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Numer i nazwa  

osi priorytetowej  
Oś priorytetowa I  

Rynek pracy otwarty dla wszystkich 

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  

Daniel Kosiński  
Daniel.Kosinski@mrpips.gov.pl,  

tel. 022 661 19 37 
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DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE PO WER 

Działanie 1.5  
Rozwój potencjału zawodowego  
osób z niepełnosprawnościami  

Poddziałanie 1.5.1 

FISZKA KONKURSU 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

Cel szczegółowy  

PO WER,  

w ramach którego 

realizowane będą projekty 

Cel szczegółowy: Zwiększenie poziomu i jakości zatrudnienia osób z niepełno-
sprawnościami i osób biernych zawodowo z powodu choroby.  

W ramach osi I realizowane będzie wsparcie bezpośrednie dla osób z niepełno-
sprawnościami oraz osób biernych zawodowo z powodu choroby, które będzie 
przyczyniało się do ich aktywizacji zawodowej oraz poprawy sytuacji na otwartym 
rynku pracy.  

Otwarty rynek pracy – rynek pracy, na którym osoba z niepełnosprawnościami 
zatrudniania jest oraz pracuje na takich samych zasadach i warunkach, jak osoba 
sprawna zatrudniona na analogicznym stanowisku z takim samym zakresem 
obowiązków. Pracodawca musi jednak uwzględniać przepisy dotyczące zatrudniania 
osób z niepełnosprawnościami wynikające z Kodeksu Pracy oraz dostosować miejsce 
pracy do indywidualnych potrzeb danego pracownika. 

Promowanym modelem zatrudnienia w konkursie jest zatrudnienie na otwartym rynku 
pracy. Biorąc jednak pod uwagę potrzeby osób z najcięższymi niesprawnościami, 
niezdolnych do samodzielnej egzystencji, dopuszcza się przeznaczenie 10% budżetu 
na wsparcie dla zakładów aktywności zawodowej, których działania nakierowane będą 
na aktywizację i przygotowanie do wejścia na otwarty rynek pracy osób ze znacznym 
stopniem niepełnosprawności niezdolnych do samodzielnej egzystencji i 
wymagających wsparcia także w czynnościach życia codziennego.  

Priorytet inwestycyjny 

PI 8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych 
zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także 
poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności 
pracowników. 

Lp. konkursu 1 
Planowany  kwartał 

ogłoszenia konkursu  
I  II x 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) 

x zamknięty  

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 x 

Kwotami ryczałtowymi określanymi przez beneficjenta (projekty do 100 tys. 

euro) 
 

Inne (projekty powyżej 100 tys. euro)  
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Planowana alokacja (PLN) 
100 000 000 PLN  

  

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 

1. Kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie w procesie zatrudnienia osób  
z niepełnosprawnościami pozostających bez zatrudnienia oraz osób biernych 
zawodowo z powodu choroby, w tym m.in.: 

- Identyfikacja potrzeb i pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej, 
- Ocena predyspozycji i stanu zdrowia danej osoby w zakresie doboru wsparcia 

i przyszłej ścieżki zawodowej,  
- Uzupełnianie lub zdobycie nowych kompetencji lub kwalifikacji, 
- Zdobywanie doświadczenia zawodowego, 
- Zatrudnienie wspomagane, 
- Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, 
- Wsparcie pracodawców mające na celu przygotowanie do zatrudnienia osób  

z niepełnosprawnościami. 

2. Wsparcie w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenie lub 
uzupełnianie kompetencji i kwalifikacji osób z niepełnosprawnościami 
pozostających na rynku pracy, służące poprawie ich pozycji na rynku pracy,  
w tym m.in.:  

- Identyfikacja potrzeb i pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej, 
- Ocena predyspozycji i stanu zdrowia danej osoby w zakresie doboru wsparcia 

i przyszłej ścieżki zawodowej  

- Uzupełnianie lub zdobycie nowych kompetencji lub kwalifikacji, 
- Zdobywanie doświadczenia zawodowego, 

Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości. 

