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Załącznik do uchwały nr 298 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza 
Edukacja Rozwój z dnia 28 stycznia 2020 roku. 

L.p. Miejsce w Rocznym Planie Działania Obecny zapis Proponowany zapis 

 

1. 
Roczny Plan Działania dla 
Działania 4.1 i 4.2 PO WER 
opracowany przez Ministerstwo 
Funduszy i Polityki Regionalnej  

 

Działanie 4.1 Innowacje 
społeczne 

- 

Dodano fiszkę konkursu na 

Wsparcie rozwoju ekosystemu 

innowacji społecznych w Polsce  

 

2. 
Roczny Plan Działania dla 
Działania 4.1 i 4.2 PO WER 
opracowany przez Ministerstwo 
Funduszy i Polityki Regionalnej 

 

Działanie 4.1 Innowacje 
społeczne 

- 

Dodano fiszkę konkursu na 

skalowanie modelu 

Środowiskowego Centrum 

Zdrowia Psychicznego dla dzieci i 

młodzieży  
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Załącznik nr 1 

DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE PO 
WER 

4.1 

FISZKA KONKURSU 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

Cel 

szczegółowy  

PO WER,  

w ramach 

którego 

realizowane 

będą projekty
1
 

Zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy 

skuteczności wybranych aspektów polityk publicznych w obszarze 

oddziaływania EFS. 

Temat – wsparcie rozwoju ekosystemu innowacji społecznych w Polsce.  

Cel – wsparcie rozwoju ekosystemu innowacji społecznych poprzez sieciowanie 

podmiotów działających w sferze innowacji społecznych w celu zapewnienia lepszych 

warunków do inicjowania, rozwijania oraz upowszechniania/skalowania innowacji 

społecznych w Polsce.  

Doświadczenia z dotychczas realizowanych konkursów na inkubację innowacji 

społecznych pokazują, że wśród oferowanych w ich ramach form wsparcia brakuje 

narzędzi, które służyłyby do rozwoju ekosystemu innowacji społecznych. Dlatego 

niezbędnym jest ich stworzenie, co będzie sprzyjać jak najbardziej efektywnemu 

osiągnięciu celu wyznaczonego dla działania 4.1. Jest też aktualnie dobry moment na ten 

rozwój, bo można będzie do tego wykorzystać potencjał w obszarze innowacyjności 

społecznej, drzemiący w osobach fizycznych, grupach nieformalnych czy podmiotach 

pozarządowych, prywatnych lub publicznych, jaki został uwolniony dzięki inkubatorom 

innowacji społecznych, które były lub są prowadzone w ramach ww. konkursów. 

Zadanie wsparcia rozwoju ekosystemu innowacji społecznych zostanie 

zrealizowane poprzez utworzenie organizacji parasolowej, tzw. metainkubatora.  

Celem działania metainkubatora będzie stworzenie sieci współpracy na rzecz rozwoju 

ekosystemu innowacji społecznych. Rolą metainkubatora będzie przede wszystkim 

sieciowanie podmiotów zainteresowanych współpracą na rzecz innowacji społecznych, 

wsparcie procesu inkubowania innowacji, wymiana doświadczeń i wiedzy między 

członkami sieci, prowadzenie działań na rzecz upowszechniania i skalowania najlepszych 

innowacyjnych rozwiązań, a także podejmowanie inicjatyw skierowanych na zewnątrz, 

służących promowaniu kultury eksperymentowania,  wzmacnianiu kompetencji w 

obszarze zarządzania zmianą u lokalnych liderów czy budowaniu otwartości na 

innowacyjność społeczną na poziomie władz samorządowych. Metainkubator będzie 

ściśle współpracował z IZ POWER, tak aby na bieżąco reagować na potrzeby związane 

ze wsparciem rozwoju ekosystemu innowacji społecznych w Polsce. 

Stworzenie sieci podmiotów zajmujących się inkubacją innowacji społecznych zwiększy 

ich efektywność w działaniu, nada walor wpływu poprzez łączenie potencjałów 

i pomysłów, da przestrzeń do dzielenia się doświadczeniem, ułatwi wymianę wiedzy, 

pozwoli na uspójnianie wiedzy i wypracowanie dobrych praktyk, sprzyjać będzie także 

poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dzięki integracji środowiska i współpracy z kluczowymi 

interesariuszami powstawania i rozwoju innowacji – administracją publiczną centralną 

i samorządową, organizacjami pozarządowymi, ośrodkami edukacyjnymi, biznesem i 

                                                           
1
 W przypadku konkursów na projekty koncepcyjne w wierszu Cel szczegółowy, w ramach którego realizowane będą projekty 

należy opisać również zasadnicze założenia interwencji publicznej, której wsparcie zaplanowano poprzez realizację projektów, 
które mają zostać wybrane w ramach konkursu. W przypadku konkursów na projekty innowacyjne i współpracy ponadnarodowej 
w wierszu Cel szczegółowy, w ramach którego realizowane będą projekty należy uwzględnić również temat/tematy, w ramach 
których projekty będą wybierane. 
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mediami, metainkubator będzie mógł pełnić rolę rzecznika / lobbysty na rzecz lepszego 

wykorzystania nowych, skuteczniejszych rozwiązań w radzeniu sobie z wyzwaniami 

społecznymi współczesnej Polski 

Uruchomienie działalności metainkubatora pozwoli na wdrożenie rekomendacji z 

ewaluacji przyjętej przez KM POWER (Raport dla badania pn. „Ewaluacja innowacji 

społecznych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój”, Raport 

pierwszy, styczeń 2018). 

Priorytet 

inwestycyjny 
10 

Lp. konkursu 1 

Planowany  
kwartał 

ogłoszenia 
konkursu 

I  II X III  IV  

Planowany 
miesiąc  

rozpoczęcia 
naboru 

wniosków o 
dofinansowanie

2
 

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

   X         

Tryb realizacji 
konkursu 

otwarty 
(podzielony 
na rundy) 

 zamknięty X 

Czy w ramach 
konkursu będą 

wybierane 
projekty 

grantowe? 

TAK  NIE X 

Planowana 

alokacja (PLN) 

6 000 000 PLN 

Do dofinansowania zostanie wybrany 1 projekt. 

