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KARTA DZIAŁANIA 7.1  
 
 
Poddziałanie 7.1.1 
 
Projekty, których real izacja jest kontynuowana 
 

B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM 

Nr umowy z KSI i tytuł projektu Nie dotyczy 

Nr i nazwa celu 
szczegółowego, w który 
wpisuje się dany projekt 

Nie dotyczy 

Typ/typy projektów (operacji) 
realizowane w ramach projektu 

Rozwój form aktywnej integracji oraz upowszechnianie aktywnej integracji i pracy 
socjalnej  
 

Beneficjent systemowy Gminy / Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu województwa zachodniopomorskiego - 
114 jednostek 

 NIE    

Okres realizacji projektu 01.2008 r.-12.2013 r. 

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie  

w latach 2007-2010 w roku 2011 ogółem w projekcie 

21 180 423 6 509 159 62 164 261 

Szczegółowe kryteria 
wyboru projektów 

Kryteria dostępu 

1. Maksymalna liczba uczestników kontynuujących udział w projekcie 
systemowym, nie przekroczy 20% uczestników ogółem projektu w danym roku 
realizacji (z wyłączeniem osób kontynuujących naukę). 

Uzasadnienie: 

Kryterium dostępu wprowadzone ze względu na zagroŜoną realizację 
wartości docelowej wskaźnika: Liczba klientów instytucji pomocy 
społecznej, którzy zakończyli udział w projektach dotyczących 
aktywnej integracji (w tym z terenów wiejskich). Stopień realizacji 
wartości docelowej wskaźnika na koniec 2009 roku wynosił 8% (w 
tym z terenów wiejskich 21%) – na podstawie Przeglądu Planu 
Działania na 2009 r. województwa zachodniopomorskiego Priorytet 
VII PO KL corocznie dokonywanego przez IZ.  
Weryfikacja na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. 

2. Ilość kontraktów socjalnych, indywidualnych programów zawartych lub 
realizowanych w ramach kontynuowanych projektów systemowych w 2011 r. 
nie moŜe być mniejsza niŜ w 2010 r. 

Uzasadnienie: 

Kryterium dostępu wprowadzone ze względu na zagroŜoną realizację 
wartości docelowej wskaźnika: Liczba klientów instytucji pomocy 
społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych 
projektów. Stopień realizacji wartości docelowej wskaźnika na koniec 
2009 roku wynosił 21% – na podstawie Przeglądu Planu Działania na 
2009 r. województwa zachodniopomorskiego Priorytet VII PO KL 
corocznie dokonywanego przez IZ. 
Weryfikacja na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. 

3. Grupa docelowa zaplanowana do objęcia wsparciem w ramach projektu 
systemowego została skonsultowana z Powiatowym Urzędem Pracy w 
obszarze powiatu, na którym realizowany jest projekt. 
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Uzasadnienie: 

Kryterium przyczyni się do pogłębienia współpracy publicznych słuŜb 
zatrudnienia z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej przy 
podejmowaniu działań aktywizacji społeczno-zawodowej wobec osób 
objętych wsparciem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki  
i wyznaczy swoistą „linię demarkacyjną”, pomiędzy uczestnikami 
projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.3 przez 
Powiatowe Urzędy Pracy, a takŜe ośrodki pomocy społecznej w 
ramach 7.1.1 na terenie województwa zachodniopomorskiego.  
Weryfikacja na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. 

 
 
 
 

4. Projekt skierowany jest co najmniej w 10% do osób niepełnosprawnych. 

Uzasadnienie: 

Na podstawie wyników badań Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Wydział 
Badań i Analiz „Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni 
poszukujący pracy nie pozostający w zatrudnieniu w województwie 
zachodniopomorskim 2009” oraz danych MPIPS- wskaźnik 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest o 6 % niŜszy od wskaźnika 
krajowego i najniŜszy w całej Polsce (województwo 
zachodniopomorskie 13,6%, średnia krajowa 19,6%). Niezbędne jest 
zatem ukierunkowanie wsparcia dla osób niepełnosprawnych,  
z uwzględnieniem ich szczególnych potrzeb w zakresie dostosowania 
pomieszczeń oraz zapewnienie odpowiedniej infrastruktury i wsparcia 
towarzyszącego. 
 
Weryfikacja na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. 
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Poddziałanie 7.1.2 
 
Projekty, których real izacja jest kontynuowana 
 

B1.2 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM 

Nr umowy z KSI i tytuł 
projektu 

 
 
Nie dotyczy 
 

Nr i nazwa celu 
szczegółowego, w który 
wpisuje się dany projekt 

Nie dotyczy 

Typ/typy projektów 
(operacji) realizowane w 

ramach projektu 

Rozwój form aktywnej integracji oraz upowszechnianie aktywnej integracji i pracy 
socjalnej    
  

Beneficjent systemowy Powiaty / Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie z terenu województwa 
zachodniopomorskiego – 21 jednostek 

Okres realizacji projektu 01.2008 r.–12.2013 r. 

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie  

w latach 2007-2010 w roku 2011 ogółem w projekcie 

54 408 979 28 220 204 103 015 061 

Szczegółowe kryteria 
wyboru projektów 

Kryteria dostępu 

1. Maksymalna liczba uczestników kontynuujących udział w projekcie 
systemowym, nie przekroczy 20% uczestników ogółem projektu w danym roku 
realizacji (z wyłączeniem osób kontynuujących naukę). 

Uzasadnienie: 

Kryterium dostępu wprowadzone ze względu na zagroŜoną realizację 
wartości docelowej wskaźnika: Liczba klientów instytucji pomocy 
społecznej, którzy zakończyli udział w projektach dotyczących 
aktywnej integracji (w tym z terenów wiejskich). Stopień realizacji 
wartości docelowej wskaźnika na koniec 2009 roku wynosił 8% (w 
tym z terenów wiejskich 21%) – na podstawie Przeglądu Planu 
Działania na 2009 r. województwa zachodniopomorskiego Priorytet 
VII PO KL corocznie dokonywanego przez IZ. 
 
Weryfikacja na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. 

2. Ilość kontraktów socjalnych, indywidualnych programów zawartych lub 
realizowanych w ramach kontynuowanych projektów systemowych w 2011 r. 
nie moŜe być mniejsza niŜ w 2010 r. 

Uzasadnienie: 

Kryterium dostępu wprowadzone ze względu na zagroŜoną realizację 
wartości docelowej wskaźnika: Liczba klientów instytucji pomocy 
społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych 
projektów. Stopień realizacji wartości docelowej wskaźnika na koniec 
2009 roku wynosił 21% – na podstawie Przeglądu Planu Działania na 
2009 r. województwa zachodniopomorskiego Priorytet VII PO KL 
corocznie dokonywanego przez IZ. 
 
Weryfikacja na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. 

3. Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych w proporcji co najmniej 
takiej samej jak proporcja osób niepełnosprawnych będących klientami 
danego PCPR w stosunku do ogólnej liczby wszystkich klientów danego 
PCPR (według stanu na dzień złoŜenia wniosku o dofinansowanie). 
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Uzasadnienie: 

Na podstawie wyników badań Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Wydział 
Badań i Analiz „Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni 
poszukujący pracy nie pozostający w zatrudnieniu w województwie 
zachodniopomorskim 2009” oraz danych MPIPS- wskaźnik 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest o 6 % niŜszy od wskaźnika 
krajowego i najniŜszy w całej Polsce (województwo 
zachodniopomorskie 13,6%, średnia krajowa 19,6%). Niezbędne jest 
zatem ukierunkowanie wsparcia dla osób niepełnosprawnych, z 
uwzględnieniem ich szczególnych potrzeb w zakresie dostosowania 
pomieszczeń oraz zapewnienie odpowiedniej infrastruktury i wsparcia 
towarzyszącego. 
 
Weryfikacja na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. 

4. Grupa docelowa zaplanowana do objęcia wsparciem w ramach projektu 
systemowego została skonsultowana z Powiatowym Urzędem Pracy  
w obszarze powiatu, na którym realizowany jest projekt. 