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 

1. Liczba osób  z niepełnosprawnościami, które uzyskały 
kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu 
programu 

  30% 

2. Liczba osób pracujących (osoby z 
niepełnosprawnościami), łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, po opuszczeniu 
programu 

  
Wskaźnik podlega 

monitorowaniu 

WSKAŹNIKI PRODUKTU
 

Nazwa wskaźnika Wartość docelowa wskaźnika 
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W podziale na: 

Ogółem w konkursie 

Kobiety Mężczyzn 

1. Liczba osób bezrobotnych (osoby z 
niepełnosprawnościami) objętych wsparciem w programie 

1609 

2. Liczba osób biernych zawodowo (osoby z 
niepełnosprawnościami) objętych wsparciem w programie 

3941 

3. Liczba osób pracujących (osoby z 
niepełnosprawnościami) objętych wsparciem w programie 

1609 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

KRYTERIA DOSTĘPU 

1. Uczestnikami projektu są wyłącznie osoby powyżej 18 roku życia:  

a) z niepełnosprawnościami lub 

b) bierne zawodowo z powodu choroby.  

Uzasadnienie: 

Projekt może być skierowany do 
jednej lub obydwu wymienionych 
grup.  

Za osoby z 
niepełnosprawnościami uznaje 
się osoby w świetle przepisów 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  
o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 
2019 r. poz. 1172, z późn. zm), a 
także osoby  
z zaburzeniami psychicznymi, o 
których mowa w ustawie z dnia 
19 sierpnia 1994 r. o ochronie 
zdrowia psychicznego (Dz. U. z 
2018 r. poz. 1878 z późn. zm.) tj. 
osoby z odpowiednim 
orzeczeniem lub innym 
dokumentem poświadczającym 
stan zdrowia (zgodnie z 
Wytycznymi w zakresie 
monitorowania postępu 
rzeczowego realizacji programów 
operacyjnych na lata 2014 – 
2020).  

Osoby bierne zawodowo z 
powodu choroby -  osoby, które w 
wyniku choroby lub wypadku 
doznały pogorszenia stanu 
zdrowia i z tego powodu utraciły 
możliwości wykonywania 
dotychczasowej pracy, również 
jeśli nie posiadają orzeczenia o 
stopniu niepełnosprawności, 
jednak chorowały przez okres co 
najmniej 182 dni w ciągu  
2 lat przed rozpoczęciem udziału  
w projekcie  (na podstawie 
dokumentów potwierdzających 

Stosuje się do  

typu/typów (nr) 
1 i 2 
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okres zwolnienia lekarskiego lub 
zaświadczenia lekarskiego 
potwierdzającego okres choroby). 
Zakres dokumentów 
potwierdzających przynależność 
do grupy docelowej powinna być 
wskazana we wniosku o 
dofinansowanie. 

Co do zasady kobiety 
przebywające na zwolnieniu 
chorobowym z tytułu ciąży nie 
kwalifikują się do wsparcia jeśli 
jest to jedyny powód 
przedmiotowego zwolnienia 

Przynależność do grupy 
docelowej określana jest w 
momencie rozpoczęcia udziału w 
projekcie.  

Uzupełniająco, wsparcie mogą 
uzyskać pracodawcy, którzy 
planują zatrudnienie osób z 
niepełnosprawnościami lub je 
zatrudniają. 

Powyższe kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie 
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. 1431, z późn. zm.)? 

TAK x NIE  

2. Wnioskodawca:  

a) posiada status organizacji pozarządowej
1
, która zgodnie ze swoim statutem działa na rzecz osób  

z niepełnosprawnościami oraz posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w obszarze aktywizacji społecznej 
lub zawodowej osób z niepełnosprawnościami w okresie ostatnich 5 lat od daty ogłoszenia konkursu lub 

b) posiada status agencji zatrudnienia
2
 oraz  w okresie 3 ostatnich lat od daty ogłoszenia konkursu doprowadził 

do zatrudnienia minimum 100 osób z niepełnosprawnościami. 

Jeden podmiot może wystąpić w ramach danej rundy konkursu nie więcej niż 1 raz.  

Projekt nie jest realizowany w partnerstwie
3
. 

Uzasadnienie: 

We wniosku o dofinansowanie 
należy przedstawić konkretne 
przykłady zrealizowanych działań 
na rzecz osób z 
niepełnosprawnościami wraz z 
liczbą osób wprowadzonych na 
rynek pracy (zgodnie ze 
sprawozdaniem merytorycznym 
organizacji, sprawozdaniami z 
realizacji projektów, wnioskami o 
płatność lub sprawozdaniem 
agencji zatrudnienia zgodnie z 
ustawą o promocji zatrudnienia i 

Stosuje się do  
typu/typów (nr) 

 

                                                           
1
 w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688). 