 

TAK  NIE x 

Minimalny udział wkładu własnego  

w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych 

projektu 

 

Typ/typy 

projektów 

przewidziane do 

realizacji w 

ramach 

konkursu 

1. Sieciowanie podmiotów działających na rzecz zwiększenia poziomu 

wykorzystania innowacji społecznych.  

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

                                                           
2
 Zaznaczyć właściwe pole z nr. miesiąca znakiem „X”, uwzględniając fakt, że zgodnie z art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 

2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.) aktualizacja harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie nie może dotyczyć 
naboru, którego przeprowadzenie zaplanowano w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc od dnia aktualizacji. Natomiast 
zgodnie z podrozdziałem 6.7 pkt 6 Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 dniem aktualizacji 
harmonogramu jest dzień jego publikacji na stronie internetowej IZ PO WER oraz na portalu internetowym, o którym mowa 
w art. 115 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego.  
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WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na
3
: 

Ogółem w konkursie 

Kobiety Mężczyzn 

1. Liczba podmiotów, które uzyskały wsparcie 

w zakresie upowszechniania idei innowacji 

społecznych 

Nd. Nd. 50 

WSKAŹNIKI PRODUKTU
 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na
4
: 

Ogółem w konkursie 

Kobiety Mężczyzn 

1. Liczba utworzonych sieci współpracy 

podmiotów zajmujących się innowacjami 

społecznymi 

Nd. Nd. 1 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

KRYTERIA DOSTĘPU 

1. W projekcie realizowane są co najmniej następujące działania: 

1) dotarcie do podmiotów, które czynnie działają w sferze innowacji społecznych, inicjowanie, 

animowanie ich współpracy;  

2) wsparcie inkubatorów innowacji społecznych w zakresie doskonalenia umiejętności 

niezbędnych w procesie wdrażania innowacji społecznych, w szczególności w takich obszarach 

tematycznych jak metody pracy z innowatorem, ewaluacja, mierzenie wpływu, wykorzystanie 

technik behawioralnych w procesie inkubowania innowacji społecznych, upowszechnianie 

innowacji; 

3) wsparcie innowatorów społecznych w zakresie zdobywania lub rozwoju kompetencji 

niezbędnych do wdrażania innowacji społecznych;  

4) upowszechnianie wybranych innowacji, wypracowanych w inkubatorach innowacji społecznych; 

5) rzecznictwo na rzecz innowacji społecznych; 

6) stworzenie internetowej bazy innowacji społecznych i jej administrowanie.  

Uzasadnienie: 
Wskazane działania są niezbędne 

dla prawidłowej realizacji celów, 

jakie zostały wyznaczone dla 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

                                                           
3
 Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia, typu projektów 

przewidzianych do realizacji w ramach konkursu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekty mają rozwiązać lub złagodzić. 
4
 Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia, typu projektów 

przewidzianych do realizacji w ramach konkursu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekty mają rozwiązać lub złagodzić. 
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metainkubatora. 

Wnioskodawca musi dokładnie 

przemyśleć oraz precyzyjnie 

zaplanować swoje działania w tym 

zakresie już na etapie wniosku 

o dofinansowanie. 

W związku z tym, że istotną rolą 

metainkubatora będzie 

animowanie współpracy 

beneficjentów projektów 

nadzorowanych przez IZ PO WER 

oraz upowszechnienie produktów 

tych projektów, IOK zastrzega, że 

projekt powinien być realizowany 

w ścisłej współpracy z IZ PO 

WER oraz zastrzega sobie prawo 

wpływu na sposób realizacji 

poszczególnych zadań (np. 

akceptację ostatecznej koncepcji 

bazy innowacji społecznych, 

wybór innowacji do 

upowszechniania czy sposób 

organizacji danego wydarzenia).  

(spełnienie kryterium 

weryfikowane jest na podstawie 

zapisów we wniosku) 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 

kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w 

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

2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

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

1460, z późn. zm.)? 

TAK x NIE  

2. Wniosek o dofinansowanie jest składany przez podmiot, który jest liderem projektu realizowanego w 

ramach konkursu na inkubację innowacji społecznych w temacie dostępności (POWR.04.01.00-IZ.00-00-

022/18) lub drugiej edycji konkursu na inkubację innowacji społecznych (konkurs nr POWR.04.01.00-

IZ.00-00-024/19).  

Uzasadnienie: 

Ze względu na szerokie spektrum 

działań, jakie będzie zobowiązany 

podejmować metainkubator, co 

wymaga posiadania odpowiednich 

kompetencji, umiejętności, wiedzy 

i doświadczenia niezbędne jest to, 

aby był on prowadzony przez 

podmiot, który ma ugruntowaną 

wiedzę nt. procesu wdrażania 

innowacji społecznej i praktyczne 

doświadczenie w tym zakresie. 

Powinien o także mieć zdolność 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 
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rozpoznawania potrzeb inkubatorów 

i innowatorów, tak aby przygotować 

dla nich odpowiednią ofertę 

wsparcia. Wymogi te są w stanie 

spełnić podmioty, które są 

zaangażowane w prowadzenie 

inkubatorów w ramach aktualnie 

realizowanych konkursów na 

inkubację innowacji społecznych. 

(spełnienie kryterium weryfikowane 

na podstawie zapisów we wniosku 

o dofinansowanie i na podstawie 

danych będących w dyspozycji IOK) 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 

kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w 

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

2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

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

1460, z późn. zm.)? 

TAK  NIE x 

3. Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie 

w inkubacji innowacji społecznych. Wnioskodawca lub Partner posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie 

w prowadzeniu badań ewaluacyjnych w zakresie problematyki społecznej. 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu weryfikację 

potencjału merytorycznego 

Wnioskodawcy i Partnera/ów, tak 

aby zapewnić jak najwyższą 

jakość prowadzonej przez 

metainkubator działalności. 

Spektrum zadań do wykonania w 

ramach realizacji projektu jest 

szerokie, zadania są złożone i 

wymagają kompleksowego 

podejścia. Doświadczenie we 

wskazanych obszarach, pozwoli 

na skuteczną i efektywną 

realizację projektu. Ewaluacja 

programów, projektów 

finansowanych z funduszy UE nie 

będzie brana pod uwagę przy 

ocenie spełniania wymogu. 

(spełnienie kryterium 

weryfikowane jest na podstawie 

zapisów we wniosku 

o dofinansowanie oraz publiczne 

dostępnych źródeł informacji) 

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 

TAK  NIE x 
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2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

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

1460, z późn. zm.)? 