Uzasadnienie: 

Kryterium przyczyni się do pogłębienia współpracy publicznych słuŜb 
zatrudnienia z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, w 
tym powiatowymi centrami pomocy rodzinie przy podejmowaniu 
działań aktywizacji społeczno-zawodowej wobec osób objętych 
wsparciem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i 
wyznaczy swoistą „linię demarkacyjną”, pomiędzy uczestnikami 
projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.3 przez 
Powiatowe Urzędy Pracy, a takŜe powiatowe centra pomocy rodzinie 
i ośrodki pomocy społecznej w ramach 7.1.2 na terenie województwa 
zachodniopomorskiego.  
 
Weryfikacja na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. 
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Poddziałanie 7.1.3 
 
Projekty, których real izacja rozpocznie si ę  w 2011 r.  

B 1.3 PROJEKT PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM 

Planowany tytuł projektu Profesjonalne kadry – lepsze jutro 

Nr i nazwa celu 
szczegółowego, w który 
wpisuje się dany projekt 

 
Nie dotyczy 

Typ/typy projektów 
(operacji) przewidziane do 

realizacji w ramach projektu 

1. szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej, 
działających na terenie regionu, powiązane bezpośrednio z potrzebami oraz ze 
specyfiką realizowanych zadań w szczególności dotyczące realizacji działań w 
zakresie aktywnej integracji i rozwoju pracy socjalnej; 

2. organizowanie akcji i kampanii promocyjno – informacyjnych o zasięgu  
i charakterze regionalnym z zakresu stosowania aktywnych form integracji 
społecznej, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz z zakresu integracji 
społecznej i zawodowej osób wykluczonych społecznie i zagroŜonych 
wykluczeniem społecznym; 

3. rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz 
przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego poziomie regionalnym; 

4. prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz z zakresu polityki 
społecznej w regionie (w tym działań mających na celu przygotowanie i wdraŜanie 
gminnych lub powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych); 

5. opracowanie, realizacja i monitoring wieloletniego regionalnego planu działań na 
rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji 
sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie. 

Beneficjent systemowy Województwo Zachodniopomorskie / Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

Okres realizacji projektu 01.2011-12.2012 

Kwota planowanych wydatków w projekcie 

w roku 2011 ogółem w projekcie 

2 100 000,00 zł 5 200 000,00 zł 

Szczegółowe kryteria 
wyboru projektów 

Kryteria dostępu 

1. W ramach projektu realizowane będą działania, które umoŜliwią zwiększenie 
kompetencji pracowników instytucji pomocy społecznej w zakresie pracy z osobami 
niepełnosprawnymi.  

Uzasadnienie: 

Na podstawie wyników badań Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Wydział 
Badań i Analiz „Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni 
poszukujący pracy nie pozostający w zatrudnieniu  
w województwie zachodniopomorskim 2009” oraz danych MPIPS - 
wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest o 6% niŜszy od 
wskaźnika krajowego i najniŜszy w całej Polsce (województwo 
zachodniopomorskie 13,6%, średnia krajowa 19,6%). Niezbędne jest 
zatem wzmocnienie  kompetencji .pracowników instytucji pomocy 
społecznej w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi, która 
przyniesie wymierne korzyści w zakresie aktywizacji społecznej  
i zawodowej tych osób. 
 
Weryfikacja na podstawie treści wniosku  
o dofinansowanie projektu. 
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KARTA DZIAŁANIA 7.2 

 
Poddziałanie 7.2.1 
 
LP. 
Konkursu:  A.1 Planowany termin ogłoszenia 

konkursu I kw.  II kw. X III kw.  IV 
kw.  

Typ konkursu 
Otwarty   

 
Zamkni ęty x 

Planowana alokacja 5 000 000 PLN  

 

1. Kursy i szkolenia umoŜliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i 
kompetencji zawodowych. 

2.  StaŜe, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy. 

3. Poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne lub zawodowe, prowadzące do 
integracji społecznej i zawodowej. 

4. Rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz 
integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów 
aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy). 

5. Rozwój usług społecznych przezwycięŜających indywidualne bariery w integracji 
społecznej w tym w powrocie na rynek pracy. 

6. Rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy. 

7. Wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby 
niepełnosprawne w tym zaburzone psychicznie. 

8. Promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób wykluczonych i 
zagroŜonych wykluczeniem społecznym. 

9. Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej 
młodzieŜy (świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby 
środowiskowe) połączonych z realizacją działań w zakresie reintegracji zawodowej i 
społecznej. 

Szczegółowe 
kryteria wyboru 

projektów 

Kryteria dostępu 
1. Projektodawca złoŜył nie więcej niŜ dwa wnioski o dofinansowanie w ramach 

danego konkursu. 
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Uzasadnienie: 

Biorąc pod uwagę doświadczenia prac Komisji 
Oceny Projektów  z lat ubiegłych, IP chce uniknąć 
sytuacji, w której projektodawca w ramach 
posiedzeń jednej KOP składa wiele identycznych 
wniosków  
o dofinansowanie projektu. Ponadto kryterium to 
stwarza moŜliwość objęcia wsparciem większej 
liczby potencjalnych projektodawców, a takŜe 
wyboru najlepszych projektów, które odpowiadają 
na potrzeby regionu.  
 
Kryterium odnosi się wyłącznie  
do występowania danego podmiotu  
w charakterze beneficjenta, a nie partnera. 
Oznacza to, Ŝe niezaleŜnie od maksymalnie 
dwóch wniosków, w  których dany podmiot 
występuje w charakterze beneficjenta, moŜe 
występować w innych wnioskach złoŜonych  
w tym samym konkursie w charakterze partnera.  

W przypadku złoŜenia więcej niŜ dwóch 
wniosków przez jednego projektodawcę 
Instytucja  Pośrednicząca odrzuca wszystkie 
złoŜone w odpowiedzi na konkurs wnioski, w 
związku z niespełnieniem przez Beneficjenta 
kryterium dostępu. 

W przypadku wycofania jednego lub obydwu 
wniosków o dofinansowanie projektodawca ma 
prawo złoŜyć kolejny wniosek/kolejne dwa 
wnioski.  

Weryfikacja na podstawie protokołów   
z przekazania wniosków. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji (nr) 

1-9 

2. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu ( lub posiada 
siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwolona formę 
organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa 
zachodniopomorskiego, z moŜliwością udostępnienia pełnej dokumentacji 
wdraŜanego projektu oraz zapewniające uczestnikom moŜliwość osobistego 
kontaktu z kadrą projektu. 

Uzasadnienie: 

Zlokalizowanie podmiotów odpowiedzialnych za 
realizację projektów na terenie województwa 
zachodniopomorskiego zagwarantuje 
dostępność beneficjenta dla grupy docelowej 
projektu. Ponadto powyŜsze kryterium obniŜy 
koszty realizacji projektu, jak równieŜ koszty 
związane z jego kontrolą. 
 
Weryfikacja na podstawie treści wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji (nr) 

1-9 

3. Projektodawca lub Partner na dzień złoŜenia wniosku o dofinansowanie posiada 
co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze 
merytorycznym, którego dotyczy projekt. 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie tego kryterium umoŜliwi 
realizację projektów przez podmioty, które mają 
wiedzę  
i doświadczenie w pracy z osobami 
wykluczonymi lub zagroŜonymi wykluczeniem 
społecznym. Rozwiązanie takie podwyŜszy 
efektywność planowanych działań, a takŜe 
zwiększy gwarancję zastosowania narzędzi i 
instrumentów adekwatnych do grupy docelowej. 
Umiejętność odpowiedniego podejścia do osób 
zagroŜonych wykluczeniem społecznym 
ukierunkuje projekty na obszary szczególnie 
wymagające wsparcia.  
 
Weryfikacja na podstawie treści wniosku  
o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji (nr) 

1-9 
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4. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa 
zachodniopomorskiego (osoby fizyczne, w wieku aktywności zawodowej, które 
uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa 
zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w 
przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na 
obszarze województwa zachodniopomorskiego. 

Uzasadnienie: 

Kryterium to przyczyni się do rozwoju kapitału 
ludzkiego w regionie oraz zwiększenia 
aktywności społecznej i zawodowej 
mieszkańców województwa 
zachodniopomorskiego. Przy stosunkowo 
niewielkiej liczbie mieszkańców (11 pozycja w 
kraju) województwo zachodniopomorskie 
wyróŜnia  duŜa ilość udzielanych świadczeń 
pomocy społecznej  
(5 pozycja), w związku z tym zasadne jest 
ograniczenie tego zjawiska. Zakłada się, Ŝe 
dzięki temu kryterium ograniczone zostanie 
zjawisko ekskluzji społecznej w regionie, 
zmniejszy się takŜe ilość osób korzystających z 
pomocy społecznej. Skierowanie wsparcia do 
wolontariuszy z terenu województwa 
zachodniopomorskiego wpłynie na zwiększenie 
potencjału i aktywności instytucji pomocy  
i integracji społecznej. 

