Plan działania na rok 2011
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

KARTY DZIAŁAŃ – KONSULTACJE SPOŁECZNE LIPIEC 2010

INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ
Numer i nazwa
Priorytetu
Instytucja
Pośrednicząca
Adres
korespondencyjny
Telefon

VII. Promocja integracji
społecznej

Województwo

Lubelskie

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
(081) 44 16 850

Faks

(081) 44 16 853

defs.@lubelskie.pl

E-mail
Dane kontaktowe osoby
(osób) w Instytucji
Pośredniczącej do
kontaktów roboczych
Instytucja
Pośrednicząca II
stopnia
Adres
korespondencyjny
Telefon

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin
(081) 46 35 300

Faks

E-mail

sekretariat@wup.lublin.pl

Dane kontaktowe osoby
(osób) w Instytucji
Pośredniczącej II
stopnia do kontaktów
roboczych

j.w.
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(081) 46 35 305

KARTA DZIAŁANIA 7.1
Poddziałanie 7.1.1
Projekty, któr ych realizacja jest kontynuow ana
B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM
Nie dotyczy
Nr umowy z KSI i tytuł
projektu
Nie dotyczy

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

1.

Rozwój form aktywnej integracji oraz upowszechnianie aktywnej integracji i
pracy socjalnej.
Wsparcie realizowane zgodnie z „Zasadami przygotowania, realizacji i rozliczania
projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów
Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”
205 Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu województwa lubelskiego (w tym cztery
powiaty grodzkie)

Typ/typy projektów
(operacji) realizowane w
ramach projektu

Beneficjent systemowy
Czy typ projektu (operacji)
został przewidziany w SzOP
do realizacji w trybie
systemowym?

TAK
NIE

X

JeŜeli NIE –
naleŜy
uzasadnić

Okres realizacji projektu

2008-2013

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie
w latach 2007-2010
64 338 715,65 PLN

w roku 2011
38 468 000,00 PLN

ogółem w projekcie
160 586 465,54 PLN

Rezultaty planowane do osiągnięcia w ramach projektu

Rezultaty twarde

w latach 2007-2010
Nie dotyczy

w roku 2011
Nie dotyczy

ogółem w projekcie
Nie dotyczy

Rezultaty miękkie

w latach 2007-2010
Nie dotyczy

w roku 2011
Nie dotyczy
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ogółem w projekcie
Nie dotyczy

Kryteria dostępu
1.Grupę docelową w projekcie stanowią w co najmniej 5 % osoby niepełnosprawne.

Szczegółowe kryteria
wyboru projektów
Uzasadnienie:

Zgodnie z diagnozą ROPS w Lublinie istotnym problemem
społecznym województwa lubelskiego jest nadal niewystarczająca
liczba działań skierowanych do osób niepełnosprawnych. Osoby
niepełnosprawne mają znacznie mniejsze szanse na zatrudnienie i
przez to są szczególnie zagroŜone wykluczeniem społecznym. Z
analiz wynika, Ŝe są to duŜej części ludzie w wieku aktywności
zawodowej nierzadko korzystające z pomocy społecznej, które nie
mogą się odnaleźć na lokalnym rynku pracy.
Dotychczasowe działania aktywizacyjne skierowane do osób
niepełnosprawnych w niewielkim stopniu przyczyniły się do
poprawy sytuacji zawodowej tej grupy społecznej. Nadal wskaźnik
zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce naleŜy do jednego
z najniŜszych w Europie, a udział tych osób w Ŝyciu społecznym
jest ograniczony z uwagi na bariery o charakterze fizycznym,
mentalnym, architektonicznym. W związku z powyŜszym
uzasadnione jest preferowanie projektów kierujących wsparcie do
tej grupy osób. Jednocześnie naleŜy pamiętać, Ŝe potrzeby osób
niepełnosprawnych
wymagają
dostosowania
zarówno
zastosowanych instrumentów wsparcia jak i sposobu ich realizacji
(specjalne grupy szkoleniowe, sale szkoleniowe, sposoby
komunikacji dostosowane do rodzaju niepełnosprawności).
Według danych WUP „Analiza sytuacji na rynku pracy w
województwie lubelskim 2009 r.” na koniec 2009 roku w
powiatowych
urzędach
pracy
województwa
lubelskiego
zarejestrowanych było 5 460 osób niepełnosprawnych (w tym
42,9% stanowiły kobiety). W porównaniu do roku poprzedniego
nastąpił wzrost bezrobocia tej grupy osób o 13,7% W odniesieniu
do ogólnej liczby bezrobotnych subpopulacja ta stanowi 4,7%.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we
wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca zobowiązany
jest uzasadnić w treści wniosku spełnianie kryterium.

Projekty, któr ych realizacja rozpocznie się w 2011 r.
B2.1 PROJEKT PRZEWIDZANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM
Nie dotyczy
Planowany tytuł projektu

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

Nie dotyczy

1.

Typ/typy projektów
(operacji) przewidziane do
realizacji w ramach projektu

Rozwój form aktywnej integracji oraz upowszechnianie aktywnej integracji i
pracy socjalnej.
Wsparcie realizowane zgodnie z „Zasadami przygotowania, realizacji i rozliczania
projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów
Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”

Beneficjent systemowy

8 Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu województwa lubelskiego

Czy typ projektu został
przewidziany w SzOP do
realizacji w trybie
systemowym?

TAK
NIE

X

JeŜeli NIE –
naleŜy
uzasadnić
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Okres realizacji projektu

2011-2013

Kwota planowanych wydatków w projekcie

w roku 2011

ogółem w projekcie

1 532 000,00 PLN

6 395 405,61 PLN

Rezultaty planowane do osiągnięcia w ramach projektu

Rezultaty twarde

w roku 2011

ogółem w projekcie

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Rezultaty miękkie

w roku 2011

ogółem w projekcie

Nie dotyczy

Szczegółowe kryteria
wyboru projektów

Nie dotyczy

Kryteria dostępu
1.Grupę docelową w projekcie stanowią w co najmniej 5 % osoby niepełnosprawne.
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Uzasadnienie:

Zgodnie z diagnozą ROPS w Lublinie istotnym problemem
społecznym województwa lubelskiego jest nadal niewystarczająca
liczba działań skierowanych do osób niepełnosprawnych. Osoby
niepełnosprawne mają znacznie mniejsze szanse na zatrudnienie i
przez to są szczególnie zagroŜone wykluczeniem społecznym. Z
analiz wynika, Ŝe są to duŜej części ludzie w wieku aktywności
zawodowej nierzadko korzystające z pomocy społecznej, które nie
mogą się odnaleźć na lokalnym rynku pracy.
Dotychczasowe działania aktywizacyjne skierowane do osób
niepełnosprawnych w niewielkim stopniu przyczyniły się do
poprawy sytuacji zawodowej tej grupy społecznej. Nadal wskaźnik
zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce naleŜy do jednego
z najniŜszych w Europie, a udział tych osób w Ŝyciu społecznym
jest ograniczony z uwagi na bariery o charakterze fizycznym,
mentalnym, architektonicznym. W związku z powyŜszym
uzasadnione jest preferowanie projektów kierujących wsparcie do
tej grupy osób. Jednocześnie naleŜy pamiętać, Ŝe potrzeby osób
niepełnosprawnych
wymagają
dostosowania
zarówno
zastosowanych instrumentów wsparcia jak i sposobu ich realizacji
(specjalne grupy szkoleniowe, sale szkoleniowe, sposoby
komunikacji dostosowane do rodzaju niepełnosprawności).
Według danych WUP „Analiza sytuacji na rynku pracy w
województwie lubelskim 2009 r.” na koniec 2009 roku w
powiatowych
urzędach
pracy
województwa
lubelskiego
zarejestrowanych było 5 460 osób niepełnosprawnych (w tym
42,9% stanowiły kobiety). W porównaniu do roku poprzedniego
nastąpił wzrost bezrobocia tej grupy osób o 13,7% W odniesieniu
do ogólnej liczby bezrobotnych subpopulacja ta stanowi 4,7%.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we
wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca zobowiązany
jest uzasadnić w treści wniosku spełnianie kryterium.