4. Projekt przewiduje zaangażowanie trzech kluczowych osób w projekcie, z których: 

1) jedna ma co najmniej 5-letnie doświadczenie w inkubowaniu innowacji społecznych,  

2) druga ma co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu badań ewaluacyjnych w zakresie 

innowacji społecznych, 

3) trzecia ma co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu działań rzeczniczych i wykaże co 

najmniej jeden przykład swojej skuteczności w zakresie upowszechniania lub skalowania 

innowacji społecznej lub pozyskiwania zewnętrznych środków (poza funduszami UE) na 

wdrażanie innowacji społecznej. 

Uzasadnienie: 

Skuteczne, efektywne 

prowadzenie metainkubatora 

wymaga zaangażowania przez 

cały okres realizacji projektu osób 

o odpowiedniej wiedzy 

i doświadczeniu. Kryterium ma na 

celu weryfikację potencjału 

merytorycznego personelu 

projektu w celu zabezpieczenia 

jak najwyższej jakości 

prowadzonych działań 

i oferowanego inkubatorom 

innowacji społecznych 

i innowatorom społecznym 

wsparcia, a także zapewnienia 

skuteczności w docieraniu do 

potencjalnych użytkowników 

i tworzeniu przestrzeni 

sprzyjającej skalowaniu innowacji 

społecznych. Osoba wskazana w 

punkcie nr 3 ma być wskazana z 

imienia i nazwiska we wniosku 

o dofinansowanie. 

(spełnienie kryterium 

weryfikowane jest na podstawie 

zapisów we wniosku o 

dofinansowanie) 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 

kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w 

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

2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

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

1460, z późn. zm.)? 

TAK  NIE x 

5. Wnioskodawca przedstawi strategię realizacji działań w projekcie (w formie załącznika do wniosku o 

dofinansowanie o objętości maksymalnie 23 tys. znaków bez spacji), która zawiera co najmniej informacje 

na temat:  
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 metod i narzędzi, jakie będą wykorzystane w działaniach sieciujących podmioty działające w 

sferze innowacji społecznych,  

 obszarów tematycznych, w których będzie udzielane wsparcie inkubatorom innowacji 

społecznych oraz sposobów i form realizacji tego wsparcia, 

 obszarów tematycznych, w których będzie udzielane wsparcie innowatorom społecznym oraz 

sposobów i form wzmacniania ich wiedzy, umiejętności i kompetencji, 

 koncepcji prowadzenia działań rzeczniczych i upowszechniających innowacje społeczne, 

 wstępną koncepcję zawartości i funkcjonalności internetowej bazy innowacji społecznych. 

Uzasadnienie: 

Strategia realizacji działań 

metainkubatora zawiera 

informacje, na podstawie których 

można ocenić jakość projektu 

i potencjał oraz przygotowanie 

Wnioskodawcy do jego 

skutecznego przeprowadzenia. 

Na etapie realizacji projektu 

możliwe są odstępstwa od 

zapisów strategii w związku z 

pojawieniem się nowych, 

nieznanych na etapie tworzenia 

wniosku okoliczności. Odstępstwa 

wymagać będą uzgodnień z IOK.  

(kryterium weryfikowane na 

podstawie wniosku 

o dofinansowanie – obowiązkowo 

załącznikiem do wniosku jest 

strategia realizacji działań 

metainkubatora) 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 

kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w 

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

2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

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

1460, z późn. zm.)? 

TAK x NIE  

6. Projekt ma charakter ogólnopolski.  

Uzasadnienie: 

Instytucje / organizacje i osoby 

zajmujące się innowacjami 

społecznymi prowadzą swoje 

przedsięwzięcia w różnych 

częściach Polski i zakres 

działalności metainkubatora musi 

obejmować całą Polskę. 

Ogólnopolski charakter projektu 

oznacza, że do sieci podmiotów 

działających w sferze innowacji 

społecznych włączane są tego typu 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 
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instytucje z całej Polski, w tym w 

pierwszej kolejności zaproszenia 

powinny być kierowane do 

inkubatorów innowacji społecznych, 

które są prowadzone w ramach 

konkursów PO WER na inkubację 

innowacji społecznych. 

(spełnienie kryterium weryfikowane 

jest na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie) 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 

kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w 

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

2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

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

1460, z późn. zm.)? 

TAK X NIE  

7. Ośrodkiem działań metainkubatora jest Warszawa. 

Uzasadnienie: 

Aby umożliwić instytucjom / 

organizacjom i osobom, które 

działają w sferze innowacji 

społecznych, równy dostęp do 

oferowanych w metaikubatorze form 

wsparcia zasadne jest, aby jego 

działalność prowadzona była 

w Warszawie. Warszawa jest 

położona w centrum kraju i dobrze 

skomunikowana z innymi regionami 

Polski, co pozwoli na dogodne 

dotarcie na miejsce, w którym 

korzystać będzie można ze wsparcia 

udzielanego przez metainkubator. 

Umiejscowienie metainkubatora 

w Warszawie zapewni także 

bieżącą, ścisłą współprace z IZ PO 

WER, w tym możliwość konsultacji z 

ekspertami z poszczególnych 

dziedzin. 

To, że ośrodkiem działań 

metainkubatora jest Warszawa, nie 

wyklucza możliwości organizacji 

niektórych wydarzeń, np.  tych 

dotyczących podnoszenia 

kompetencji, działań rzeczniczych 

czy upowszechniających, w innych 

częściach kraju. Nie oznacza to 

także wymogu, aby Beneficjent miał 

siedzibę w Warszawie.  

(spełnienie kryterium weryfikowane 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 
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jest na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie) 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 

kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w 

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

2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

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

1460, z późn. zm.)? 

TAK X NIE  

8. Termin zakończenia realizacji projektu nie może być późniejszy niż 30.06.2023 r. 

Uzasadnienie: 

Odpowiednio dobrany czas 

realizacji projektu pozwoli 

Wnioskodawcom precyzyjnie 

zaplanować przedsięwzięcia, co 

wpłynie na zwiększenie 

efektywności oraz sprawne 

rozliczanie finansowe wdrażanych 

projektów. Ze względu na 

specyfikę zadań, jakie podejmuje 

metainkubator, okres realizacji 

projektu musi być wystarczający, 

aby te zadania skutecznie 

przeprowadzić, a także podjąć 

odpowiednie działania zaradcze 

w przypadku trudności, które 

mogą się pojawić. 