Weryfikacja na podstawie treści wniosku o 
dofinansowanie projektu. Grupa docelowa zgodna 
z SZOP dla danego Poddziałania oraz zapisami 
Dokumentacji Konkursowej.  

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji (nr) 

1-9 

5. Minimalna wartość projektu wynosi 500 tysięcy złotych. 

Uzasadnienie: 

Kryterium w zakresie minimalnej wartości 
projektu przyczyni się do opracowania 
kompleksowych projektów obejmujących wiele 
form wsparcia, których efektem będzie 
realizacja celu Priorytetu - aktywizacja 
społeczna i zawodowa osób zagroŜonych 
wykluczeniem społecznym. Pozwoli równieŜ na 
dostosowanie czasu trwania działań do potrzeb 
potencjalnych beneficjentów, którzy z racji 
długotrwałego wykluczenia społecznego 
potrzebują  dłuŜszego okresu na powrót 
sytuacji, w której w pełni korzystać będą z dóbr 
społecznych. Ponadto kryterium to zapewni 
uwzględnienie dodatkowych działań 
towarzyszących  

Weryfikacja na podstawie treści wniosku  
o dofinansowanie projektu. Spełnienie kryterium 
weryfikowane w okresie realizacji projektu. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji (nr) 

1-9 

6. Okres realizacji projektu nie jest krótszy niŜ 36 miesięcy, a wskaźnik efektywności 
zatrudnieniowej dla jego uczestników mierzony na zakończenie projektu wynosi co 
najmniej 20 %. 
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Uzasadnienie: 

Z obserwacji IP wynika, Ŝe wskazany okres 
realizacji projektu pozwala na racjonalne 
zaplanowanie i realizację zadań. Biorąc pod 
uwagę grupę docelową, znajdująca się w 
szczególnie niekorzystnej sytuacji nie tylko 
społecznej, ale przede wszystkim zawodowej, 
wydłuŜanie okresu realizacji projektu moŜe 
spowodować zniechęcenie uczestników  
i rezygnację z udziału w projekcie.   

Kryterium to przyczyni się do zapewnienia 
trwałości zatrudnienia w regionie. Zapewnienie 
zatrudnienia uczestnikom projektu powinno 
wynikać z ich bezpośrednich potrzeb. 

Weryfikacja na podstawie treści wniosku  
o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji (nr) 

1-9 

7. Projekt przewiduje realizację łącznie co najmniej 3 typów projektu, w odniesieniu do 
kaŜdego uczestnika projektu, gwarantujących kompleksowość wsparcia. 

Uzasadnienie: 

Kryterium umoŜliwi kompleksowe wsparcie 
obejmujące szeroki wachlarz usług 
skierowanych do beneficjentów.  Zwiększy to 
efektywność planowanych w projekcie działań i 
zwiększy szanse uczestników na realizację celu 
Priorytetu - zwiększenie aktywności społeczno 
zawodowej osób zagroŜonych wykluczeniem 
społecznym. 

Spełnienie kryterium będzie weryfikowane na 
podstawie treści wniosku. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji (nr) 

1-9 

8. Grupę docelową w projekcie, w 100%, stanowią osoby niepełnosprawne oraz osoby 
sprawujące opiekę bezpośrednią nad nimi i/lub otoczenie w takim zakresie, w jakim 
jest to niezbędne dla wsparcia osób niepełnosprawnych 

Uzasadnienie: 

Na podstawie wyników badań Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy, Wydział Badań i Analiz 
„Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni 
poszukujący pracy nie pozostający w 
zatrudnieniu  
w województwie zachodniopomorskim 2009” 
oraz danych MPIPS - wskaźnik zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych jest o 6% niŜszy od 
wskaźnika krajowego i najniŜszy w całej Polsce 
(województwo zachodniopomorskie 13,6%, 
średnia krajowa 19,6%). Niezbędne jest zatem 
ukierunkowanie wsparcia dla osób 
niepełnosprawnych.  
 

Weryfikacja na podstawie treści wniosku  
o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji (nr) 

1-9 

Kryteria strategiczne 
1. Co najmniej 40% środków w ramach cross-financingu       

jest przeznaczonych na adaptację infrastruktury dla osób 
niepełnosprawnych. 

WAGA 20 

Uzasadnienie: 

Kryterium pozwoli na znoszenie barier 
architektonicznych uniemoŜliwiających osobom 
niepełnosprawnym dostęp do oferty instytucji 
działających na ich rzecz. Jednocześnie 
umoŜliwi finansowanie niezbędnych narzędzi do 
realizacji zadań w projektach kierowanych do 
osób niepełnosprawnych. 
 
Weryfikacja na podstawie treści wniosku  
o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji (nr) 

1-9 
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LP. 
Konkursu:  A.2 Planowany termin ogłoszenia 

konkursu I kw.  II kw. X III kw.  IV 
kw.  

Typ konkursu 
Otwarty   

 
Zamkni ęty x 

Planowana alokacja 3 163 653 PLN  

 

1. Kursy i szkolenia umoŜliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i 
kompetencji zawodowych. 

2.  StaŜe, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy. 

3. Poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne lub zawodowe, prowadzące do 
integracji społecznej i zawodowej. 

4. Rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz 
integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów 
aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy). 
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5. Rozwój usług społecznych przezwycięŜających indywidualne bariery w integracji 
społecznej w tym w powrocie na rynek pracy. 

6. Rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy. 

7. Wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby 
niepełnosprawne w tym zaburzone psychicznie. 

8. Promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób wykluczonych i 
zagroŜonych wykluczeniem społecznym. 

9. Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej 
młodzieŜy (świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby 
środowiskowe) połączonych z realizacją działań w zakresie reintegracji zawodowej i 
społecznej. 

Szczegółowe 
kryteria wyboru 

projektów 

Kryteria dostępu 
1. Projektodawca złoŜył nie więcej niŜ dwa wnioski o dofinansowanie w ramach 

danego konkursu. 

Uzasadnienie: 

Biorąc pod uwagę doświadczenia prac Komisji 
Oceny Projektów  z lat ubiegłych, IP chce uniknąć 
sytuacji, w której projektodawca w ramach 
posiedzeń jednej KOP składa wiele identycznych 
wniosków  
o dofinansowanie projektu. Ponadto kryterium to 
stwarza moŜliwość objęcia wsparciem większej 
liczby potencjalnych projektodawców, a takŜe 
wyboru najlepszych projektów, które odpowiadają 
na potrzeby regionu.  
 
Kryterium odnosi się wyłącznie  
do występowania danego podmiotu  
w charakterze beneficjenta, a nie partnera. 
Oznacza to, Ŝe niezaleŜnie od maksymalnie 
dwóch wniosków, w  których dany podmiot 
występuje w charakterze beneficjenta, moŜe 
występować w innych wnioskach złoŜonych  
w tym samym konkursie w charakterze partnera.  

W przypadku złoŜenia więcej niŜ dwóch 
wniosków przez jednego projektodawcę 
Instytucja  Pośrednicząca odrzuca wszystkie 
złoŜone w odpowiedzi na konkurs wnioski, w 
związku z niespełnieniem przez Beneficjenta 
kryterium dostępu. 

W przypadku wycofania jednego lub obydwu 
wniosków o dofinansowanie projektodawca ma 
prawo złoŜyć kolejny wniosek/kolejne dwa 
wnioski.  

Weryfikacja na podstawie protokołów   
z przekazania wniosków. 
 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji (nr) 

1-9 

2. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu ( lub posiada 
siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwolona formę 
organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa 
zachodniopomorskiego, z moŜliwością udostępnienia pełnej dokumentacji 
wdraŜanego projektu oraz zapewniające uczestnikom moŜliwość osobistego 
kontaktu z kadrą projektu. 