2
 zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2019 poz. 1482) 

3
 w rozumieniu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1431) 
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instytucjach rynku pracy). Przed 
podpisaniem umowy IP będzie 
wymagała złożenia dokumentów 
potwierdzających posiadanie 
odpowiedniego doświadczenia. 
Powyższe kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie 
wniosku o dofinansowanie 
projektu.  

Na etapie podpisywania umowy o 
dofinansowanie Instytucja 
Pośrednicząca może żądać 
dokumentacji potwierdzającej 
zapisy zawarte 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 2018 r. 
poz. 1431, z późn. zm.)? 

TAK x NIE  

3. Wnioskodawca zaangażuje do personelu projektu osobę posiadającą co najmniej 2-letnie udokumentowane 
doświadczenie w zakresie wykorzystania instrumentów rehabilitacji zawodowej

4
.  

Uzasadnienie: 

Kryterium to pozwoli wyłonić 
wnioskodawców, którzy posiadają 
odpowiednią wiedzę i dysponują 
odpowiednim zapleczem 
kadrowym.  

Definicja rehabilitacji zawodowej 
– zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o 
rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych 

Powyższe kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie 
wniosku o dofinansowanie 
projektu. 

Stosuje się do  
typu/typów (nr) 

1 i 2 

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  

4. Projekt jest realizowany i rozliczany stawkami jednostkowymi zgodnie z Metodyką wyliczenia stawki 
jednostkowej aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami oraz stawki jednostkowej wsparcia dla 
pracujących osób z niepełnosprawnościami w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-
2020 i/lub Metodyką wyliczenia stawki jednostkowej na zatrudnienie wspomagane w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.  

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie stawek 
jednostkowych ma na celu 
koncentrację wysiłków 
beneficjenta w ramach projektu 
na osiąganiu jego rezultatów oraz 
ograniczeniu obciążeń 
administracyjnych i ułatwieniu 
rozliczania wydatków.  

Stosuje się do  
typu/typów (nr) 

1 i 2 

                                                           
4
 W rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 1172, z późn. zm.) 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001172
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001172
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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 

5. Projekt nie trwa dłużej niż do 30 czerwca 2023 r. 

Uzasadnienie: 

W szczególnie uzasadnionych 
przypadkach, w trakcie realizacji 
projektu, na wniosek beneficjenta 
i za zgodą IOK istnieje 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. 

Powyższe kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie 
wniosku o dofinansowanie 
projektu. 

Stosuje się do  
typu/typów (nr) 

1 i 2 

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. W przypadku osób pozostających bez pracy w momencie przystąpienia do projektu, w projekcie zakłada się 
realizację minimalnych poziomów efektywności zatrudnieniowej. 

Uzasadnienie: 

Spełnienie powyższego kryterium 
będzie weryfikowane w okresie 
realizacji projektu i po jego 
zakończeniu, zgodnie z 
Wytycznymi w zakresie realizacji 
przedsięwzięć  
z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze rynku 
pracy na lata 2014 – 2020. 
Zastosowane w projekcie 
minimalne progi efektywności 
zatrudnieniowej będą zgodne z 
progami efektywności 
określonymi  w komunikacie, o 
którym mowa w Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć 
z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze rynku 
pracy na lata 2014 – 2020.  

Powyższe kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie 
wniosku o dofinansowanie 
projektu. 

Stosuje się do  
typu/typów (nr) 

1 i 2 

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. 

TAK x NIE  
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poz. 1431, z późn. zm.)? 

7. W przypadku osób pracujących w momencie przystąpienia do projektu, w projekcie zakłada się realizację 
minimalnego poziomu efektywności zawodowej.  

Uzasadnienie: 

Spełnienie powyższego kryterium 
będzie weryfikowane w okresie 
realizacji projektu i po jego 
zakończeniu, zgodnie z 
Wytycznymi w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze rynku 
pracy na lata 2014 – 2020. 
Zastosowany w projekcie 
minimalny próg efektywności 
zawodowej będzie zgodny z 
obowiązującym progiem 
efektywności określonym w 
komunikacie, o którym mowa w 
Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze rynku 
pracy na lata 2014 – 2020.  