W uzasadnionych przypadkach 

Wnioskodawca może uzyskać 

zgodę IOK na zmianę okresu 

realizacji projektu.  

(spełnienie kryterium 

weryfikowane jest na podstawie 

zapisów we wniosku o 

dofinansowanie) 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 

kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w 

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

2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

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

1460, z późn. zm.)? 

TAK x NIE  

9. Podmiot będący Wnioskodawcą lub Partnerem w projekcie jest wnioskodawcą lub partnerem tylko w 

jednym wniosku składanym w odpowiedzi na konkurs. 

Uzasadnienie: 

Skoncentrowanie się 

Wnioskodawcy / Partnera na 

przygotowaniu a następnie 

wdrożeniu jednego projektu, 

przyczyni się do zapewnienia 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 



 

Strona 11 z 24 

skutecznej i efektywnej 

działalności metainkubatora. 

W przypadku gdy jeden podmiot 

wystąpi jako wnioskodawca lub 

partner w więcej niż jednym 

wniosku o dofinansowanie, 

wszystkie wnioski, których ta 

sytuacja dotyczy, zostaną 

odrzucone z udziału w konkursie, 

w związku z niespełnieniem 

kryterium dostępu. 

(spełnienie kryterium 

weryfikowane jest przez IOK na 

podstawie posiadanych danych) 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 

kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w 

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

2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

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

1460, z późn. zm.)? 

TAK  NIE x 

KRYTERIA PREMIUJĄCE 

1. Wnioskodawca zatrudni w ramach 

projektu na umowę o pracę w wymiarze 

co najmniej 0,5 etatu osobę 

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. 

WAGA 5 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma zapewnić 

udział osób 

z niepełnosprawnościami 

w realizacji projektu.  

(spełnienie kryterium 

weryfikowane jest przez 

IOK na podstawie 

posiadanych danych) 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

2. Partnerem w projekcie jest lider projektu 

realizowanego w ramach konkursu na 

inkubację innowacji społecznych 

w temacie dostępności (POWR.04.01.00-

IZ.00-00-022/18) lub drugiej edycji 

konkursu na inkubację innowacji 

WAGA 5 
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społecznych (konkurs nr 

POWR.04.01.00-IZ.00-00-024/19),  

Uzasadnienie: 

Biorąc pod uwagę 

szerokie spektrum 

działań, jakie będzie 

zobowiązany 

podejmować 

metainkubator 

optymalnym 

rozwiązaniem jest 

zawiązanie partnerstwa 

z podmiotem, który ma 

równie ugruntowaną jak 

lider wiedzę nt. procesu 

wdrażania innowacji 

społecznej i praktyczne 

doświadczenie w tym 

zakresie. Takie 

połączenie potencjałów 

pozwoli skutecznie 

sprostać licznym 

obowiązkom 

metainkubatora.   

(spełnienie kryterium 

weryfikowane na 

podstawie zapisów we 

wniosku 

o dofinansowanie i na 

podstawie danych 

będących w dyspozycji 

IOK)  

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 
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Załącznik nr 2 

DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE PO WER 4.1 Innowacje społeczne 

FISZKA KONKURSU 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

Cel szczegółowy  
PO WER,  

w ramach którego 
realizowane będą 

projekty 

Zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności 
wybranych aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania EFS. 

Temat – skalowanie modelu środowiskowego centrum zdrowia psychicznego dzieci i 
młodzieży  w celu zwiększenia zasięgu jego wykorzystania.  

Celem skalowania innowacji społecznych jest zapewnienie możliwości wykorzystania 
rozwiązań, które zostały już opracowane, ale miały dotąd ograniczony terytorialnie bądź 
sektorowo zasięg oraz tych, które były stosowane przez pojedyncze podmioty i nie 
funkcjonują na dużą skalę.  

W planowanym konkursie skalowany będzie model  Środowiskowego Centrum Zdrowia 
Psychicznego dla dzieci i młodzieży opracowany w projekcie Deinstytucjonalizacja szansą 
na dobrą zmianę wybranym w konkursie Deinstytucjonalizacja usług świadczonych na 
rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi ogłoszonym przez IZ PO WER w 
ramach Działania 4.1. PO WER w 2015 r. Obecnie model jest wdrażany w projekcie 
wybranym w II etapie konkursu. Projekt jest realizowany m.in. przez Uniwersytet 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w warszawskiej dzielnicy Bielany. 

Model zakłada utworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla 
dzieci i młodzieży (ŚCZP), obejmującego trzy zintegrowane rodzaje działań: profilaktykę 
zaburzeń zdrowia psychicznego, usługi medyczne oraz oparcie społeczne.  

Podstawowe zadania ŚCZP obejmują w szczególności:  

- koordynację i integrację wsparcia wraz z infolinią dla pacjentów i ich rodzin,  

- tworzenie mechanizmów i standardów współpracy instytucjonalnej z podmiotami 

istniejącymi na terenie wdrożenia w ramach sieci koordynacji, 

- prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży, która jest realizowana w domu lub 

w podmiotach oświaty lub oparcia społecznego lub w innych miejscach pobytu dziennego 

dzieci i młodzieży, 

- prowadzenie usług ambulatoryjnych specjalistycznych w ramach psychoterapii 

indywidualnej, grupowej, rodzinnej oraz par dla dzieci i młodzieży, poradnictwa 

psychologicznego, świadczeń lekarskich psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży, 

psychoedukacji i wsparcia psychospołecznego dla rodzin, dzieci i młodzieży, 

- prowadzenie pomocy doraźnej dla opiekunów prawnych dzieci i młodzieży bez 

konieczności obecności dziecka i młodzieży, 

- poradnictwo dla specjalistów z podmiotów oświaty, oparcia społecznego oraz innymi 

podmiotami pracującymi z rodzinami, dziećmi i młodzieżą w obszarze zdrowia 

psychicznego, 

- realizacja usług całodobowych, które powinny być realizowane w ramach hostelu dla 

młodzieży od 16 r.ż., 

- profilaktyka, edukacja, informacja – ich celem jest wzmocnienie zdrowia psychicznego 

poprzez organizację spotkań edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci w szkołach 

podstawowych i średnich, rodziców w czasie wywiadówek oraz specjalistów pracujących 
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z dziećmi i młodzieżą, 

- wsparcie rodzin, dzieci i młodzieży powinno być ujęte w ramach indywidualnego planu 
zdrowienia uwzględniającego specyfikę potrzeb rodzin, dzieci i młodzieży, które zwiera 
elementy diagnozy funkcjonalnej (ICF) oraz ewaluację uwzględniającą merytoryczne 
etapy udzielanego wsparcia. 