Poddziałanie 7.1.2
Projekty, któr ych realizacja jest kontynuow ana
B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM
Nie dotyczy
Nr umowy z KSI i tytuł
projektu

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

Nie dotyczy

1.

Typ/typy projektów
(operacji) realizowane w
ramach projektu

Rozwój form aktywnej integracji oraz upowszechnianie aktywnej integracji i
pracy socjalnej.
Wsparcie realizowane zgodnie z „Zasadami przygotowania, realizacji i rozliczania
projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów
Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”

Beneficjent systemowy

20 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie

Czy typ projektu (operacji)
został przewidziany w SzOP
do realizacji w trybie
systemowym?

TAK
NIE

X

JeŜeli NIE –
naleŜy
uzasadnić
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Okres realizacji projektu

2008-2013

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie
w latach 2007-2010
37 307 646,55

w roku 2011
25 000 000,00 PLN

ogółem w projekcie
99 163 290,83 PLN

Rezultaty planowane do osiągnięcia w ramach projektu

Rezultaty twarde

w latach 2007-2010
Nie dotyczy

w roku 2011
Nie dotyczy

ogółem w projekcie
Nie dotyczy

Rezultaty miękkie

w latach 2007-2010
Nie dotyczy

Szczegółowe kryteria
wyboru projektów

w roku 2011
Nie dotyczy

ogółem w projekcie
Nie dotyczy

Kryteria dostępu
1.Grupę docelową w projekcie stanowią w co najmniej 20 % osoby niepełnosprawne.
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Uzasadnienie:

Zgodnie z diagnozą ROPS w Lublinie istotnym problemem
społecznym województwa lubelskiego jest nadal niewystarczająca
liczba działań skierowanych do osób niepełnosprawnych. Osoby
niepełnosprawne mają znacznie mniejsze szanse na zatrudnienie i
przez to są szczególnie zagroŜone wykluczeniem społecznym. Z
analiz wynika, Ŝe są to duŜej części ludzie w wieku aktywności
zawodowej nierzadko korzystające z pomocy społecznej, które nie
mogą się odnaleźć na lokalnym rynku pracy.
Dotychczasowe działania aktywizacyjne skierowane do osób
niepełnosprawnych w niewielkim stopniu przyczyniły się do
poprawy sytuacji zawodowej tej grupy społecznej. Nadal wskaźnik
zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce naleŜy do jednego
z najniŜszych w Europie, a udział tych osób w Ŝyciu społecznym
jest ograniczony z uwagi na bariery o charakterze fizycznym,
mentalnym, architektonicznym. W związku z powyŜszym
uzasadnione jest preferowanie projektów kierujących wsparcie do
tej grupy osób. Jednocześnie naleŜy pamiętać, Ŝe potrzeby osób
niepełnosprawnych
wymagają
dostosowania
zarówno
zastosowanych instrumentów wsparcia jak i sposobu ich realizacji
(specjalne grupy szkoleniowe, sale szkoleniowe, sposoby
komunikacji dostosowane do rodzaju niepełnosprawności).
Według danych WUP „Analiza sytuacji na rynku pracy w
województwie lubelskim 2009 r.” na koniec 2009 roku w
powiatowych
urzędach
pracy
województwa
lubelskiego
zarejestrowanych było 5 460 osób niepełnosprawnych (w tym
42,9% stanowiły kobiety). W porównaniu do roku poprzedniego
nastąpił wzrost bezrobocia tej grupy osób o 13,7% W odniesieniu
do ogólnej liczby bezrobotnych subpopulacja ta stanowi 4,7%. W
ciągu 2009 roku 50 osób niepełnosprawnych (18 kobiet, 32
męŜczyzn) zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego
zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy podjęło
działalność gospodarczą.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we
wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca zobowiązany
jest uzasadnić w treści wniosku spełnianie kryterium.

Poddziałanie 7.1.3
Projekty, któr ych realizacja jest kontynuow ana
B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM
Nie dotyczy
Nr umowy z KSI i tytuł
projektu

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

Typ/typy projektów
(operacji) realizowane w
ramach projektu

Beneficjent systemowy

Nie dotyczy

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.
Wsparcie realizowane zgodnie z „Zasadami przygotowania, realizacji i rozliczania
projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów
Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie
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Czy typ projektu (operacji)
został przewidziany w SzOP
do realizacji w trybie
systemowym?

TAK
NIE

X

JeŜeli NIE –
naleŜy
uzasadnić

Okres realizacji projektu

2007-2013

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie
w latach 2007-2010
11 752 798,09 PLN

w roku 2011
3 000 000,00 PLN

ogółem w projekcie
20 320 014,33 PLN

Rezultaty planowane do osiągnięcia w ramach projektu

Rezultaty twarde

w latach 2007-2010
Nie dotyczy

w roku 2011
Nie dotyczy

ogółem w projekcie
Nie dotyczy

Rezultaty miękkie

w latach 2007-2010
Nie dotyczy

w roku 2011
Nie dotyczy

ogółem w projekcie
Nie dotyczy

Kryteria dostępu
Szczegółowe kryteria
wyboru projektów

1. Projekt zawiera m.in. szkolenia i doradztwo odpowiadające na potrzeby
w zakresie aktywnych i alternatywnych instrumentów wsparcia w zakresie przemocy
w
rodzinie,
integracji
migrantów
i
uchodźców
oraz
aktywnych
i efektywnych form wsparcia dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.
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Uzasadnienie:

Według danych ROPS pomimo duŜej ilości specjalistycznych
szkoleń podnoszących kwalifikację widoczna jest nieustająca
konieczność doskonalenia zawodowego oraz podnoszenia
potencjału pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej.
Tematyka szkoleń winna być dostosowana do zmieniających się
potrzeb: bariery kulturowe w pracy z cudzoziemcami i
mniejszościami narodowymi, stosowanie narzędzi aktywnej
integracji, tworzenie zespołów problemowych nastawionych na
rozwiązywanie trudności w oparciu o budowanie partnerstwa
publiczno – społecznego, wykorzystanie nowoczesnych technik
informacyjnych i audiowizualnych w pracy, szkolenia językowe.
Podejmowane działania wpłyną na wzrost kapitału ludzkiego i
zasobów pracy co znajdzie odzwierciedlenie w doskonaleniu
zawodowym kadr oraz wzmocni ją organizacyjnie. Poszerzenie
umiejętności pracowników wpłynie na poprawę jakości
świadczonych przez nich usług oraz efektywność pracy.
Szczególną grupą osób znajdujących się na rynku pracy i
naraŜonych na wykluczenie społeczne są migranci, osoby
przebywające na terenie kraju i starające się o status uchodźcy
oraz osoby będące ofiarami przemocy. Z kaŜdym rokiem
wskazana grupa osób wzrasta Ofiary przemocy, migranci i
uchodźcy
potrzebują
kompleksowego,
opartego
na
interdyscyplinarności wsparcia ze strony instytucji państwowych,
samorządowych, organizacji pozarządowych. Środki EFS w
bardzo duŜym zakresie mogą pomóc w tworzeniu standardów
pracy z osobami pokrzywdzonymi, migrantami i uchodźcami, a tym
samym pozwolą na tworzenie profesjonalnych zespołów
pomagających wyjść z trudnej sytuacji ww. grupom społecznym.
Wprowadzenie powyŜszego kryterium ma na celu poprawę oraz
podwyŜszenie kompetencji i umiejętności pracowników instytucji
pomocy i integracji społecznej w zakresie udzielania wsparcia
osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji Ŝyciowej.
Projekt powinien odpowiadać na potrzeby szkoleniowe w
powyŜszym zakresie, co z kolei przełoŜy się na umiejętności
pracowników socjalnych w zakresie udzielania pomocy ofiarom
przemocy w rodzinie, migrantom i uchodźcom.

