalności przedsiębiorstw społecznych wypracowanych modeli, prowadzących 

m. in. do zainicjowania lub rozszerzenia danego zakresu działalności, zwiększenia grona odbiorców, a jednocześnie 

zwiększenia stabilności przedsiębiorstwa społecznego (np. poprzez wzrost liczby pracowników zatrudnionych na 

podstawie umowy o pracę lub wzrost zatrudnienia w ogóle). Okres pilotażu będzie trwał minimum 12 miesięcy dla 

każdego przedsiębiorstwa społecznego. 

Regulamin wdrożenia modeli będzie wymagał zatwierdzenia przez Komitet Sterujący. 

Uzasadnienie: 

Wprowadzone kryterium pozwoli na 

osiągnięcie rezultatów przewidzianych w 

projekcie. 

Kryterium podlega ocenie na podstawie 

treści złożonego wniosku o 

dofinansowanie projektu PO WER. 

Pilotażowe wdrożenie modeli 

przedsiębiorstw społecznych może 

odbywać się np. w formie zlecenia usługi 

– poprzez wyłonienie z zastosowaniem 

zasady konkurencyjności przedsiębiorstw 

społecznych odpowiedzialnych za 

wdrożenie modeli. 

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 2018 r. poz. 1431, z późn. 

TAK X NIE  
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zm.)? 

11. Wnioskodawca wskaże we wniosku minimum następujące kamienie milowe projektu wraz z terminem realizacji: 

I kamień milowy (w ciągu ok. 6 miesięcy od momentu podpisania umowy): 

 Przygotowanie wstępnych propozycji 5 modeli z wykorzystaniem analizy „desk-research”, opracowanej w 

projekcie realizowanym w pierwszej edycji niniejszego konkursu, studium przypadków, prace eksperckie i 

konsultacyjne, itd. – raport. 

II kamień milowy (w ciągu ok. 13 miesięcy od momentu zakończenia I kamienia milowego): 

 Wytypowanie przedsiębiorstw społecznych do wdrożenia modeli, w tym przeprowadzenie diagnozy 

zapotrzebowania na usługi społeczne lub zadania użyteczności publicznej w zakresie rozwoju lokalnego, 

włączenie w procesy konsultacyjne mieszkańców wspólnot terytorialnych, podmiotów ekonomii społecznej i 

przedstawicieli jst itd. – raport z wnioskami i rekomendacjami oraz ostateczna wersja 5 modeli wraz z 

Regulaminem ich wdrożenia. 

III kamień milowy (w ciągu ok. 16 miesięcy od momentu zakończenia II kamienia milowego): 

 Pilotażowe wdrożenie 5 nowych modeli – raport wraz z wnioskami i rekomendacjami wynikającymi z pilotażu, 

w tym propozycjami rozwiązań regulacyjnych, finansowych i programowych oraz standardem nowej usługi 

OWES. 

Uzasadnienie: 

Kryterium określa minimum założeń 

projektu, niezbędne do pełnej realizacji 

celu i osiągnięcia rezultatu. 

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 2018 r. poz. 1431, z późn. 

zm.)? 

TAK X NIE  

12. Wnioskodawca zobowiąże się do zapewnienia trwałości rezultatów projektu w okresie 2 lat od daty zakończenia 

projektu, co najmniej przez zapewnienie dostępności modeli (dostępność podręczników) oraz wsparcia doradczego dla 

co najmniej kolejnych 50 podmiotów zainteresowanych jego wdrażaniem oraz przedstawienia porozumienia o 

współpracy z co najmniej 2 akredytowanymi OWES w zakresie wsparcia dla podmiotów zainteresowanych 

wdrożeniem danego modelu po zakończeniu realizacji projektu. 

Uzasadnienie: 

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 2018 r. poz. 1431, z późn. 

TAK X NIE  
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zm.)? 

KRYTERIA PREMIUJĄCE 

1. 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 

KRYTERIA STRATEGICZNE (dotyczy konkursów z etapem oceny strategicznej) 

Nie dotyczy  

Uzasadnienie:  

 

 

 

 

 

 