Szerszy opis modelu zostanie przedstawiony w regulaminie konkursu (zgodnie z 
kryterium dostępu nr 4) 

Uwzględniając fakt jak istotnym wyzwaniem społecznym jest zapewnienie odpowiedniej 
opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, upowszechnienie modelu na 
szerszą skalę pozwoli na wsparcie w zakresie utworzenia w Polsce kolejnych ośrodków 
wdrażających w praktyce model opieki środowiskowej zgodnie z zasadami 
deinstytucjonalizacji.  

W Polsce jest  blisko 7 mln dzieci i młodzieży poniżej 18 r.ż. (dane GUS 2018). Statystyki 
światowe szacują, że rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych w tej grupie wiekowej 
może dotyczyć od około 10 do nawet 20% populacji (dane WHO). Oznacza to, że system 
ochrony zdrowia psychicznego powinien móc objąć opieką od 690 tyś do 1 mln 300 tyś 
osób poniżej 18 roku życia.  

Zaburzenia psychiczne pojawiające się w dzieciństwie i adolescencji są wynikiem wielu 
czynników biologicznych i środowiskowych, mają związek z warunkami społecznymi i 
ekonomicznymi, relacjami w rodzinie, szkole oraz grupach rówieśniczych, stresem i 
narażeniem na kontakt z substancjami psychoaktywnymi. Na przestrzeni ostatnich lat 
obserwuje się narastanie częstości zaburzeń zależnych lub częściowo zależnych od 
uwarunkowań cywilizacyjnych i kulturowych (np. zaburzenia depresyjne, próby 
samobójcze, samookaleczenia, zaburzenia odżywiania, uzależnienia, zaburzenia 
związane ze stresem). Zmianie ulega także obraz kliniczny zaburzeń - coraz częściej 
dominującymi objawami stają się zachowania agresywne i autoagresywne. 

Szczególnie poważnym problemem są tzw. próby samobójcze. Samobójstwa stanowią 
drugą po wypadkach komunikacyjnych przyczynę zgonów wśród dzieci i młodzieży w 
Polsce . Śmierć w wyniku samobójstwa stanowi przyczynę 23% wszystkich zgonów w 
grupie wiekowej 1-19 lat (przyczyna śmierci 26% chłopców i 16% dziewcząt). 

Wzrost częstości występowania problemów psychicznych pociąga za sobą narastającą 
potrzebę organizowania i rozwoju profesjonalnej pomocy na różnych poziomach opieki 
(nie tylko ambulatoryjna lub szpitalna opieka psychiatryczna, ale także na poziomie 
systemu rodzinnego, systemu edukacji, poradni psychologiczno-pedagogicznych, 
ośrodków socjoterapeutycznych i wychowawczych, ośrodków pomocy społecznej, świetlic 
środowiskowych, ośrodków interwencji kryzysowej, rodzinnych ośrodków diagnostyczno-
konsultacyjnych, centrów integracji społecznej, ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w 
rodzinie, itp.). 

System opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży w Polsce nie zaspokaja obecnie 
potrzeb populacyjnych na opiekę tego rodzaju. Trudna sytuacja w systemie ochrony 
zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w sposób szczególny związana jest z 
niewystarczającą liczbą specjalistów lekarzy – psychiatrów dziecięcych. Zawód psychiatry 
dziecięcego wykonuje 441 osób w Polsce (dane Naczelna Izba Lekarska, stan na dzień 
31 października 2019r.). 

Zagwarantowanie odpowiedniej opieki dla dzieci i młodzieży doświadczającej zaburzeń 
psychicznych poza oddziałami całodobowymi jest kluczowe dla ograniczenia 
negatywnych skutków związanych z hospitalizacją - takich jak konieczność zmiany 
miejsca nauki, zaburzenie procesu socjalizacji do ról rodzinnych i zawodowych oraz 
stygmatyzacja pacjentów. Zwiększenie roli specjalistów systemu nie będących lekarzami 
(psychologów, psychoterapeutów oraz terapeutów środowiskowych dzieci i młodzieży) w 
procesie diagnostycznym i terapeutycznym jest istotne szczególnie w związku z kryzysem 
kadrowym dotykającym psychiatrię dziecięcą w Polsce. 
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Decyzja o wyborze modelu do skalowania została podyktowana działaniami włączającymi 

podjętymi w ramach realizowanego obecnie projektu. Efektem tych działań jest 

uwzględnienie części rozwiązań proponowanych w modelu w rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 

opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz.U. z 2019 r., poz. 1285 i 1640). 

Rozporządzenie określa m.in. wymogi organizacyjne i standardy świadczenia usług w 

Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży (drugi poziom 

referencyjny).  

Zbieżność rozwiązań i standardów uwzględnionych w modelu z wymogami określonymi 

dla świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej oraz fakt, że konkurs 

będzie realizowany we współpracy z Ministerstwem Zdrowia - wpłynie pozytywnie na 

trwałość modelu skalowanego w projektach wybranych do realizacji w ramach 

planowanego konkursu.  

Priorytet 

inwestycyjny 
9 

 
Lp. konkursu 

1 
Planowany  kwartał ogłoszenia 

konkursu 
I  II X III  IV  

Planowany miesiąc  
rozpoczęcia naboru 

wniosków o 
dofinansowanie

5
 

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 

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) 

90 000 000 PLN 

w tym planowana alokacja na projekty realizowane na terenie miast wojewódzkich 

wynosi maksymalnie 45 000 000 PLN.  Podział planowanej alokacji na dwie 

kategorie miast ma charakter indykatywny. Na etapie wyboru projektów IOK 

przewiduje możliwość zmian w przypadku oszczędności w danej kopercie 

finansowej. 