Strona 9 z 32

KARTA DZIAŁANIA 7.2
Poddziałanie 7.2.2
LP.
Konkursu:

A.1

Typ konkursu
Planowana
alokacja

Typ/typy
projektów
(operacji)
przewidziane do
realizacji w
ramach konkursu

Szczegółowe
kryteria wyboru
projektów

Planowany termin ogłoszenia
konkursu
Otwarty
X
Zamknięty

I kw.

X

II
kw.

III
kw.

IV
kw.

6 000 000,00 PLN
1. Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału)
instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej, zapewniających w ramach projektu
w sposób komplementarny i łączny:
- dostęp do usług prawnych, księgowych, marketingowych, doradztwa (indywidualnego
i grupowego, m.in. w postaci punktów lub centrów doradztwa, inkubatorów społecznej
przedsiębiorczości tworzących wspólną infrastrukturę rozwoju),
- szkolenia umoŜliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do załoŜenia
i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej,
- usług wspierających rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej (m.in.
poprzez budowanie sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu wspierania rozwoju
podmiotów ekonomii społecznej),
- promocji ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej.
Kryteria dostępu
1. Projekt jest skierowany do grup docelowych wymienionych w SZOP z obszaru
województwa lubelskiego (w przypadku osób fizycznych zamieszkałych w rozumieniu
przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie województwa lubelskiego, w przypadku
innych podmiotów posiadających jednostkę organizacyjną (np. siedzibę, oddział, filię,
delegaturę) na terenie województwa lubelskiego).
Grupa docelowa jest zgodna z SZOP a
ograniczenie grup docelowych do
Stosuje
pochodzących
z
województwa
lubelskiego wynika z regionalnego
się do
Uzasadnienie:
charakteru
wsparcia typu/typów 1
w ramach Priorytetu VII PO KL.
operacji
Kryterium zostanie zweryfikowane na
(nr)
podstawie
zapisów
we
wniosku
o dofinansowanie projektu.
2. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro (lub posiada siedzibę) na
terenie województwa lubelskiego z dostępną pełną dokumentacją wdraŜanego projektu
oraz z kluczowym personelem realizującym projekt.
Lokalizacja biura projektu na terenie woj.
lubelskiego ułatwi uczestnikom dostęp
do świadczonych usług w ramach
projektu oraz sprawną współpracę na
etapie realizacji projektu. Wprowadzenie
powyŜszego kryterium ma równieŜ na
Stosuje
celu
rozwój
oraz
wzmocnienie
się do
regionalnego i lokalnego potencjału
Uzasadnienie:
typu/typów 1
instytucjonalnego
oraz
wspieranie
operacji
rozwoju
zasobów
ludzkich
w
(nr)
województwie lubelskim. Lokalizacja
administracji projektów jest zgodna z
obszarem realizacji projektu.
Kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie
zapisów
we
wniosku
o dofinansowanie projektu.
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3. Jeden wnioskodawca składa jeden wniosek o dofinansowanie projektu w ramach
jednej rundy konkursowej, którego maksymalny okres realizacji wynosi 24 miesiące,
a planowany termin rozpoczęcia przypada nie później niŜ 7 miesięcy od daty złoŜenia
wniosku o dofinansowanie projektu.
Kryterium ma na celu stworzenie
warunków umoŜliwiających korzystanie z
dofinansowania
projektów
większej
liczbie Wnioskodawców, a zarazem
przyczyni się do podniesienia jakości
składanych
wniosków.
Kryterium
ograniczy koszty zarządzania projektami
w przypadku większej liczby wniosków
od jednego Wnioskodawcy. Ponadto
kryterium to da moŜliwość wykazania się
Stosuje
przez Wnioskodawców elastycznością i
się do
Uzasadnienie:
szybkością reakcji na bieŜące zmiany typu/typów
1
występujące na rynku regionalnym oraz
operacji
potrzebę reakcji w tym zakresie.
(nr)
Kryterium pozwoli na zachowanie
płynności wydatkowania środków EFS
oraz na zmniejszenie ryzyka związanego
z
nieadekwatnością
wsparcia
w
projektach
o dłuŜszym okresie realizacji.
Kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie
zapisów
we
wniosku
o dofinansowanie projektu.
4. Co najmniej 60% ogólnej wartości projektu przeznaczona jest na zadania
merytoryczne (koszty zarządzania projektem oraz koszty pośrednie stanowią max. 40%
ogólnej wartości projektu).
Mając na względzie doświadczenia
Instytucji Pośredniczącej oraz zalecenia
Instytucji
Zarządzającej
PO
KL,
wprowadzenie powyŜszego kryterium
uzasadnia fakt, iŜ udział kosztów
związanych z zarządzaniem projektem w
budŜetach wniosków o dofinansowanie
projektu jest niewspółmiernie wysoki w
Stosuje
się do
stosunku do zakresu merytorycznego
Uzasadnienie:
projektów. Biorąc pod uwagę, iŜ typu/typów
zarządzanie projektem nie jest celem
operacji
samym w sobie, a jedynie narzędziem
(nr)
słuŜącym jego realizacji, konieczne jest
ukierunkowanie wsparcia w ramach
projektów
przede
wszystkich
na
uczestników
projektu. .
Kryterium
zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie
projektu.
Kryteria strategiczne
1.Grupę docelową w projekcie stanowią w co najmniej 15
WAGA
15
% osoby niepełnosprawne.
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Zgodnie z diagnozą ROPS w Lublinie
istotnym
problemem
społecznym
województwa lubelskiego jest nadal
niewystarczająca
liczba
działań
skierowanych
do
osób
niepełnosprawnych.
Osoby
niepełnosprawne
mają
znacznie
mniejsze szanse na zatrudnienie i przez
to
są
szczególnie
zagroŜone
wykluczeniem społecznym. Z analiz
wynika, Ŝe są to duŜej części ludzie w
wieku aktywności zawodowej nierzadko
korzystające z pomocy społecznej, które
nie mogą się odnaleźć na lokalnym
rynku pracy. Dotychczasowe działania
aktywizacyjne skierowane wobec osób
niepełnosprawnych w niewielkim stopniu
przyczyniły się do poprawy sytuacji
zawodowej tej grupy społecznej. Nadal
wskaźnik
zatrudnienia
osób
niepełnosprawnych w Polsce naleŜy do
jednego z najniŜszych w Europie, a ich
udział w Ŝyciu społecznym często jest
ograniczony z uwagi na liczne bariery o
charakterze fizycznym lub mentalnym.
W związku z powyŜszym uzasadnione
jest preferowanie projektów kierujących
wsparcie
do
tej
grupy
osób.
Jednocześnie naleŜy pamiętać, Ŝe
potrzeby
osób
niepełnosprawnych
Uzasadnienie:
wymagają
dostosowania
zarówno
zastosowanych instrumentów wsparcia
jak i sposobu jego realizacji (np.
specjalne grupy szkoleniowe, sposoby
komunikacji dostosowane do rodzaju
niepełnosprawności itp.) Według danych
WUP „Analiza sytuacji na rynku pracy w
województwie lubelskim 2009 r.” na
koniec 2009 roku w powiatowych
urzędach
pracy
województwa
lubelskiego zarejestrowanych było 5 460
osób niepełnosprawnych (w tym 42,9%
stanowiły kobiety). W porównaniu do
roku poprzedniego nastąpił wzrost
bezrobocia tej grupy osób o 13,7% W
odniesieniu
do
ogólnej
liczby
bezrobotnych subpopulacja ta stanowi
4,7%. W ciągu 2009 roku 50 osób
niepełnosprawnych (18 kobiet, 32
męŜczyzn) zamieszkujących na terenie
województwa
lubelskiego
zarejestrowanych
w
powiatowych
urzędach pracy podjęło działalność
gospodarczą.
Kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie projektu.
Wnioskodawca
zobowiązany
jest
uzasadnić
w treści wniosku spełnianie kryterium.
2. Projekt jest skierowany do mieszkańców gminy, na
terenie której zrealizowano, jest realizowana, bądź
planowana do realizacji inwestycja związana z rozbudową
infrastruktury społecznej, współfinansowana z EFRR lub
FS oraz innymi projektami z EFS.
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Stosuje
się do
typu/typów
operacji
(nr)