Uzasadnienie: 

Zlokalizowanie podmiotów odpowiedzialnych za 
realizację projektów na terenie województwa 
zachodniopomorskiego zagwarantuje 
dostępność beneficjenta dla grupy docelowej 
projektu. Ponadto powyŜsze kryterium obniŜy 
koszty realizacji projektu, jak równieŜ koszty 
związane z jego kontrolą. 
 
Weryfikacja na podstawie treści wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji (nr) 

1-9 

3. Projektodawca lub Partner na dzień złoŜenia wniosku o dofinansowanie posiada 
co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze 
merytorycznym, którego dotyczy projekt. 
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Uzasadnienie: 

Wprowadzenie tego kryterium umoŜliwi 
realizację projektów przez podmioty, które mają 
wiedzę  
i doświadczenie w pracy z osobami 
wykluczonymi lub zagroŜonymi wykluczeniem 
społecznym. Rozwiązanie takie podwyŜszy 
efektywność planowanych działań, a takŜe 
zwiększy gwarancję zastosowania narzędzi i 
instrumentów adekwatnych do grupy docelowej. 
Umiejętność odpowiedniego podejścia do osób 
zagroŜonych wykluczeniem społecznym 
ukierunkuje projekty na obszary szczególnie 
wymagające wsparcia.  
 
Weryfikacja na podstawie treści wniosku  
o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji (nr) 

1-9 

4. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa 
zachodniopomorskiego (osoby fizyczne, w wieku aktywności zawodowej, które 
uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa 
zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w 
przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na 
obszarze województwa zachodniopomorskiego. 

Uzasadnienie: 

Kryterium to przyczyni się do rozwoju kapitału 
ludzkiego w regionie oraz zwiększenia 
aktywności społecznej i zawodowej 
mieszkańców województwa 
zachodniopomorskiego. Przy stosunkowo 
niewielkiej liczbie mieszkańców (11 pozycja w 
kraju) województwo zachodniopomorskie 
wyróŜnia  duŜa ilość udzielanych świadczeń 
pomocy społecznej  
(5 pozycja), w związku z tym zasadne jest 
ograniczenie tego zjawiska. Zakłada się, Ŝe 
dzięki temu kryterium ograniczone zostanie 
zjawisko ekskluzji społecznej w regionie, 
zmniejszy się takŜe ilość osób korzystających z 
pomocy społecznej. Skierowanie wsparcia do 
wolontariuszy z terenu województwa 
zachodniopomorskiego wpłynie na zwiększenie 
potencjału i aktywności instytucji pomocy  
i integracji społecznej. 

Weryfikacja na podstawie treści wniosku o 
dofinansowanie projektu. Grupa docelowa zgodna 
z SZOP dla danego Poddziałania oraz zapisami 
Dokumentacji Konkursowej.  

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji (nr) 

1-9 

5. Minimalna wartość projektu wynosi 500 tysięcy złotych. 

Uzasadnienie: 

Kryterium w zakresie minimalnej wartości 
projektu przyczyni się do opracowania 
kompleksowych projektów obejmujących wiele 
form wsparcia, których efektem będzie 
realizacja celu Priorytetu - aktywizacja 
społeczna i zawodowa osób zagroŜonych 
wykluczeniem społecznym. Pozwoli równieŜ na 
dostosowanie czasu trwania działań do potrzeb 
potencjalnych beneficjentów, którzy z racji 
długotrwałego wykluczenia społecznego 
potrzebują  dłuŜszego okresu na powrót 
sytuacji, w której w pełni korzystać będą z dóbr 
społecznych. Ponadto kryterium to zapewni 
uwzględnienie dodatkowych działań 
towarzyszących  

Weryfikacja na podstawie treści wniosku  
o dofinansowanie projektu. Spełnienie kryterium 
weryfikowane w okresie realizacji projektu. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji (nr) 

1-9 
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6. Okres realizacji projektu nie jest krótszy niŜ 36 miesięcy, a wskaźnik efektywności 
zatrudnieniowej dla jego uczestników mierzony na zakończenie projektu wynosi co 
najmniej 20 %. 

Uzasadnienie: 

Z obserwacji IP wynika, Ŝe wskazany okres 
realizacji projektu pozwala na racjonalne 
zaplanowanie i realizację zadań. Biorąc pod 
uwagę grupę docelową, znajdująca się w 
szczególnie niekorzystnej sytuacji nie tylko 
społecznej, ale przede wszystkim zawodowej, 
wydłuŜanie okresu realizacji projektu moŜe 
spowodować zniechęcenie uczestników  
i rezygnację z udziału w projekcie.   

Kryterium to przyczyni się do zapewnienia 
trwałości zatrudnienia w regionie. Zapewnienie 
zatrudnienia uczestnikom projektu powinno 
wynikać z ich bezpośrednich potrzeb. 

Weryfikacja na podstawie treści wniosku  
o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji (nr) 

1-9 

7. Projekt przewiduje realizację łącznie co najmniej 3 typów projektu, w odniesieniu 
do kaŜdego uczestnika projektu, gwarantujących kompleksowość wsparcia. 

Uzasadnienie: 

Kryterium umoŜliwi kompleksowe wsparcie 
obejmujące szeroki wachlarz usług 
skierowanych do beneficjentów.  Zwiększy to 
efektywność planowanych w projekcie działań i 
zwiększy szanse uczestników na realizację celu 
Priorytetu - zwiększenie aktywności społeczno 
zawodowej osób zagroŜonych wykluczeniem 
społecznym. 

Spełnienie kryterium będzie weryfikowane na 
podstawie treści wniosku. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji (nr) 

1-9 

Kryteria strategiczne 
1. Wsparcie kierowane jest w 100 % do osób zagroŜonych 

wykluczeniem społecznym zamieszkujących powiaty: 
drawski lub świdwiński lub białogardzki lub sławieński lub 
gminy znajdujące się w załączniku nr 6 Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego. 

WAGA 20 

Uzasadnienie: 

Na podstawie Raportu o stanie województwa 
zachodniopomorskiego oraz Strategii Rozwoju 
Województwa Zachodniopomorskiego 
najwyŜszy ponad dwudziestoprocentowy udział 
osób korzystających z pomocy społecznej w 
ogóle mieszkańców notuje się w powiecie 
drawskim, świdwińskim, białogardzkim i 
sławieńskim. Niezbędne jest zatem wsparcie 
osób zamieszkujących te powiaty w celu 
zmniejszenia tego wskaźnika. Ponadto 
kryterium ma na celu zapewnienie 
komplementarności z RPO województwa 
zachodniopomorskiego. 
  
Weryfikacja na podstawie treści wniosku  
o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji (nr) 

1-9 

2. Grupę docelową w projekcie stanowią, w 100% osoby, 
które ukończyły 50 rok Ŝycia 

WAGA 20 



15 
 

Uzasadnienie: 

Na podstawie Raportu WUP Szczecin „Sytuacja 
społeczno – zawodowa bezrobotnych w 
powiatach województwa zachodniopomorskiego 
w 2009 roku” - stopień  aktywności osób w 
wieku 45-64 lata wynosi zaledwie 54,3%. 
Niezbędne jest dlatego zintensyfikowanie 
działań ukierunkowanych na aktywizację 
społeczno-zawodową  osób powyŜej  
50 r. Ŝycia oraz dostosowanie kwalifikacji do 
potrzeb lokalnego rynku pracy. 
 
Weryfikacja na podstawie treści wniosku  
o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji (nr) 

1-6, 
8 
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LP. 
Konkursu:  A.3 Planowany termin ogłoszenia 

konkursu I kw.  II kw.  III 
kw. X IV 

kw.  

Typ konkursu 
Otwarty   

 
Zamkni ęty X 

Planowana alokacja 7 239 465 PLN 

Typ/typy projektów  
(operacji) 

przewidziane do 
realizacji w ramach 

konkursu 

1. Wsparcie dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej, w tym: centrów 
integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej 
oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których 
podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza) z wyjątkiem warsztatów 
terapii zajęciowej. 

2. Działania prowadzące do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł 
finansowania utworzonych aktywnych form integracji społecznej, wymienionych w typie 
operacji nr 1. 