TAK  NIE x 
Minimalny udział wkładu 

własnego  

w finansowaniu wydatków 

 

                                                           
5
 Zaznaczyć właściwe pole z nr. miesiąca znakiem „X”, uwzględniając fakt, że zgodnie z art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 

2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.) aktualizacja harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie nie może dotyczyć 
naboru, którego przeprowadzenie zaplanowano w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc od dnia aktualizacji. Natomiast 
zgodnie z podrozdziałem 6.7 pkt 6 Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 dniem aktualizacji 
harmonogramu jest dzień jego publikacji na stronie internetowej IZ PO WER oraz na portalu internetowym, o którym mowa w 
art. 115 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego.  
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kwalifikowalnych projektu 

Typ/typy projektów 

przewidziane do 

realizacji w ramach 

konkursu 

 

1. Skalowanie innowacji - dopracowanie (o ile będzie to konieczne) i zwiększenie 

wykorzystania nowych rozwiązań, stosowanych dotąd w ograniczonym zakresie lub 

o ograniczonym zasięgu. 

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

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na
6
: 

Ogółem w 

konkursie 
Kobiety Mężczyzn 

1. Liczba przeskalowanych  innowacji społecznych  Nd. Nd. 1 

WSKAŹNIKI PRODUKTU
 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na
7
: 

Ogółem w 

konkursie 
Kobiety Mężczyzn 

1. Liczba innowacji społecznych podlegających skalowaniu Nd. Nd. 1 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

KRYTERIA DOSTĘPU 

1. W projekcie realizowane są co najmniej następujące działania: 

1) dopracowanie modelu środowiskowego centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży z 

uwzględnieniem doświadczeń płynących z etapu testowania i specyfiki lokalnej, w której będzie 

realizowany projekt, 

2) opracowanie indywidualnego planu wdrażania modelu środowiskowego centrum zdrowia 

psychicznego w danej lokalizacji, z uwzględnieniem aspektów związanych z funkcjonowaniem 

centrum po zakończeniu projektu,  

3) realizacja zintegrowanych usług medycznych, społecznych oraz profilaktyki, zgodnie z modelem.  

Uzasadnienie: 

Wskazane działania są niezbędne dla prawidłowej 

realizacji projektu. Wnioskodawca musi dokładnie 

przemyśleć oraz precyzyjnie zaplanować swoje 

działania w tym zakresie, już na etapie wniosku o 

Stosuje 

się do 

typu/typów 

1 

                                                           
6
 Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia, typu projektów 

przewidzianych do realizacji w ramach konkursu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekty mają rozwiązać lub złagodzić. 
7
 Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia, typu projektów 

przewidzianych do realizacji w ramach konkursu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekty mają rozwiązać lub złagodzić. 
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dofinansowanie.  

Partnerstwo przed rozpoczęciem wdrażania 

innowacji na nowym obszarze ma zgodnie z typem 

operacji możliwość dopracowania modelu, które 

polega na ewentualnej modyfikacji z 

uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania 

podmiotów tworzących partnerstwo oraz potrzeb 

grupy docelowej. Zakres modyfikacji modelu musi 

zostać zaakceptowany przez IOK po uzyskaniu 

opinii Grupy Sterującej. Na tej podstawie w 

projekcie zostanie opracowany indywidualny plan 

wdrożenia innowacji. W trakcie wdrażania działań 

należy prowadzić ciągły monitoring ich zgodności 

ze skalowanym modelem.  Niemniej modyfikacja 

nie powinna wykraczać poza założenia opisane w 

rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 

2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z 

zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia 

uzależnień (Dz.U. z 2019 r., poz. 1285 i 1640) 

(spełnienie kryterium weryfikowane jest na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie) 

(nr) 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (na 

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

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. Zm.)? 

TAK x NIE  

2. Wnioskodawcą lub partnerem w konkursie jest podmiot będący stroną umowy z wojewódzkim oddziałem 

Narodowego Funduszu Zdrowia, której przedmiotem jest prowadzenie całodobowego lub dziennego oddziału 

rehabilitacyjnego psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży  oraz poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i 

młodzieży lub zespołu leczenia środowiskowego dzieci i młodzieży. 

Uzasadnienie: 

 Wymóg realizacji projektu z udziałem podmiotów 

świadczących usługi w ramach całodobowego  lub 

dziennego oddziału rehabilitacyjnego 

psychiatrycznego  oraz poradni zdrowia 

psychicznego lub zespołu leczenia 

środowiskowego dla dzieci i młodzieży pozwoli na 

wdrożenie modelu z udziałem podmiotów 

posiadających odpowiednie  doświadczenie w 

świadczeniu usług na rzecz grupy docelowej. 

Wymóg ten nie wyklucza finansowania w projekcie 

kosztów funkcjonowania poradni zdrowia 

psychicznego lub oddziału dziennego lub zespołu 

leczenia środowiskowego dla dzieci i młodzieży.  

Kryterium odnosi się do całego partnerstwa, co 

oznacza, że jest spełnione także gdy w 

partnerstwie są dwa odrębne podmioty : jeden 

prowadzący oddział psychiatryczny dzieci i 

młodzieży drugi  prowadzący poradnię lub zespół.  

Stosuje 

się do 

typu/typów 

(nr) 

1 
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(spełnienie kryterium weryfikowane jest na 

podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

oraz danych będących w dyspozycji IOK) 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (na 

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

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. Zm.)? 

TAK x NIE  

3. Wnioskodawca lub partner (jeżeli dotyczy) na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada 

minimum 3-letnie doświadczenie w świadczeniu usług zdrowotnych dla osób z zaburzeniami i 

chorobami psychicznymi lub 2-letnie doświadczenie w przypadku analogicznych usług zdrowotnych dla 

dzieci i młodzieży oraz minimum 3-letnie doświadczenie w świadczeniu usług społecznych dla osób z 

zaburzeniami i chorobami psychicznymi lub 2-letnie doświadczenie w przypadku usług dla dzieci i 

młodzieży. Przy czym odpowiednio 3 lub 2-letnie doświadczenie mieści się w okresie od 2016 roku do 

daty złożenia wniosku o dofinansowanie. Wnioskodawca lub partner (jeżeli dotyczy) w tym okresie 

świadczył ww. wsparcie na rzecz co najmniej takiej liczby osób jak zakładana liczba uczestników 

projektu.  