1

WAGA

5

Dobre praktyki w ramach IW EQUAL
wykazały
skuteczność
działań
integracyjnych
realizowanych
w
środowiskach gdzie działania z zakresu
rewitalizacji przestrzennej, gospodarczej
i infrastrukturalnej uzupełnione zostały
projektami miękkimi o charakterze
działań
społecznych.
Celem
przedmiotowej regulacji jest zarówno
zwiększenie skuteczności oddziaływania
projektów współfinansowanych z EFS
jak
równieŜ
zapewnienie
komplementarności
oddziaływania
funduszy strukturalnych w obszarze
integracji społecznej osób zagroŜonych
Uzasadnienie:
marginalizacją. Wnioskodawca składając
wniosek
o dofinansowanie projektu powinien w
jego treści zawrzeć odwołanie do
komplementarnych przedsięwzięć, które
zostały zrealizowane, są w realizacji,
bądź są planowane do realizacji
z podaniem ścieŜki programowania (np.
nazwa inwestycji, okres realizacji, źródło
finansowania,
etap
inwestycji/etap
przygotowania inwestycji) co stanowić
będzie podstawę weryfikacji kryterium.
Kryterium
zostanie
zweryfikowane
na podstawie zapisów we wniosku
o dofinansowanie projektu.
3. Projekt zakłada powstanie partnerstwa publiczno prywatnego lub sieci współpracy lokalnych, które zakłada
długookresową współpracę (min. 1 rok po zakończeniu
realizacji projektu) podmiotów w celu wspierania rozwoju
podmiotów ekonomii społecznej.
Powstawanie
partnerstw
publicznoprywatnych
poprzez
nawiązywanie
współpracy i wzajemne oddziaływanie
instytucji jest najbardziej efektywnym
sposobem
osiągnięcia
najlepszych
wyników
poprzez
wykorzystanie
moŜliwości
współpracy
międzyinstytucjonalnej.
Powstawanie
partnerstw
publiczno-prywatnych
przyśpiesza rozwój i wyrównuje poziom
spójności
społecznej.
Podmioty
i
instytucje zaangaŜowane w procesy
Uzasadnienie: współpracy partnerskiej zapewniają
wszechstronne oddziaływanie na osoby
znajdujące się w trudnej sytuacji
społeczno - zawodowej, dysponują
zróŜnicowaną i komplementarną ofertą
wsparcia, powodując tym samym
rozwój podmiotów ekonomii społecznej.
Kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie
zapisów
we
wniosku
o
dofinansowanie
projektu.
Wnioskodawca
zobowiązany
jest
uzasadnić w treści wniosku spełnianie
kryterium.
4. Projekt zakłada wsparcie na rzecz wzmocnienia
potencjału instytucji otoczenia ekonomii społecznej, które
powstały w wyniku otrzymania dofinansowania w ramach
Poddziałania 7.2.1.
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Stosuje
się do
typu/typów
operacji
(nr)

1

WAGA

10

Stosuje
się do
typu/typów
operacji
(nr)

1

WAGA

10

Uzasadnienie:

LP.
A.
Konkur
2
su:
Typ
konkursu
Planowana
alokacja

Typ/typy
projektów
(operacji)
przewidziane
do realizacji
w ramach
konkursu

Szczegółowe
kryteria
wyboru
projektów

Według diagnozy ROPS w Lublinie
sektor
ekonomii
społecznej
w
województwie
lubelskim
obecnie
reprezentują:
3
przedsiębiorstwa
społeczne, 8 spółdzielni socjalnych, 5
Zakładów Aktywizacji Zawodowej, 2
Centra Integracji Społecznej i 17 Klubów
Integracji Społecznej. Praca z osobami
zagroŜonymi wykluczeniem społecznym,
przy
załoŜeniu
konsekwentnego
korzystania z moŜliwości jakie daje
ustawa
o
działalności
poŜytku
publicznego i wolontariacie (Dz.U 2003
Nr 96, poz. 873 z późń. zm), jaką jest
wykorzystanie ekonomii społecznej na
Lubelszczyźnie
wymaga
wsparcia,
zarówno
finansowego
jak
i
instytucjonalnego.
Kryterium przyczyni się do wzmocnienie
potencjału instytucji otoczenia ekonomii
społecznej, które powstały w wyniku
otrzymania dofinansowania w ramach
Poddziałania 7.2.1. PowyŜsze kryterium
przyczyni się zwiększenia i utrzymania
ogólnej liczby podmiotów integracji
społecznej w województwie lubelskim.

Planowany termin ogłoszenia
konkursu
Otwarty
Zamknięty

I kw.

II kw.

X

Stosuje
się do
typu/typów
operacji
(nr)

III
kw.

1

IV kw.