Szczegółowe 
kryteria wyboru 

projektów 

Kryteria dostępu 
1. Projektodawca złoŜył  nie więcej niŜ dwa wnioski o dofinansowanie w ramach 

danego konkursu 

Uzasadnienie: 

Biorąc pod uwagę doświadczenia prac Komisji 
Oceny Projektów  z lat ubiegłych, IP chce uniknąć 
sytuacji, w której projektodawca w ramach 
posiedzeń jednej KOP składa wiele identycznych 
wniosków  
o dofinansowanie projektu. Ponadto kryterium to 
stwarza moŜliwość objęcia wsparciem większej 
liczby potencjalnych projektodawców, a takŜe 
wyboru najlepszych projektów, które odpowiadają 
na potrzeby regionu.  
 
Kryterium odnosi się wyłącznie  
do występowania danego podmiotu  
w charakterze beneficjenta, a nie partnera. 
Oznacza to, Ŝe niezaleŜnie od maksymalnie 
dwóch wniosków, w  których dany podmiot 
występuje w charakterze beneficjenta, moŜe 
występować w innych wnioskach złoŜonych  
w tym samym konkursie w charakterze partnera.  

W przypadku złoŜenia więcej niŜ dwóch 
wniosków przez jednego projektodawcę 
Instytucja  Pośrednicząca odrzuca wszystkie 
złoŜone w odpowiedzi na konkurs wnioski, w 
związku z niespełnieniem przez Beneficjenta 
kryterium dostępu. 

W przypadku wycofania jednego lub obydwu 
wniosków o dofinansowanie projektodawca ma 
prawo złoŜyć kolejny wniosek/kolejne dwa 
wnioski.  

Weryfikacja na podstawie protokołów   
z przekazania wniosków. 
 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji (nr) 

1-2 

2. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada 
siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwolona formę 
organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa 
zachodniopomorskiego, z moŜliwością udostępnienia pełnej dokumentacji 
wdraŜanego projektu oraz zapewniające uczestnikom moŜliwość osobistego 
kontaktu z kadrą projektu.  

Uzasadnienie: 

Zlokalizowanie podmiotów odpowiedzialnych 
za realizację projektów na terenie województwa 
zachodniopomorskiego zagwarantuje 
dostępność beneficjenta dla grupy docelowej 
projektu. Ponadto powyŜsze kryterium obniŜy 
koszty realizacji projektu, jak równieŜ koszty 
związane z jego kontrolą. 
 
Weryfikacja na podstawie treści wniosku  
o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji (nr) 

1-2 
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3. Projektodawca lub Partner na dzień złoŜenia wniosku o dofinansowanie posiada 
co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze 
merytorycznym, którego dotyczy projekt. 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie tego kryterium umoŜliwi 
realizację projektów przez podmioty, które mają 
wiedzę  
i doświadczenie w pracy z osobami 
wykluczonymi lub zagroŜonymi wykluczeniem 
społecznym. Rozwiązanie takie podwyŜszy 
efektywność planowanych działań, a takŜe 
zwiększy gwarancję zastosowania narzędzi i 
instrumentów adekwatnych do grupy 
docelowej. Umiejętność odpowiedniego 
podejścia do osób zagroŜonych wykluczeniem 
społecznym ukierunkuje projekty na obszary 
szczególnie wymagające wsparcia.  
 
Weryfikacja na podstawie treści wniosku  
o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji (nr) 

1-2 

4. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa 
zachodniopomorskiego (osoby fizyczne, w wieku aktywności zawodowej, które 
uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa 
zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w 
przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na 
obszarze województwa zachodniopomorskiego). 

Uzasadnienie: 

Kryterium to przyczyni się do rozwoju kapitału 
ludzkiego w regionie. Oraz zwiększenia 
aktywności społecznej i zawodowej 
mieszkańców województwa 
zachodniopomorskiego. Przy stosunkowo 
niewielkiej liczbie mieszkańców (11 pozycja w 
kraju) województwo zachodniopomorskie 
wyróŜnia  duŜa ilość udzielanych świadczeń 
pomocy społecznej (5 pozycja), w związku z 
tym zasadne jest ograniczenie tego zjawiska. 
Zakłada się, Ŝe dzięki temu kryterium 
ograniczone zostanie zjawisko ekskluzji 
społecznej w regionie, zmniejszy się takŜe ilość 
osób korzystających z pomocy społecznej.  

 
Weryfikacja na podstawie treści wniosku  
o dofinansowanie projektu. Grupa docelowa 
zgodna  
z SZOP dla danego Poddziałania oraz zapisami 
Dokumentacji Konkursowej. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji (nr) 

1-2 

5. Minimalna wartość projektu wynosi 500 tysięcy złotych.  

Uzasadnienie: 

Kryterium w zakresie minimalnej wartości 
projektu przyczyni się do opracowania 
kompleksowych projektów obejmujących wiele 
form wsparcia, których efektem będzie 
realizacja celu Priorytetu - aktywizacja 
społeczna i zawodowa osób zagroŜonych 
wykluczeniem społecznym. Pozwoli równieŜ na 
dostosowanie czasu trwania działań do potrzeb 
potencjalnych beneficjentów, którzy z racji 
długotrwałego wykluczenia społecznego 
potrzebują  dłuŜszego okresu na powrót 
sytuacji, w której w pełni korzystać będą z dóbr 
społecznych. Ponadto kryterium to zapewni 
uwzględnienie dodatkowych działań 
towarzyszących  

Weryfikacja na podstawie treści wniosku  
o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji (nr) 

1-2 
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6. Okres realizacji projektu nie jest krótszy niŜ 36 miesięcy, a wskaźnik 
efektywności zatrudnieniowej dla jego uczestników mierzony na zakończenie 
projektu wynosi co najmniej 20 % (wskaźnik efektywności nie dotyczy zakładów 
aktywności zawodowej). 

Uzasadnienie: 

Z obserwacji IP wynika, Ŝe wskazany okres 
realizacji projektu pozwala na racjonalne 
zaplanowanie i realizację zadań. Biorąc pod 
uwagę grupę docelową, znajdująca się w 
szczególnie niekorzystnej sytuacji nie tylko 
społecznej, ale przede wszystkim zawodowej, 
wydłuŜanie okresu realizacji projektu moŜe 
spowodować zniechęcenie uczestników  
i rezygnację z udziału w projekcie.   

Kryterium to przyczyni się do zapewnienia 
trwałości zatrudnienia w regionie. Zapewnienie 
zatrudnienia uczestnikom projektu powinno 
wynikać z ich bezpośrednich potrzeb. 

Weryfikacja na podstawie treści wniosku  
o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji (nr) 

1 

Kryteria strategiczne 
1. Wsparcie kierowane jest w 100 % do osób zagroŜonych 
wykluczeniem społecznym zamieszkujących powiaty: 
drawski, świdwiński, białogardzki i sławieński. 

WAGA 20 

Uzasadnienie: 

Na podstawie Raportu o stanie województwa 
zachodniopomorskiego oraz Strategii Rozwoju 
Województwa Zachodniopomorskiego 
najwyŜszy ponad dwudziestoprocentowy udział 
osób korzystających z pomocy społecznej w 
ogóle mieszkańców notuje się w powiecie 
drawskim, świdwińskim, białogardzkim i 
sławieńskim. Niezbędne jest zatem wsparcie 
osób zamieszkujących te powiaty w celu 
zmniejszenia tego dysproporcji w regionie. 
 
Weryfikacja na podstawie treści wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji (nr) 

1-2 

2. Grupę docelową w projekcie stanowią, w 100% osoby, 
które ukończyły 50 rok Ŝycia 

WAGA 10 

Uzasadnienie: 

Na podstawie Raportu WUP Szczecin 
„Sytuacja społeczno – zawodowa bezrobotnych 
w powiatach województwa 
zachodniopomorskiego w 2009 roku”- stopień  
aktywności osób w wieku 45-64 lata wynosi 
zaledwie 54,3%. Niezbędne jest dlatego 
zintensyfikowanie działań ukierunkowanych na 
aktywizację społeczno- zawodową  osób 
powyŜej  
50 r. Ŝycia oraz dostosowanie kwalifikacji do 
potrzeb lokalnego rynku pracy. 
 
Weryfikacja na podstawie treści wniosku  
o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji (nr) 

1-2 

3. Projekt realizowany na obszarze gmin lub skierowany do 
mieszkańców gmin wymienionych w załączniku nr 6 do 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego tj. gmin w szczególnie niekorzystnej 
sytuacji społeczno-ekonomicznej. 