Uzasadnienie: 

  

Kryterium ma na celu zapewnienie odpowiedniej 

jakości zarówno w zakresie usług zdrowotnych, jak 

również usług społecznych. Wybór podmiotów 

posiadających odpowiednie doświadczenie 

merytoryczne pozwoli na świadczenie usług 

zgodnie z wymogami i standardami określonymi we 

skalowanym modelu. (spełnienie kryterium 

weryfikowane jest na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie) 

Stosuje 

się do 

typu/typów 

(nr) 

1 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (na 

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

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. Zm.)? 

TAK x NIE  

4. Beneficjent złożył oświadczenie potwierdzające, że projekt dotyczy wdrożenia modelu środowiskowego 

centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, opracowanego w projekcie Deinstytucjonalizacja 

szansą na dobrą zmianę wybranym w konkursie Deinstytucjonalizacja usług świadczonych na rzecz 

osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi ogłoszonym przez IZ PO WER w ramach Działania 4.1. 

PO WER w 2015 r.  

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu potwierdzenie, że 

merytoryczna zawartość wniosku o 

dofinansowanie jest zgodna ze skalowanym 

modelem.  

Projekt może dotyczyć jedynie wdrożenia 

modelu, co pozwoli na wykorzystanie na szerszą 

skalę rozwiązań i standardów zaproponowanych 

w skalowanym modelu.  Szczegółowy opis 

modelu wraz z wymogami dotyczącymi 

poszczególnych zadań i usług świadczonych 

Stosuje się 

do 

typu/typów 

(nr) 

1 
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przez środowiskowe centrum stanowić będą 

załącznik do regulaminu konkursu. 

IOK zastrzega sobie możliwość wprowadzania 

modyfikacji do modelu w trakcie realizacji 

projektu na wniosek beneficjenta, który wykaże 

konieczność wprowadzenia modyfikacji do 

modelu na podstawie potrzeb i specyfiki grupy 

docelowej projektu. 

(spełnienie kryterium weryfikowane jest na 

podstawie zapisów we wniosku 

o dofinansowanie) 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (na 

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

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.)? 

TAK x NIE  

5. Projekt jest realizowany na terenie miasta wojewódzkiego lub miasta średniego. 

Uzasadnienie: 

W konkursie może być wybrana ograniczona 

liczba projektów. W związku z tym, wsparcie 

powinno być skoncentrowane w ośrodkach, w 

których występują największe potrzeby w 

zakresie środowiskowej opieki psychiatrycznej 

dzieci i młodzieży a także gdzie istnieją 

największe możliwości organizacyjne i kadrowe 

do wdrażania modelu.  

W związku z tym ŚCZP musi działać na terenie 

miasta będącego siedzibą marszałka 

województwa lub wojewody lub w mieście 

średnim w rozumieniu pakietu działań na rzecz 

miast średnich w ramach Strategii 

Odpowiedzialnego Rozwoju. Zgodnie z zasadą 

bliskiego dostępu zakres terytorialny ŚCZP może 

obejmować najbliższe sąsiedztwo – powiat, na 

terenie którego leży miasto średnie lub powiat 

sąsiedni w przypadku miast wojewódzkich.   

Lista miasta średnich zostanie załączona do 

regulaminu konkursu.   

W przypadku gdy realizacja projektu wykracza 

poza obszar miasta wojewódzkiego liczba 

uczestników zamieszkujących dane miasto 

wojewódzkie wynosi co najmniej 80% wszystkich 

uczestników projektu. IOK przewiduje możliwość 

modyfikacji tego warunku na uzasadniony 

wniosek beneficjenta na etapie realizacji 

projektu. (kryterium weryfikowane na podstawie 

wniosku o dofinansowanie) 

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 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.)? 

TAK x NIE  

6. Zasięg działań środowiskowego centrum zdrowia psychicznego obejmuje obszar zamieszkiwany przez 

populację grupy docelowej projektu liczącą co najmniej 20 tys. osób.  

Uzasadnienie: 

Zasięg ŚCZP musi być przybliżony do zasięgu 

testowanego modelu i jest on spójny z kryterium 

dostępu dotyczącym wartości projektu. 

Populacja grupy docelowej dotyczy osób 

zamieszkujących na danym obszarze i będzie 

podstawą do określenia liczby uczestników 

projektu.(spełnienie kryterium weryfikowane na 

podstawie wniosku o dofinansowanie) 

Stosuje się 

do 

typu/typów 

(nr) 

1 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (na 

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

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.)? 

TAK  NIE x 

7. Maksymalna wartość projektu określona w budżecie wniosku o dofinansowanie to 15 000 000 PLN.  

Uzasadnienie: 

Biorąc pod uwagę planowaną alokację i przyjęte 

w konkursie założenia, że do dofinansowania 

zostanie wybrana ograniczona liczba projektów, 

niezbędne jest określenie maksymalnej kwoty, 

o którą może aplikować Wnioskodawca. 

IOK zastrzega sobie możliwość zwiększenia 

budżetu projektu w trakcie jego realizacji na 

wniosek beneficjenta, który wykaże zdolność do 

objęcia wsparciem większej, niż zakładana we 

wniosku o dofinansowanie, liczby osób 

(spełnienie kryterium weryfikowane jest na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie) 

 

Stosuje się 

do 

typu/typów 

(nr) 

1 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (na 

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

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1460, zm.) 

TAK x NIE  

8. Termin zakończenia realizacji projektu nie może być późniejszy niż 30.06.2023 r. 

Uzasadnienie: 
Termin realizacji projektu musi być dobrany 

adekwatnie do specyfiki skalowania modelu, 

jednak nie może trwać dłużej niż do 30.06.2023 

Stosuje się 

do 

typu/typów 

1 
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r. Wskazany termin umożliwi IOK efektywne 

zamknięcie projektu w ramach perspektywy 

finansowej 2014-2020. W uzasadnionych 

przypadkach IOK może wydać zgodę na 

wydłużenie projektu.  

 (spełnienie kryterium weryfikowane jest na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie)  

(nr) 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (na 

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

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1460, zm.) 

TAK x NIE  

9. Grupą docelową projektu są dzieci poniżej 7 roku życia, dzieci i młodzież objęta obowiązkiem szkolnym i 

obowiązkiem nauki, uczniowie szkół ponadpodstawowych, jednak nie później niż do ukończenia 21 roku 

życia. 