X

3 000 000,00 PLN
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:
- doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umoŜliwiające
uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do załoŜenia i/lub prowadzenia spółdzielni
socjalnej,
- 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),
- 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) (Typ 2)
Kryteria dostępu
1.Projekt jest skierowany do grup docelowych wymienionych w SZOP z obszaru
województwa lubelskiego (w przypadku osób fizycznych zamieszkałych w rozumieniu
przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie województwa lubelskiego, w przypadku innych
podmiotów posiadających jednostkę organizacyjną (np. siedzibę, oddział, filię, delegaturę)
na terenie województwa lubelskiego).
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Grupa docelowa jest zgodna z SZOP a
ograniczenie
grup
docelowych
do
pochodzących z województwa lubelskiego Stosuje się
wynika z regionalnego charakteru wsparcia
do
Uzasadnienie:
1
w ramach Priorytetu VII PO KL. typu/typów
Kryterium zostanie zweryfikowane na operacji (nr)
podstawie
zapisów
we
wniosku
o
dofinansowanie projektu.
2. Jeden wnioskodawca składa jeden wniosek o dofinansowanie projektu w ramach jednej
rundy konkursowej, którego maksymalny okres realizacji wynosi 20 miesięcy,
a planowany termin rozpoczęcia przypada nie później niŜ 7 miesięcy od daty złoŜenia
wniosku o dofinansowanie projektu.
Kryterium ma na celu stworzenie warunków
umoŜliwiających
korzystanie
z
dofinansowania projektów większej liczbie
Wnioskodawców, a zarazem przyczyni się
do
podniesienia
jakości
składanych
wniosków oraz będzie zapobiegać w
składaniu projektów „klonów”. Kryterium
ograniczy koszty zarządzania projektami w
przypadku większej liczby wniosków od
jednego Wnioskodawcy. Ponadto kryterium
Stosuje się
to da moŜliwość wykazania się przez
do
Uzasadnienie: Wnioskodawców
elastycznością
i
1
typu/typów
szybkością reakcji na bieŜące zmiany
operacji (nr)
występujące na rynku regionalnym oraz
potrzebę reakcji w tym zakresie. Kryterium
pozwoli
na
zachowanie
płynności
wydatkowania środków EFS oraz na
zmniejszenie
ryzyka
związanego
z nieadekwatnością wsparcia w projektach
o dłuŜszym okresie realizacji.
Kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie
zapisów
we
wniosku
o dofinansowanie projektu.
3. W ramach projektu zastosowane zostaną co najmniej dwa róŜne instrumenty wsparcia
w odniesieniu do kaŜdego uczestnika projektu (kompleksowość wsparcia). Obligatoryjnie
dla kaŜdego uczestnika projektu zostanie przygotowany Indywidualny Plan Działania.
Integracja
społeczna
połączona
z
aktywizacją zawodową jest procesem
złoŜonym obejmującym oddziaływanie w
róŜnych sferach funkcjonowania człowieka i
wymagającym trwałego, zintegrowanego
podejścia w ramach realizowanego projektu.
Uzasadnione
jest
zatem
stosowanie
moŜliwie szerokiego wachlarza usług
aktywizacyjnych, obejmujących co najmniej
następujące elementy: diagnozę potrzeb, Stosuje się
szkolenie
teoretyczne,
moŜliwość
do
1
Uzasadnienie:
praktycznego
wykorzystania
zdobytej typu/typów
wiedzy na otwartym rynku pracy w zakładzie operacji (nr)
pracy. Zastosowanie IPD ma na celu
zwiększenie indywidualnego podejścia do
uczestników
z
uwzględnieniem
ich
specyficznych potrzeb.
Kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie
zapisów
we
wniosku
o
dofinansowanie projektu.
Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić
w treści wniosku spełnianie kryterium.
4. Co najmniej 65 % kwoty dofinansowania stanowią środki finansowe na przyznanie
środków finansowych na załoŜenie i/lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej oraz
proporcja środków przeznaczonych na rozwój przedsiębiorczości (środki na załoŜenie i/lub
przystąpienie do spółdzielni socjalnej i wsparcia pomostowego) w stosunku do środków
przeznaczonych na szkolenia i doradztwo wynosi minimum 80:20.
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PowyŜsze
kryterium
ma
na
celu
zapewnienie efektywnego wykorzystania
środków EFS. Mając na względzie
doświadczenia Instytucji Pośredniczącej
przy realizacji projektów w ramach innych
typów wsparcia oraz zalecenia Instytucji
Zarządzającej PO KL, wprowadzenie
powyŜszego kryterium uzasadnia fakt, iŜ
udział kosztów związanych z zarządzaniem
projektem w budŜetach wniosków o Stosuje się
dofinansowanie
projektu
jest
do
Uzasadnienie:
1
niewspółmiernie wysoki w stosunku do typu/typów
zakresu merytorycznego projektów. Biorąc operacji (nr)
pod uwagę, iŜ zarządzanie projektem nie
jest celem samym w sobie, a jedynie
narzędziem słuŜącym jego realizacji,
konieczne jest ukierunkowanie wsparcia w
ramach projektów przede wszystkich na
uczestników projektu.
Kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie
zapisów
we
wniosku
o
dofinansowanie projektu.
5. Wnioskodawcami są wyłącznie podmioty posiadające co najmniej 3 letnie
doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu
Społecznego w obszarze ekonomii społecznej, w tym co najmniej jeden o wartości powyŜej
500 000 zł.
Doświadczenie Wnioskodawcy w realizacji
projektów finansowanych z Europejskiego
Funduszu
Społecznego
w
obszarze
ekonomii społecznej gwarantuje skuteczną i Stosuje się
płynną
realizację
projektu.
Kryterium
do
1
Uzasadnienie:
zostanie zweryfikowane na podstawie typu/typów
zapisów we wniosku o dofinansowanie operacji (nr)
projektu. Wnioskodawca zobowiązany jest
uzasadnić
w treści wniosku spełnianie kryterium.
6. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro (lub posiada siedzibę) na terenie
województwa lubelskiego z dostępną pełną dokumentacją wdraŜanego projektu oraz z
kluczowym personelem realizującym projekt.
Lokalizacja biura projektu na terenie woj.
lubelskiego ułatwi uczestnikom dostęp do
świadczonych usług w ramach projektu oraz
sprawną współpracę na etapie realizacji
projektu.
Wprowadzenie
powyŜszego
kryterium ma równieŜ na celu rozwój oraz
Stosuje się
wzmocnienie regionalnego i lokalnego
do
Uzasadnienie: potencjału
instytucjonalnego
oraz
1
typu/typów
wspieranie rozwoju zasobów ludzkich w
operacji (nr)
województwie
lubelskim.
Lokalizacja
administracji projektów jest zgodna z
obszarem realizacji projektu.
Kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie
zapisów
we
wniosku
o dofinansowanie projektu.
Kryteria strategiczne
1. Grupę docelową w projekcie stanowią w co najmniej 15 %
WAGA
15
osoby niepełnosprawne.
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Zgodnie z diagnozą ROPS w Lublinie
istotnym
problemem
społecznym
województwa
lubelskiego
jest
nadal
niewystarczająca
liczba
działań
skierowanych do osób niepełnosprawnych.
Osoby niepełnosprawne mają znacznie
mniejsze szanse na zatrudnienie i przez to
są szczególnie zagroŜone wykluczeniem
społecznym. Z analiz wynika, Ŝe są to duŜej
części
ludzie
w
wieku
aktywności
zawodowej nierzadko korzystające z
pomocy społecznej, które nie mogą się
odnaleźć na lokalnym rynku pracy.
Dotychczasowe działania aktywizacyjne
skierowane wobec osób niepełnosprawnych
w niewielkim stopniu przyczyniły się do
poprawy sytuacji zawodowej tej grupy
społecznej. Nadal wskaźnik zatrudnienia
osób niepełnosprawnych w Polsce naleŜy
do jednego z najniŜszych w Europie, a ich
udział w Ŝyciu społecznym często jest
ograniczony z uwagi na liczne bariery o
charakterze fizycznym lub mentalnym. W
związku z powyŜszym uzasadnione jest
preferowanie
projektów
kierujących
wsparcie do tej grupy osób. Jednocześnie
Uzasadnienie: naleŜy pamiętać, Ŝe potrzeby osób
niepełnosprawnych wymagają dostosowania
zarówno
zastosowanych
instrumentów
wsparcia jak i sposobu jego realizacji (np.
specjalne grupy szkoleniowe, sposoby
komunikacji dostosowane do rodzaju
niepełnosprawności itp.). Według danych
WUP „Analiza sytuacji na rynku pracy w
województwie lubelskim 2009 r.” na koniec
2009 roku w powiatowych urzędach pracy
województwa lubelskiego zarejestrowanych
było 5 460 osób niepełnosprawnych (w tym
42,9% stanowiły kobiety). W porównaniu do
roku
poprzedniego
nastąpił
wzrost
bezrobocia tej grupy osób o 13,7% W
odniesieniu do ogólnej liczby bezrobotnych
subpopulacja ta stanowi 4,7%. W ciągu
2009 roku 50 osób niepełnosprawnych (18
kobiet, 32 męŜczyzn) zamieszkujących na
terenie
województwa
lubelskiego
zarejestrowanych w powiatowych urzędach
pracy podjęło działalność gospodarczą.
Kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie
zapisów
we
wniosku
o
dofinansowanie projektu.
Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić
w treści wniosku spełnianie kryterium.
2. Projekt jest skierowany do mieszkańców gminy, na terenie
której zrealizowano, jest realizowana, bądź planowana do
realizacji inwestycja związana z rozbudową infrastruktury
społecznej, współfinansowana z EFRR lub FS oraz innymi
projektami z EFS
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Stosuje się
do
typu/typów
operacji (nr)