Powyższe kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie 
wniosku o dofinansowanie 
projektu. 

Stosuje się do  
typu/typów (nr) 

1 i 2 

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. Beneficjent zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia 
społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO, o ile spełniają przesłanki określone  
w kryterium dostępu dot. grupy docelowej. 

Uzasadnienie: 

Konieczność zapewnienia 
możliwości skorzystania ze 
wsparcia byłym uczestnikom 
projektów realizowanych w celu 
tematycznym 9 wynika  
z obowiązujących Wytycznych  
w zakresie realizacji 
przedsięwzięć  
z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze rynku 
pracy na lata 2014-2020. 

Celem zapewnienia możliwości 
skorzystania ze wsparcia byłym 
uczestnikom projektów z zakresu 
włączenia społecznego w ramach  
CT 9 w RPO beneficjent powinien 
podjąć współpracę z 
beneficjentami projektów CT9 
poprzez co najmniej 
poinformowanie o realizacji 
projektu PO WER instytucje 
pomocy społecznej oraz 
instytucje integracji społecznej 

Stosuje się do  
typu/typów (nr) 

1 i 2 
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funkcjonujące na terenie realizacji 
projektu (jeśli projekt realizowany 
na terenie gminy/gmin - na 
terenie powiatu/powiatów, w 
których znajdują się gminy),  
zamieszczenie informacji o 
realizacji projektu na swojej 
stronie internetowej, spotkania 
formalne lub nieformalne z 
instytucjami realizującymi 
wsparcie, itp. Sposób spełnienia 
tego kryterium (zakres 
współpracy) powinien być opisany 
we wniosku o dofinansowanie.  

Powyższe kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie 
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. 1431, z późn. zm.)? 

TAK x NIE  

9. W przypadku realizacji wsparcia w formie szkoleń, są one zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami  
i potencjałem uczestnika projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego 
rynku pracy.  

Uzasadnienie: 

Celem zastosowania kryterium 
jest osiągnięcie bardziej 
efektywnych rezultatów 
proponowanego wsparcia oraz 
dostosowanie kwalifikacji i 
kompetencji osób do potrzeb 
zidentyfikowanych na lokalnym 
rynku pracy, co w konsekwencji 
pozwoli na zwiększenie ich szans 
na podjęcie stałego zatrudnienia 
lub poprawę sytuacji zawodowej.  

Szkolenia dotyczące kompetencji 
społecznych, które są wskazane 
w klasyfikacji ESCO mogą 
wynikać wyłącznie ze 
zdiagnozowanych potrzeb i 
potencjału danego uczestnika 
projektu. Pozostałe szkolenia 
muszą być dodatkowo zgodne ze 
zdiagnozowanymi potrzebami 
właściwego lokalnego lub 
regionalnego rynku pracy. Ocenie 
podlega, czy prowadzą one do 
zdobycia kwalifikacji lub 
kompetencji w zawodach 
oczekiwanych przez 
pracodawców w województwie 
lub powiatach, w których 
uczestnicy planują podjąć 
zatrudnienie (w oparciu o dane 
wynikające m.in. z badania 
„Barometr zawodów” najbardziej 
aktualnego na dzień składania 
wniosku o dofinansowanie lub 
analizy ofert pracodawców.  

Stosuje się do 
 typu/typów (nr) 

1 i 2 
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Powyższe kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie 
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. 1431, z późn. zm.)? 

TAK x NIE  

10. W przypadku wsparcia w projekcie osób pełniących funkcje opiekuńcze (nad dzieckiem lub inną osobą 
wymagającą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu) beneficjent zapewni możliwość sfinansowania kosztów 
opieki, poprzez przyznanie tego wsparcia towarzyszącego w trakcie udziału danej osoby w projekcie. 

Uzasadnienie: 

Osoby wymagające wsparcia  
w codziennym funkcjonowaniu 
należy rozumieć 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.  

Powyższe kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie 
wniosku o dofinansowanie 
projektu.  