Uzasadnienie: 

Sposób wdrażania modelu powinien uwzględniać 

potrzebę zapewnienia dostępności usług 

środowiskowej opieki dla wszystkich grup 

wiekowych, w szczególności nie powinien 

wprowadzać dolnej granicy wiekowej. W 

prowadzenie w treści kryterium górnej granicy 

wieku jest związane z jednej strony z 

koniecznością zapewnienia charakteru modelu 

środowiskowej opieki dla dzieci i młodzieży, a z 

drugiej strony umożliwienie korzystania z tej 

formy opieki środowiskowej dla osób, które z 

różnych względów kontynuują naukę w szkole 

ponadpodstawowej po ukończeniu 18 roku życia.  

(spełnienie kryterium weryfikowane jest na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie) 

Stosuje się 

do 

typu/typów 

(nr) 

1 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (na 

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

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1460, zm.) 

TAK x NIE  

10. We wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca wskazuje miejsca (adresy), w których będą zlokalizowane 

struktury środowiskowego centrum zdrowia psychicznego, w których będą świadczone wszystkie usługi 

w ramach projektu. Wnioskodawca lub partner wniesie do projektu nieruchomości do świadczenia 

kluczowych usług w ramach środowiskowego centrum zdrowia psychicznego.  

Uzasadnienie: 

Wskazanie na etapie składania wniosku o 

dofinansowanie konkretnej lokalizacji kluczowych 

usług w ramach środowiskowego centrum 

zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży 

pozwoli na pełną ocenę potencjału partnerstwa 

do prowadzenia ŚCZP i zabezpieczenie 

Stosuje się 

do 

typu/typów 

(nr) 

1 
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techniczne projektu.  

Centrum koordynacji nie może być 

umiejscowione na terenie nieruchomości szpitala 

oraz nieruchomości do niej przylegającej, 

wktórym prowadzony jest całodobowy oddział 

psychiatryczny dla dzieci i młodzieży. IOK na 

etapie wyboru projektu do dofinansowania lub na 

etapie realizacji projektu może wyrazić zgodę na 

uruchomienie centrum koordynacji w ww. 

lokalizacji, jeżeli wnioskodawca/beneficjent 

wykaże że lokalizacja centrum koordynacji nie 

ma na danym terenie innej nieruchomości, w 

której można uruchomić centrum koordynacji a 

wskazana lokalizacja nie będzie prowadziła do 

stygmatyzacji uczestników projektu oraz nie 

będzie sprzeczna z ideą deinstytucjonalizacji. 

(spełnienie kryterium weryfikowane jest na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie) 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (na 

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

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1460, zm.) 

TAK x NIE  

11. Łączny poziom wydatków w kategoriach cross-financing oraz środki trwałe nie może przekraczać 20% 

wartości wydatków kwalifikowalnych projektu, przy czym wartość cross-financingu nie może przekraczać 

10%.  

Uzasadnienie: 

Doświadczenia realizacji projektów w ramach 

konkursu Deinstytucjonalizacja usług 

świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i 

chorobami psychicznymi wskazują na bardzo 

ograniczoną dostępność  gotowej infrastruktury 

społecznej w Polsce. W związku z tym w 

projekcie musi istnieć możliwość sfinansowania 

wydatków inwestycyjnych, związanych z 

dostosowaniem i adaptacją infrastruktury i zakup 

niezbędnego wyposażenia. Wydatki 

inwestycyjne w tym zakresie będą również 

gwarantowały zachowanie 5-letniej trwałości 

projektu w prowadzeniu działań na rzecz grupy 

docelowej. 

Cross-financing może dotyczyć nieruchomości 

będącej własnością wnioskodawcy lub partnera 

lub jednostki sektora finansów publicznych. W 

projekcie nie jest możliwe finansowanie zakupu 

nieruchomości. (spełnienie kryterium 

weryfikowane jest na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie) 

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 2017 r. poz. 1460, zm.) 

TAK x NIE  

12. W realizację projektu zaangażowane są co najmniej poradnia pedagogiczna–psychologiczna, ośrodek 

pomocy społecznej oraz podmiot podstawowej opieki zdrowotnej działający na obszarze realizacji 

projektu.  

Uzasadnienie: 

Konieczne jest zagwarantowanie, że projekt 

angażuje instytucje odpowiedzialne za 

zabezpieczenie społeczne na danym obszarze i 

tworzy międzysektorowe partnerstwo na rzecz 

zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Ww. 

instytucje nie muszą być formalnymi partnerami 

w projekcie, jeżeli ich zaangażowanie nie ma 

charakteru finansowego. W takim wypadku 

składana jest jedynie deklaracja współpracy na 

zasadzie partnerstwa nieformalnego (list 

intencyjny).  Włączenie tych podmiotów zapewni 

skuteczne dotarcie do grupy docelowej oraz 

koordynacje usług zdrowotnych i społecznych 

określonych w modelu. (spełnienie kryterium 

weryfikowane jest na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie i treści listu 

intencyjnego/listów intencyjnych załączonych do 

wniosku o dofinansowanie w przypadku 

partnerstw nieformalnych) 

Stosuje się 

do 

typu/typów 

(nr) 

1 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (na 

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

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1460, zm.) 

TAK x NIE  

KRYTERIA PREMIUJĄCE 

1. Wnioskodawcą lub partnerem w konkursie 

jest podmiot będący stroną umowy z 

wojewódzkim oddziałem Narodowego 

Funduszu Zdrowia, której przedmiotem jest 

świadczenie usług środowiskowych w 

ramach zespołu leczenia środowiskowego 

dla dzieci i młodzieży. 

WAGA 5 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 

premiowanie tych 

podmiotów, które 

posiadają 

doświadczenie w 

świadczeniu usług o 

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
1 
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charakterze zbliżonym 

do usług 

uwzględnionych w 

modelu do skalowania.   

(spełnienie kryterium 

weryfikowane jest na 

podstawie zapisów we 

wniosku o 

dofinansowanie) 

2. Wnioskodawca zatrudni w ramach projektu 

na umowę o pracę w wymiarze co najmniej 

0,5 etatu osobę 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.  

WAGA 5 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma zapewnić 

udział osób z 

niepełnosprawnościami  

w realizacji projektu.  

(spełnienie kryterium 

weryfikowane jest na 

podstawie zapisów we 

wniosku o 

dofinansowanie)  

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  