WAGA

2

5

Uzasadnienie:

Dobre praktyki w ramach IW EQUAL
wykazały
skuteczność
działań
integracyjnych
realizowanych
w
środowiskach gdzie działania z zakresu
rewitalizacji przestrzennej, gospodarczej i
infrastrukturalnej
uzupełnione
zostały
projektami miękkimi o charakterze działań
społecznych. Celem przedmiotowej regulacji
jest zarówno zwiększenie skuteczności
oddziaływania
projektów
współfinansowanych z EFS jak równieŜ
zapewnienie
komplementarności
oddziaływania funduszy strukturalnych w
obszarze
integracji
społecznej
osób
zagroŜonych marginalizacją. Wnioskodawca
składając
wniosek
o dofinansowanie projektu powinien w jego
treści
zawrzeć
odwołanie
do
komplementarnych przedsięwzięć, które
zostały zrealizowane, są w realizacji, bądź
są
planowane
do
realizacji
z podaniem ścieŜki programowania (np.
nazwa inwestycji, okres realizacji, źródło
finansowania,
etap
inwestycji/etap
przygotowania inwestycji) co stanowić
będzie podstawę weryfikacji kryterium.
Kryterium
zostanie
zweryfikowane
na podstawie zapisów we wniosku
o dofinansowanie projektu.
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Stosuje się
do
typu/typów
operacji (nr)

2

KARTA DZIAŁANIA 7.3
Działanie 7.3
LP.
Konkursu:

A.1

Typ konkursu
Planowana
alokacja
Typ/typy projektów
(operacji)
przewidziane do
realizacji w ramach
konkursu

Szczegółowe
kryteria wyboru
projektów

Planowany termin ogłoszenia
konkursu
Otwarty
X
Zamknięty

I kw.

II
kw.

III
kw.

IV kw.