WAGA 10 
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Uzasadnienie: 

PowyŜsze kryterium zapewnia 
komplementarność działań przewidzianych w 
priorytecie finansowanych ze środków EFS z 
działaniami współfinansowanymi ze środków 
EFRR w ramach RPO WZ. Jako priorytet 
traktuje się wyrównywanie dysproporcji w 
regionie.  

 
Weryfikacja na podstawie treści wniosku  
i załącznika nr 6 do Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji (nr) 

1-2 
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Poddziałanie 7.2.2 
 
LP. 
Konkursu:  A.1 Planowany termin ogłoszenia 

konkursu I kw.  II kw.  III 
kw. X IV 

kw.  

Typ konkursu 
Otwarty   

 
Zamkni ęty X 

Planowana alokacja 5 543 398 PLN 

Typ/typy projektów  
(operacji) 

przewidziane do 
realizacji w ramach 

konkursu 

1. Wsparcie dla osób fizycznych zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności 
gospodarczej  w formie spółdzielni socjalnej poprzez zastosowanie w ramach projektu 
co najmniej dwóch z następujących instrumentów: 
a. doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umoŜliwiające uzyskanie 

wiedzy  
i umiejętności potrzebnych do załoŜenia i/lub prowadzenia spółdzielni socjalnej; 

b. przyznanie środków finansowych na załoŜenie i/lub przystąpienie do spółdzielni 
socjalnej – o ile wszyscy członkowie są osobami, które rozpoczęły prowadzenie 
działalności lub przystąpiły do spółdzielni socjalnej w wyniku uczestnictwa w 
projekcie, do wysokości 20  tys. na osobę (członka); 

c. wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia zawarcia 
umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie 
pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie do wysokości minimalnego 
wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia środków finansowych na 
załoŜenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej połączone z doradztwem oraz 
pomocą w efektywnym wykorzystaniu przyznanych środków – wyłącznie dla 
osób, które rozpoczęły działalność lub przystąpiły do spółdzielni w ramach 
danego projektu (Podstawowe wsparcie pomostowe przyznawane jest na 
wniosek uczestnika projektu składany do beneficjenta oraz wypłacane przez 
okres do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia 
pomostowego. W uzasadnionych przypadkach oraz na wniosek uczestnika 
projektu składany do beneficjenta dopuszczalne jest  przedłuŜenie wypłaty 
wsparcia pomostowego do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie 
wsparcia pomostowego. Beneficjent moŜe w uzasadnionych przypadkach 
wyrazić zgodę na pokrycie wydatków ponoszonych przez uczestnika projektu w 
okresie od dnia rejestracji działalności do dnia zawarcia umowy o udzielenie 
wsparcia pomostowego). 

2. Wsparcie dla osób prawnych wymienionych w art. 4 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 94, poz. 651 z późn. 
zm.) poprzez zastosowanie w ramach projektu co najmniej dwóch z poniŜszych 
instrumentów: 
a. doradztwo (indywidualne i grupowe) dla kadr oraz szkolenia umoŜliwiające 

uzyskanie wiedzy; i umiejętności potrzebnych do załoŜenia i/lub prowadzenia 
spółdzielni socjalnej; 

b. przyznanie środków finansowych na załoŜenie i/lub przystąpienie osoby fizycznej 
do spółdzielni socjalnej do wysokości 20 tys. zł na kaŜdą osobę fizyczną 
przystępującą i/lub nowozatrudnioną w spółdzielni socjalnej zgodnie z art. 5a ust. 
1 ustawy o spółdzielniach socjalnych – wyłącznie dla osób, które uczestniczyły w 
projekcie. 

c. wsparcie pomostowe w okresie do 6 / do 12 miesięcy od momentu przystąpienia 
i/lub zatrudnienia w spółdzielni socjalnej kaŜdej z osób zgodnie z art. 5a ust. 1 
ustawy o spółdzielniach socjalnych, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe 
wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niŜ równowartość minimalnego 
wynagrodzenia obowiązującego na dzień zawarcia umowy o udzielenie wsparcia 
pomostowego, (na kaŜdą z osób zatrudnionych w spółdzielni zgodnie z art. 5a 
ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych), połączone z doradztwem - wyłącznie 
dla osób, które rozpoczęły działalność lub przystąpiły do spółdzielni w ramach 
danego projektu (Podstawowe wsparcie pomostowe przyznawane jest na 
wniosek uczestnika projektu składany do beneficjenta oraz wypłacane przez 
okres do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia 
pomostowego. W uzasadnionych przypadkach oraz na wniosek uczestnika 
projektu składany do beneficjenta dopuszczalne jest  przedłuŜenie wypłaty 
wsparcia pomostowego do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie 
wsparcia pomostowego. Beneficjent moŜe w uzasadnionych przypadkach 
wyrazić zgodę na pokrycie wydatków ponoszonych przez uczestnika projektu w 
okresie od dnia rejestracji działalności do dnia zawarcia umowy o udzielenie 
wsparcia pomostowego) 

Szczegółowe Kryteria dostępu 
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kryteria wyboru 
projektów 

1. Projektodawca złoŜył nie więcej niŜ dwa wnioski o dofinansowanie w ramach 
danego konkursu. 

Uzasadnienie: 

Biorąc pod uwagę doświadczenia prac Komisji 
Oceny Projektów  z lat ubiegłych, IP chce uniknąć 
sytuacji, w której projektodawca w ramach 
posiedzeń jednej KOP składa wiele identycznych 
wniosków  
o dofinansowanie projektu. Ponadto kryterium to 
stwarza moŜliwość objęcia wsparciem większej 
liczby potencjalnych projektodawców, a takŜe 
wyboru najlepszych projektów, które odpowiadają 
na potrzeby regionu.  
 
Kryterium odnosi się wyłącznie  
do występowania danego podmiotu  
w charakterze beneficjenta, a nie partnera. 
Oznacza to, Ŝe niezaleŜnie od maksymalnie 
dwóch wniosków, w  których dany podmiot 
występuje w charakterze beneficjenta, moŜe 
występować w innych wnioskach złoŜonych  
w tym samym konkursie w charakterze partnera.  

W przypadku złoŜenia więcej niŜ dwóch 
wniosków przez jednego projektodawcę 
Instytucja  Pośrednicząca odrzuca wszystkie 
złoŜone w odpowiedzi na konkurs wnioski, w 
związku z niespełnieniem przez Beneficjenta 
kryterium dostępu. 

W przypadku wycofania jednego lub obydwu 
wniosków o dofinansowanie projektodawca ma 
prawo złoŜyć kolejny wniosek/kolejne dwa 
wnioski.  

Weryfikacja na podstawie protokołów   
z przekazania wniosków. 
 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji (nr) 

1-2 

2. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada 
siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwolona formę 
organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa 
zachodniopomorskiego, z moŜliwością udostępnienia pełnej dokumentacji 
wdraŜanego projektu oraz zapewniające uczestnikom moŜliwość osobistego 
kontaktu z kadrą projektu. 

Uzasadnienie: 

Zlokalizowanie podmiotów odpowiedzialnych 
za realizację projektów na terenie województwa 
zachodniopomorskiego zagwarantuje 
dostępność beneficjenta dla grupy docelowej 
projektu. Ponadto powyŜsze kryterium obniŜy 
koszty realizacji projektu, jak równieŜ koszty 
związane z jego kontrolą. 
 
Weryfikacja na podstawie treści wniosku  
o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji (nr) 

1-2 

3. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa 
zachodniopomorskiego (osób fizycznych, w wieku aktywności zawodowej, które 
uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa 
zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w 
przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze 
województwa zachodniopomorskiego). 
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Uzasadnienie: 

Kryterium to przyczyni się do rozwoju kapitału 
ludzkiego w regionie oraz zwiększenia 
aktywności społecznej i zawodowej 
mieszkańców województwa 
zachodniopomorskiego. Przy stosunkowo 
niewielkiej liczbie mieszkańców (11 pozycja w 
kraju) województwo zachodniopomorskie 
wyróŜnia  duŜa ilość udzielanych świadczeń 
pomocy społecznej (5 pozycja), w związku z 
tym zasadne jest ograniczenie tego zjawiska. 
Zakłada się, Ŝe dzięki temu kryterium 
ograniczone zostanie zjawisko ekskluzji 
społecznej w województwie, zmniejszy się 
takŜe ilość osób korzystających z pomocy 
społecznej.  