Zapewnienie możliwości 
sfinansowania kosztów opieki 
należy rozumieć jako refundację 
tych kosztów lub zorganizowanie 
opieki przez beneficjenta (w 
zależności od potrzeb i 
możliwości danego uczestnika).                                      

Stosuje się do 
 typu/typów (nr) 

1 i 2 

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, że: 

a) co najmniej 30% uczestników projektu stanowią osoby należące do jednej lub kilku wymienionych poniżej grup: 

1) Osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 

2) Osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, 

3) Osoby, co do których orzeczono niepełnosprawność intelektualną, chorobę psychiczną, epilepsję lub 
całościowe zaburzenia rozwojowe – w przypadku zaliczenia ich do lekkiego stopnia niepełnosprawności 

lub 

b) co najmniej 40% uczestników projektu będzie pochodziło z obszarów wiejskich. 

 

Uzasadnienie: 
Powyższe kryterium ma na celu 
zapewnienia wsparcia w projekcie 
dla osób znajdujących się w 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1 i 2 
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najtrudniejszej sytuacji na rynku 
pracy oraz zwiększenie udziału w 
projektach osób pochodzących z 
obszarów wiejskich. 

Obszary wiejskie wg DEGURBA to 
obszary słabo zaludnione – kod 
klasyfikacji 3.  

Powyższe kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie 
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. 1431, z późn. zm.)? 

 

TAK x NIE  

KRYTERIA PREMIUJĄCE 

1. Wnioskodawca zapewni, że do realizacji projektu zostanie 
zatrudniona osoba z niepełnosprawnością  
w ramach umowy o pracę w wymiarze co najmniej:  

- 1 etatu - w przypadku projektów o wartości do 1 000 000 
PLN, 

- 2 etatów – w przypadku projektów o wartości powyżej 
1 000 000 PLN. 

WAGA 5 pkt 

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. 

Okres zatrudnienia powinien 
wynosić co najmniej połowę 
okresu realizacji projektu.  

Powyższe kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie 
wniosku o dofinansowanie 
projektu. 

Stosuje się do  
typu/typów (nr) 

1 i 2 

2. Wnioskodawca zaangażuje do personelu projektu osobę 
posiadającą praktyczną wiedzę z zakresu przystosowania/ 
dostępności stanowisk pracy dla osób z 
niepełnosprawnościami (z minimum 2 – letnim 
doświadczeniem w tym obszarze). 

WAGA 5 pkt 

Uzasadnienie: Kryterium to pozwoli premiować 
wnioskodawców, którzy posiadają 

Stosuje się do  1 i 2 
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odpowiednią wiedzę i dysponują 
odpowiednim zapleczem 
kadrowym.  

Powyższe kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie 
wniosku o dofinansowanie 
projektu. 

Przed podpisaniem umowy IP 
będzie wymagała złożenia 
dokumentów potwierdzających 
posiadanie odpowiedniego 
doświadczenia. 

typu/typów (nr) 

3. Projektodawca w chwili złożenia wniosku o dofinansowanie 
posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w realizacji 
przedsięwzięć niefinansowanych ze środków europejskich, 
związanych z prowadzeniem aktywizacji zawodowej. 

WAGA 10 pkt 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu wybór 
podmiotów, które posiadają 
doświadczenie i wiedzę w 
zakresie realizacji wsparcia 
dotyczącego aktywizacji 
zawodowej, a których potencjał 
do realizacji projektu nie wynika 
jedynie z realizacji przedsięwzięć 
finansowanych ze środków 
europejskich. 

Powyższe kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie 
wniosku o dofinansowanie 
projektu. Przed podpisaniem 
umowy IP będzie wymagała 
złożenia dokumentów 
potwierdzających posiadanie 
odpowiedniego doświadczenia. 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1 i 2 

 

PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE PLANU DZIAŁANIA 

Miejscowość, data  
Pieczęć i podpis 

osoby 
upoważnionej 

 

DATA ZATWIERDZENIA PLANU DZIAŁANIA I IDENTYFIKACJI PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH, 
KTÓRYCH FISZKI PO RAZ PIERWSZY ZAWARTO W PLANIE DZIAŁANIA, W ROZUMIENIU ART. 48 UST. 3 

USTAWY Z DNIA 11 LIPCA 2014 R. O ZASADACH REALIZACJI PROGRAMÓW W ZAKRESIE POLITYKI 
SPÓJNOŚCI W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 (DZ.U. Z 2018 R. POZ. 1431, z późn. zm.)  

(wypełnia Instytucja Zarządzająca POWER, wprowadzając Roczny Plan Działania jako załącznik do Szczegółowego 
Opisu Osi Priorytetowych POWER)  

 

 