X

2 000 000,00 PLN
Oddolne inicjatywy lokalne, obejmujące:
1. działania o charakterze informacyjnym, promocyjnym, szkoleniowym lub doradczym
przyczyniające się do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu członków
społeczności lokalnych zagroŜonych wykluczeniem społecznym lub społecznie
wykluczonych,
2. rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na poziomie
lokalnym na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
Kryteria dostępu
1. Grupę docelową w projekcie stanowią podmioty/osoby wskazane w SZOP PO KL
z terenu maksymalnie jednej gminy (za wyjątkiem np. jednostek oświatowych
skupiających uczniów z terenu więcej niŜ jednej gminy) z województwa lubelskiego (w
przypadku osób fizycznych zamieszkałych w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego
na terenie województwa lubelskiego, w przypadku innych podmiotów posiadających
jednostkę organizacyjną (np. siedzibę, oddział, filię, delegaturę) na terenie
województwa lubelskiego).
Grupa docelowa jest zgodna z SZOP a
ograniczenie
grup
docelowych
do
Stosuje
pochodzących z województwa lubelskiego
się do
Uzasadnienie wynika z regionalnego charakteru wsparcia w
typu/typó 1,2
:
ramach Priorytetu VII PO KL.
w operacji
Kryterium
zostanie
zweryfikowane
na
(nr)
podstawie
zapisów
we
wniosku
o
dofinansowanie projektu.
2. 10% grupy docelowej stanowią osoby w wieku od 15 do 24 lat.
Według danych statystycznych WUP w Lublinie
na koniec 2009 roku . w województwie
lubelskim zarejestrowani bezrobotni do 25 roku
Ŝycia stanowili 25,7% ogółu zarejestrowanych.
W porównaniu dorok poprzedniego nastąpił
wzrost o 13,7%.. Preferowane w kryterium
kategorie osób w wieku 15-24 lata znajdują się
w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.
Stosuje
Osoby młode naleŜą do grupy osób o
się do
Uzasadnienie
najniŜszym wskaźniku aktywności zawodowej i
typu/typó 1,
:
maja znaczące problemy z poruszaniem się po w operacji
rynku pracy. Według danych MPiPS więcej niŜ
(nr)
co piaty (21,6%) bezrobotny to osoba poniŜej
25 roku Ŝycia.
Kryterium
zostanie
zweryfikowane
na
podstawie
zapisów
we
wniosku
o
dofinansowanie projektu.
Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić w
treści wniosku spełnianie kryterium.
3. Wnioskodawca lub Partner prowadzi działalność na obszarze terytorialnym objętym
realizacją projektu.
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Charakter inicjatywy lokalnej wymaga od
projektów realizowanych w ramach Działania,
iŜ udzielane wsparcie musi wynikać w jakiś
sposób z potrzeby społeczności lokalnej np.
słuŜyć rozwiązaniu problemu zdiagnozowanego
przez tę społeczność lub słuŜyć pobudzeniu
aktywności tj. zwiększeniu własnych zdolności
społeczności lokalnej do diagnozowania i
rozwiązywania problemów w zakresie objętym
Stosuje
Działaniem.
Rekomendowane
kryterium
się do
Uzasadnienie urzeczywistnia charakter inicjatywy lokalnej i
typu/typó 1
:
daje gwarancję zaangaŜowania podmiotów
w operacji
działających na poziomie lokalnym w realizację
(nr)
projektu o dofinansowanie projektu. Ponadto
kryterium wskazuje na znajomość problemów
społecznych jakie występują na danym
obszarze lokalnym i moŜe przełoŜyć się na
umiejętność
realnego
ich
skutecznego
rozwiązania.
Kryterium
zostanie
zweryfikowane
na
podstawie
zapisów
we
wniosku
o
dofinansowanie projektu.
4. Co najmniej 60% ogólnej wartości projektu przeznaczona jest na zadania
merytoryczne (koszty zarządzania projektem oraz koszty pośrednie stanowią max. 40%
ogólnej wartości projektu).
Mając na względzie doświadczenia Instytucji
Pośredniczącej oraz zalecenia
Instytucji
Zarządzającej
PO
KL,
wprowadzenie
powyŜszego kryterium uzasadnia fakt, iŜ
udział kosztów związanych z zarządzaniem
projektem
w
budŜetach
wniosków
o
dofinansowanie projektu jest niewspółmiernie
Stosuje
wysoki w stosunku do zakresu merytorycznego
się do
Uzasadnienie
projektów. Biorąc pod uwagę, iŜ zarządzanie
typu/typó 1
:
projektem nie jest celem samym w sobie, a w operacji
jedynie narzędziem słuŜącym jego realizacji,
(nr)
konieczne jest ukierunkowanie wsparcia w
ramach projektów przede wszystkich na
uczestników projektu. .
Kryterium
zostanie
zweryfikowane
na
podstawie
zapisów
we
wniosku
o
dofinansowanie projektu.
5. Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 9 miesięcy a planowany termin
rozpoczęcia realizacji projektu przypada nie później niŜ 7 miesięcy od daty złoŜenia
wniosku o dofinansowanie projektu.
Kryterium wynika ze specyfiki Działania,
powiązanej z maksymalna wartością projektu.
Kryterium pozwoli na zachowanie płynności
Stosuje
wydatkowania środków EFS oraz zmniejszenie
się do
związanego
z
nieadekwatnością typu/typó
Uzasadnienie ryzyka
1
:
wsparcia w projekcie o dłuŜszym i czasowo
w
odległym okresie realizacji.
operacji
Kryterium
zostanie
zweryfikowane
na
(nr)
podstawie
zapisów
we
wniosku
o
dofinansowanie projektu.
6. Minimalna wartość projektu wynosi 30 000 zł.
Kryterium określa wartość projektów w
Stosuje
odniesieniu do wymagań stawianych projektom
się
do
w zakresie ich efektywności i lokalności
Uzasadnienie
typu/typó
(minimalna wartość).
1
:
w
Kryterium
zostanie
zweryfikowane
na
operacji
podstawie
zapisów
we
wniosku
o
(nr)
dofinansowanie projektu.
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7. Działania o charakterze informacyjnym i/lub promocyjnym mogą być realizowane
tylko i wyłącznie jako uzupełnienie działań szkoleniowych i/lub doradczych
przyczyniających się do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu członków
społeczności lokalnych zagroŜonych wykluczeniem społecznym lub społecznie
wykluczonych.
Kryterium
obliguje
Wnioskodawców
do
realizacji
w ramach projektu kompleksowego wsparcia
przyczyniającego się do przeciwdziałania
wykluczeniu
społecznemu
członków
społeczności lokalnych na obszarach wiejskich.
Stosuje
Wymóg obligatoryjnego połączenia działań
się
do
promocyjnych i/lub informacyjnych, o ile
Uzasadnienie
typu/typó
1
planowane są do realizacji w ramach projektu,
:
w
z działaniami szkoleniowymi i doradczymi
operacji
podyktowany jest potrzebą efektywnego
(nr)
wsparcia
w celu rzeczywistej poprawy sytuacji osób
zagroŜonych wykluczeniem społecznym lub
społecznie wykluczonych. Kryterium zostanie
zweryfikowane za podstawie zapisów we
wniosku o dofinansowanie projektu.
Kryteria strategiczne
1.Grupę docelową w projekcie stanowią w co najmniej 15 %
WAGA
15
osoby niepełnosprawne.
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Zgodnie z diagnozą ROPS w Lublinie istotnym
problemem
społecznym
województwa
lubelskiego jest nadal niewystarczająca liczba
działań
skierowanych
do
osób
niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne
mają
znacznie
mniejsze
szanse
na
zatrudnienie i przez to są szczególnie
zagroŜone wykluczeniem społecznym. Z analiz
wynika, Ŝe są to duŜej części ludzie w wieku
aktywności zawodowej nierzadko korzystające
z pomocy społecznej, które nie mogą się
odnaleźć
na
lokalnym
rynku
pracy.
Dotychczasowe
działania
aktywizacyjne
skierowane wobec osób niepełnosprawnych w
niewielkim stopniu przyczyniły się do poprawy
sytuacji zawodowej tej grupy społecznej. Nadal
wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Polsce naleŜy do jednego z najniŜszych w
Europie, a ich udział w Ŝyciu społecznym
często jest ograniczony z uwagi na liczne
bariery o charakterze fizycznym lub mentalnym.
W związku z powyŜszym uzasadnione jest
preferowanie projektów kierujących wsparcie
do tej grupy osób. Jednocześnie naleŜy
Uzasadnienie pamiętać, Ŝe potrzeby osób niepełnosprawnych
wymagają
dostosowania
zarówno
:
zastosowanych instrumentów wsparcia jak i
sposobu jego realizacji (np. specjalne grupy
szkoleniowe,
sposoby
komunikacji
dostosowane do rodzaju niepełnosprawności
itp.). Według danych WUP „Analiza sytuacji na
rynku pracy w województwie lubelskim 2009 r.”
na koniec 2009 roku w powiatowych urzędach
pracy
województwa
lubelskiego
zarejestrowanych
było
5 460
osób
niepełnosprawnych (w tym 42,9% stanowiły
kobiety). W porównaniu do roku poprzedniego
nastąpił wzrost bezrobocia tej grupy osób o
13,7%. W odniesieniu do ogólnej liczby
bezrobotnych subpopulacja ta stanowi 4,7%. W
ciągu 2009 roku 50 osób niepełnosprawnych
(18 kobiet, 32 męŜczyzn) zamieszkujących na
terenie
województwa
lubelskiego
zarejestrowanych w powiatowych urzędach
pracy podjęło działalność gospodarczą.
Kryterium
zostanie
zweryfikowane
na
podstawie
zapisów
we
wniosku
o
dofinansowanie projektu.
Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić
w treści wniosku spełnianie kryterium.
2. Grupę docelową w projekcie stanowią mieszkańcy jednej lub
kilku gmin, na terenie której odsetek osób korzystających ze
świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa jest wyŜszy
niŜ średnia dla województwa lubelskiego (Informacja dotycząca
pomocy społecznej w woj. lubelskim na dzień 31.12.2010 r. i
dotyczy zdobywania nowych umiejętności (kompetencji
społecznych)
przyczyniających
się
do
integracji
ze
społeczeństwem.
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Stosuje
się do
typu/typó
w
operacji
(nr)

1

WAGA

10

W przypadku osób zamieszkałych na
obszarach gmin wiejskich, miejsko wiejskich
oraz miast do 25 tys. mieszkańców dotkniętych
problemem ubóstwa duŜy problem stanowi
brak kompetencji miękkich pozwalających
prawidłowo funkcjonować w środowisku
lokalnym. Często jest on istotniejszy niŜ brak
odpowiednich
kwalifikacji
zawodowych.
Wskazane jest zatem przekazanie wiedzy na
Uzasadnienie
temat umiejętności w zakresie autoprezentacją
:
autoprezentacji (równieŜ w kierunku poprawy
wyglądu zewnętrznego) kontaktami oraz
kontaktów
interpersonalnych
(komunikacyjnych), itp.
Kryterium
zostanie
zweryfikowane
na
podstawie
zapisów
we
wniosku
o
dofinansowanie projektu.
Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić w
treści wniosku spełnianie kryterium.
3. Projekt jest realizowany w partnerstwie z instytucjami
pomocy i integracji społecznej.

Uzasadnieni
e:

Kryterium umoŜliwi zaangaŜowanie lokalnych
ośrodków pomocy społecznej w realizacje
inicjatyw sprzyjających integracji społecznej
mieszkańców gminy.