Weryfikacja na podstawie treści wniosku  
o dofinansowanie projektu. Grupa docelowa 
zgodna  
z SZOP dla danego Poddziałania oraz zapisami 
Dokumentacji Konkursowej. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji (nr) 

1-2 

4. Minimalna wartość projektu wynosi 500 tysięcy złotych. 

Uzasadnienie: 

Kryterium w zakresie minimalnej wartości 
projektu przyczyni się do opracowania 
kompleksowych projektów obejmujących wiele 
form wsparcia, począwszy od doradztwa, 
poprzez szkolenia aŜ do wsparcia finansowego  
udzielanego na załoŜenie lub przystąpienie do 
spółdzielni socjalnej. Kryterium pozwoli 
równieŜ na dostosowanie czasu trwania 
działań do indywidualnych potrzeb 
potencjalnych beneficjentów, którzy z racji 
długotrwałego wykluczenia społecznego 
potrzebują  dłuŜszego okresu na powrót 
sytuacji, w której w pełni korzystać będą z dóbr 
społecznych.  

 
Weryfikacja na podstawie treści wniosku  
o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji (nr) 

1-2 

5. Okres realizacji projektu nie przekracza 36 miesięcy. 

Uzasadnienie: 

Wskazany okres realizacji projektu pozwala na 
racjonalne zaplanowanie i realizację zadań. 
Zapewnia teŜ trwałość rozwiązań w 
przedmiotowym obszarze poprzez 
zapewnienie długofalowego wsparcia w 
zakresie tworzenia  
i funkcjonowania podmiotów ekonomii 
społecznej  

 
Weryfikacja na podstawie treści wniosku  
o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji (nr) 

1-2 

6. Projektodawca lub Partner na dzień złoŜenia wniosku o dofinansowanie posiada 
co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze 
merytorycznym, którego dotyczy projekt.  
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Uzasadnienie: 

Wprowadzenie tego kryterium umoŜliwi 
realizację projektów przez podmioty, które mają 
wiedzę  
i doświadczenie w pracy z osobami 
wykluczonymi lub zagroŜonymi wykluczeniem 
społecznym. Rozwiązanie takie podwyŜszy 
efektywność planowanych działań, a takŜe 
zwiększy gwarancję zastosowania narzędzi i 
instrumentów adekwatnych do grupy 
docelowej. Umiejętność odpowiedniego 
podejścia do osób zagroŜonych wykluczeniem 
społecznym ukierunkuje projekty na obszary 
szczególnie wymagające wsparcia.  

 

Weryfikacja na podstawie treści wniosku  
o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji (nr) 

1-2 

Kryteria strategiczne 
1. Projekt zakłada dostosowanie budynków instytucji sektora 
ekonomii społecznej (w których realizowane będzie wsparcie 
w ramach projektu) do potrzeb osób niepełnosprawnych w 
ramach cross-financingu lub projektodawca dysponuje 
budynkiem dostosowanym do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.  

WAGA 15 

Uzasadnienie: 

Kryterium pozwoli na znoszenie barier 
architektonicznych uniemoŜliwiających osobom 
niepełnosprawnym dostęp do oferty instytucji 
sektora ekonomii społecznej. Zwiększy teŜ 
szansę na udział w projekcie osób 
niepełnosprawnych chcących przystąpić do 
spółdzielni socjalnej. 
 
Weryfikacja na podstawie treści wniosku  
o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji (nr) 

1-2 

2. Projekt skierowany do mieszkańców gmin wymienionych w 
załączniku nr 6 do Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego tj. gmin w szczególnie 
niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. 

WAGA 5 

Uzasadnienie: 

Kryterium zapewnia komplementarność działań 
przewidzianych w priorytecie finansowanych ze 
środków EFS z działaniami 
współfinansowanymi ze środków EFRR w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego. Jako 
priorytet traktuje się wyrównywanie 
dysproporcji w regionie.  
 
Weryfikacja na podstawie treści wniosku  
i załącznika nr 6 do Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji (nr) 

1-2 

3. Projekt będzie realizowany przez beneficjenta będącego 
podmiotem prowadzącym ośrodek wspierania ekonomii 
społecznej. 

WAGA 20 

Uzasadnienie: 

Kryterium wprowadza się celem zapewnienia 
trwałości projektów rekomendowanych do 
dofinansowania w poprzednich latach w wyniku 
rozstrzygnięć  konkursów w ramach Poddziałania 
7.2.2. 
 
Weryfikacja na podstawie treści wniosku  
o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji (nr) 

1-2 
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Poddziałanie 7.2.2 
Projekty, których real izacja rozpocznie si ę  w 2011 r. 

 
B 2.1 PROJEKT PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM 

Planowany tytuł projektu Z korzyścią dla regionu. Rozwój ekonomii społecznej. 

Nr i nazwa celu 
szczegółowego, w który 
wpisuje się dany projekt 

Nie dotyczy 

Typ/typy projektów 
(operacji) przewidziane do 

realizacji w ramach projektu 

1. Wsparcie dla utworzenia i/lub  funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) 
instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej, świadczących w ramach projektu  
w sposób komplementarny i łączny:  
− usługi prawne, księgowe, marketingowe,  
− doradztwo (indywidualne i grupowe, m.in. w postaci punktów lub centrów 

doradztwa, inkubatorów społecznej przedsiębiorczości tworzących wspólna 
infrastrukturę rozwoju); 

− szkolenia umoŜliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do 
załoŜenia  
i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej; 

− usługi wspierające rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju ekonomii 
społecznej (m.in. poprzez budowę sieci współpracy lokalnych podmiotów w 
celu wspierania rozwoju podmiotów ekonomii społecznej); 

− promocję ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej.   

Beneficjent systemowy Województwo Zachodniopomorskie / Wojewódzki Urz ąd Pracy w Szczecinie  

Okres realizacji projektu 01.2011-12.2012 

Kwota planowanych wydatków w projekcie 

w roku 2011 ogółem w projekcie 

750 000 PLN 1 500 000 PLN 
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KARTA DZIAŁANIA 7.3 

 
Działanie 7.3 
 
LP. 
Konkursu:  A.1 Planowany termin ogłoszenia 

konkursu I kw.  II kw.  III kw. X IV 
kw.  

Typ konkursu 
Otwarty  x 

 
Zamkni ęty  

Planowana alokacja 666 667 PLN 

Typ/typy projektów  
(operacji) 

przewidziane do 
realizacji w ramach 

konkursu 

1.  Oddolne inicjatywy lokalne obejmujące: 

− działania o charakterze informacyjnym, promocyjnym,  szkoleniowym lub 
doradczym przyczyniające się do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu 
członków społeczności lokalnych zagroŜonych wykluczeniem społecznym lub 
społecznie wykluczonych;  

− rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na poziomie 
lokalnym na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. 

Szczegółowe 
kryteria wyboru 

projektów 

Kryteria dostępu 
1. Projektodawca lub Partner jest podmiotem, który działa lokalnie na terenie 

określonym we wniosku. (Partner przypisane powinien mieć co najmniej 1 
zadanie merytoryczne, którego wartość stanowi co najmniej 10 % wartości 
projektu). 

Uzasadnienie: 

Kryterium to pozwoli na realizację wsparcia 
przez podmioty  funkcjonujące w  środowisku, 
w którym realizowany będzie projekt. Podmioty 
te znają potrzeby lokalne oraz problemy grupy 
docelowej na danym obszarze, co gwarantuje 
efektywność planowanych działań. Ponadto 
kryterium to pozwoli na animowanie działań 
aktywizacyjnych zgodnie z potrzebami danej 
gminy. 
 
Weryfikacja na podstawie treści wniosku  
o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji (nr) 

1 

2. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada 
siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwolona formę 
organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa 
zachodniopomorskiego, z moŜliwością udostępnienia pełnej dokumentacji 
wdraŜanego projektu oraz zapewniające uczestnikom moŜliwość osobistego 
kontaktu z kadrą projektu. 

Uzasadnienie: 

Zlokalizowanie podmiotów odpowiedzialnych 
za realizację projektów na terenie 
województwa zachodniopomorskiego 
zagwarantuje dostępność beneficjenta dla 
grupy docelowej projektu. Ponadto powyŜsze 
kryterium obniŜy koszty realizacji projektu, jak 
równieŜ koszty związane  
z jego kontrolą. 
 
Weryfikacja na podstawie treści wniosku  
o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji (nr) 

1 

3. Grupę docelową  w projekcie stanowią osoby mające miejsce zamieszkania lub 
uczące się, w wieku aktywności zawodowej, na terenie gmin wiejskich lub  miejsko-
wiejskich (do 15 tys. mieszkańców) oraz miast do 15 tys. mieszkańców z terenu 
województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego 
oraz podmioty działające na tych terenach. 
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Uzasadnienie: 

Kryterium to spowoduje rozwój zasobów 
ludzkich  
w regionie, który ma przyczynić się do 
poprawy sytuacji w województwie 
zachodniopomorskim. Pozwoli teŜ na wsparcie 
najmniejszych gmin  
o niskim potencjale oraz na podniesienie 
poziomu aktywizacji społecznej i zawodowej 
osób zamieszkujących te obszary. 
Skierowanie projektu do mniejszych miast 
uprawdopodobni realizację  
w projekcie zasady empowerment. Projekt 
skierowany do mniejszej miejscowości będzie 
miał mały lokalny zasięg i będzie odpowiedzią 
na rzeczywiste potrzeby małej społeczności. 
Skierowanie projektu do takiej grupy docelowej 
odzwierciedla intencje wsparcia udzielanego  
w ramach Działania.   
 
Weryfikacja na podstawie treści wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji (nr) 

1 

4. Okres realizacji projektu nie przekracza 12 miesięcy 

Uzasadnienie: 

Z obserwacji IP wynika, Ŝe wskazany okres 
realizacji projektu pozwala na racjonalne 
zaplanowanie i realizację zadań. Biorąc pod 
uwagę grupę docelową, znajdująca się w 
szczególnie niekorzystnej sytuacji nie tylko 
społecznej, ale przede wszystkim zawodowej, 
wydłuŜanie okresu realizacji projektu moŜe 
spowodować zniechęcenie uczestników  
i rezygnację z udziału w projekcie.   

 
Weryfikacja na podstawie treści wniosku  
o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji (nr 

1 

5. Projektodawca złoŜył nie więcej niŜ dwa wnioski o dofinansowanie w ramach danej 
rundy konkursowej. 

Uzasadnienie: 

Biorąc pod uwagę doświadczenia prac Komisji 
Oceny Projektów  z lat ubiegłych, IP chce 
uniknąć sytuacji, w której projektodawca w 
ramach posiedzeń jednej KOP składa wiele 
identycznych wniosków  
o dofinansowanie projektu. Ponadto kryterium to 
stwarza moŜliwość objęcia wsparciem większej 
liczby potencjalnych projektodawców, a takŜe 
wyboru najlepszych projektów, które 
odpowiadają na potrzeby regionu.  
 
Kryterium odnosi się wyłącznie  
do występowania danego podmiotu  
w charakterze beneficjenta, a nie partnera. 
Oznacza to, Ŝe niezaleŜnie od maksymalnie 
dwóch wniosków, w  których dany podmiot 
występuje w charakterze beneficjenta, moŜe 
występować w innych wnioskach złoŜonych  
w tym samym konkursie w charakterze partnera.  

W przypadku złoŜenia więcej niŜ dwóch 
wniosków przez jednego projektodawcę 
Instytucja  Pośrednicząca odrzuca wszystkie 
złoŜone w odpowiedzi na konkurs wnioski, w 
związku z niespełnieniem przez Beneficjeta 
kryterium dostępu. 

W przypadku wycofania jednego lub obydwu 
wniosków o dofinansowanie projektodawca ma 
prawo złoŜyć kolejny wniosek/kolejne dwa 
wnioski.  

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji (nr) 

1 
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Weryfikacja na podstawie protokołów   
z przekazania wniosków. 
 

W przypadku odrzucenia wniosku lub obydwu 
wniosków na etapie oceny formalnej lub 
merytorycznej i negatywnego wyniku 
ewentualnej procedury odwoławczej 
projektodawca ma prawo do ponownego 
złoŜenia kolejnego wniosku/kolejnych dwóch 
wniosków. 
 
Weryfikacja na podstawie protokołów z 
przekazania wniosków, które wpłynęły na dane 
posiedzenie KOP, do momentu wpłynięcia 
sprawdzanego wniosku. 

6. Minimalna wartość projektu wynosi 10 tysięcy zł   

Uzasadnienie: 

Kryterium pozwoli na ograniczenie 
rozdrobnienia środków i przyczyni się do 
przygotowywania przez Beneficjentów 
projektów kompleksowych, zawierających 
szerszy wachlarz usług niezbędnych do 
udzielenia wsparcia beneficjentom 
ostatecznym. 
 
Weryfikacja na podstawie treści wniosku  
o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji (nr) 

1 

Kryteria strategiczne 
1. Projektodawca, w wyniku ogłaszanych dotychczas 
konkursów, nie otrzymał dofinansowania  projektu w ramach 
Działania 7.3  
w województwie zachodniopomorskim. 

WAGA 5 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu zwiększenie aktywności 
oraz zachęcenie do udziału w ogłoszonym 
konkursie projektodawców, którzy dotychczas nie 
otrzymali dofinansowania w ramach Działania 
7.3.  
 
Weryfikacja na podstawie zapisów części 3.5 
projektu, dotychczas ogłoszonych list 
rankingowych w ramach Działania 7.3 oraz 
danych z KSI. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji (nr) 

1 

2. Projekt uwzględnia współpracę partnerów  publicznych, 
społecznych i gospodarczych w ramach Lokalnych Grup 
Działania. 

WAGA 10 

Uzasadnienie: 

Na podstawie Raportu o stanie województwa 
zachodniopomorskiego oraz Strategii Rozwoju 
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 
2007-2015, wśród obszarów wymagających  
interwencji  wymienia się środowiskowe formy 
wsparcia, a takŜe współpracę instytucji i 
samorządów lokalnych z organizacjami 
pozarządowymi Za najbardziej efektywną 
formę osiągnięcia tego celu uznaje się 
współpracę   partnerów  publicznych, 
społecznych 
i gospodarczych w ramach Lokalnych Grup 
Działania. 
 
Weryfikacja na podstawie treści wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji (nr) 

1 

3. Grupę docelową w projekcie, stanowi nie mniej niŜ 50% 
osób niepełnosprawnych, przy jednoczesnym udziale w 
projekcie osób pełnosprawnych oraz wsparcie to jest 
dostosowane do specyficznych potrzeb osób 
niepełnosprawnych w szczególności poprzez wykorzystanie 
mechanizmu cross- financingu. 

WAGA 20 
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Uzasadnienie: 

Na podstawie wyników badań Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy, Wydział Badań i Analiz 
„Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni 
poszukujący pracy nie pozostający w 
zatrudnieniu w województwie 
zachodniopomorskim 2009” oraz danych 
MPIPS- wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych jest o 6 % niŜszy od 
wskaźnika krajowego i najniŜszy w całej 
Polsce (województwo zachodniopomorskie 
13,6%, średnia krajowa 19,6%). Projekty winny 
mieć charakter integracyjny.  
 
Weryfikacja na podstawie treści wniosku  
o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji (nr) 

1 

4. Projekt zapewnia wykorzystanie dobrych praktyk 
wypracowanych na podstawie zwalidowanych rezultatów 
PIW EQUAL w obszarze integracji społeczno- zawodowej. 

WAGA  5 

Uzasadnienie: 

W ramach PIW EQUAL wypracowano 
skuteczne metody przeciwdziałania 
wykluczeniu społecznemu, których celem jest 
integracja ze społeczeństwem i wykorzystanie 
ich potencjału zawodowego. Kryterium 
wprowadzono celem upowszechnienia 
dobrych praktyk, stanowiących dorobek PIW 
EQUAL 

Weryfikacja na podstawie treści wniosku oraz 
bazy rezultatów EQUAL, znajdującej się na 
stronie www.equal.org.pl 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji (nr 

1 

 