Stosuje
się do
typu/typó
w
operacji
(nr)

WAGA

5

Stosuje
się do
typu/typó
w
operacji
(nr)

4. Projekt skierowany wyłącznie do grup docelowych
pochodzących
z gmin i miejscowości województwa lubelskiego, dotkniętych
klęską powodzi w 2010 roku, określonych w załącznikach do
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada
2009
r.
w
sprawie
gmin
WAGA
i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady
odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych
zniszczonych
lub uszkodzonych w wyniku działania Ŝywiołu (Dz. U. Nr 193,
poz.
1492
z późn. zm.). .
W wyniku klęski Ŝywiołowej znacznie pogorszyła
się sytuacja materialno-bytowa mieszkańców
pochodzących z terenu gmin wiejskich i
miejscowości
województwa
lubelskiego.
Wprowadzenie tego kryterium ma na celu pomoc
oraz zapewnienie wsparcia osobom, które w
wyniku fali wezbraniowej utraciły dorobek Ŝycia.
Stosuje
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
się do
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
Uzasadnieni
typu/typó
Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić
e:
w
w treści wniosku spełnianie kryterium.
operacji
Kryterium zakłada wsparcie grup docelowych
(nr)
znajdujących się w szczególnej sytuacji
spowodowanej klęską powodzi, która dotknęła
województwo lubelskie w 2010 roku.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu,
Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić w
treści wniosku spełnianie kryterium.
5. Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń w obszarze usług
WAGA
opiekuńczo – pielęgniarskich wobec osób starszych („biała
gospodarka”).
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1

1, 2

5

1

5

Kluczowym problemem kraju jest postępujące
ograniczenia zasobów pracy spowodowane
starzeniem się społeczeństwa. Zgodnie z
prognozami demograficznym na lata 2003-2030
(GUS 2004) za niecałe 20 lat na polskim rynku
pracy osoby po 45 r. Ŝ. będą stanowiły połowę
populacji osób w wieku produkcyjnym, a 25%
mieszkańców Polski będzie miało powyŜej 65 lat.
Jak wskazuje Raport Strategie regionalne a
starzenie się społeczeństwa. „Age Proofing Toolkit”
– zestaw narzędzi słuŜących uwzględnianiu
zagadnień związanych z wiekiem społeczeństwa
(Martin Ferry, Centrum Badań Polityki Europejskiej,
Uniwersytet w Strathclyde Richard Baker,
organizacja „Age Concern England”, Lipiec 2006)
zjawisko starzenia się społeczeństwa oraz
struktura zatrudnienia i migracji wzajemnie na
siebie oddziałują, przynosząc szczególne skutki dla
przestrzennego i terytorialnego charakteru regionu.
Kluczowe wyzwanie to zaoferowanie odpowiedniej
kombinacji
usług
mieszkaniowych,
opieki,
dostosowania i wsparcia pozwalających osobom
starszym na pozostanie we własnych domach, a w
kaŜdym razie na terenie wspólnoty, bez
konieczności przenoszenia się do specjalnych
ośrodków. Spośród innych wskazanych problemów
Stosuje
istotny jest fakt, iŜ naleŜy równieŜ zadbać o szerszy
się do
kontekst, czyli fizyczne i społeczne środowisko
typu/typó
człowieka. Wymaga to spojrzenia na wspólnotę
w
lokalną jak na „przestrzeń Ŝyciową”, co stanowi
operacji
pojęcie o wiele szersze niŜ zwykłe otoczenie.
(nr)
Bezpieczeństwo, łatwy dostęp do sklepów i
ośrodków
zdrowia,
odpowiedni
transport
umoŜliwiający zorganizowanie wolnego czasu,
moŜliwości zatrudnienia czy innej działalności,
dostęp do usług, wszystko to wpływa na
samopoczucie osób starszych we wspólnotach
lokalnych. Ponadto zalecenia odnośnie działań na
szczeblu krajowym dotyczące działań na rzecz
starzejącego się społeczeństwa (Międzynarodowa
Strategia Działania w Kwestii Starzenia Się
Społeczeństw 2002) wskazują jako jedną z
kluczowych kwestii stworzenie systemów opieki
zdrowotnej i pomocy osobom starszym, zgodnych
z
ich
potrzebami.
Podeszły wiek duŜej części społeczeństwa będzie
determinował powstawanie nowych przedsięwzięć
gospodarczych
oraz
nowych
produktów
zwiększających równość społeczną osób starszych
co przekłada się na konieczność zapewnienia
wykwalifikowanej kadry w obszarze usług
opiekuńczo – pielęgniarskich wobec osób
starszych („biała gospodarka”)
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu,
Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić w
treści wniosku spełnianie kryterium.
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INFORMACJE NA TEMAT WDRAśANIA PRIORYTETU VII
D. PROJEKTY INNOWACYJNE
D.1 Projekty innowacyjne wdraŜane w trybie konkursowym
Lp.
konkursu

D.1.1

Typ konkursu
Planowana
alokacja
Instytucja
ogłaszająca
konkurs: IP / IP2
Tematy dla
projektów
innowacyjnych

Planowany termin ogłoszenia konkursu
Otwarty
Zamknięty

I kw.

II kw.

X

III kw.

IV
kw.

X

5 000 000 PLN
Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie – Instytucja Pośrednicząca II stopnia
1. Poszukiwanie nowych, skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup
docelowych wymagających szczególnego wsparcia.

2. Sieci współpracy podmiotów działających w obszarze zatrudnienia oraz integracji
i pomocy społecznej z przedsiębiorcami w zakresie ułatwiania wchodzenia na rynek pracy
osobom zagroŜonym wykluczeniem społecznym.
Konkurs na projekty z
Konkurs na projekty z
komponentem
komponentem
Nie
ponadnarodowym
Nie dotyczy
ponadnarodowym
dotyczy
uwzględnianym poprzez
nieuwzględnianym poprzez
kryteria szczegółowe
kryteria szczegółowe
Kryteria dostępu

Szczegółowe
kryteria wyboru
projektów

1. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro (lub posiada siedzibę) na terenie
województwa lubelskiego, z dostępną pełną dokumentacją wdraŜanego projektu oraz z
kluczowym personelem realizującym projekt.
Lokalizacja biura projektu na terenie woj.
lubelskiego ułatwi uczestnikom dostęp do
świadczonych usług w ramach projektu oraz
sprawną współpracę na etapie realizacji projektu.
Wprowadzenie powyŜszego kryterium ma na celu
rozwój oraz wzmocnienie regionalnego i lokalnego
Stosuje się do
1-2
Uzasadnienie:
Tematu (nr)
potencjału instytucjonalnego oraz wspieranie
rozwoju zasobów ludzkich w województwie
lubelskim. Lokalizacja administracji projektów jest
zgodna z obszarem realizacji projektu. Kryterium
zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we
wniosku o dofinansowanie projektu.
2. Wypracowane w ramach projektu produkty adresowane są do uŜytkowników z województwa
lubelskiego.
Kryterium wynika z regionalnego charakteru
Priorytetu VII PO KL i uzasadnione jest
koniecznością odniesienia realizowanego projektu
do potrzeb regionalnych.
Stosuje się do
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
Uzasadnienie:
1-2
Tematu (nr)
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu,
Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić w treści
wniosku spełnianie kryterium.
3.Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy, a planowany termin rozpoczęcia
realizacji projektu przypada nie później niŜ 7 miesięcy od daty złoŜenia wniosku o dofinansowanie
projektu.
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Kryterium umoŜliwia precyzyjne zaplanowanie
przedsięwzięcia, co pozytywnie wpłynie na
zwiększenie efektywności oraz sprawne rozliczanie
finansowe wdraŜanego projektu. Daje takŜe
moŜliwość wykazania się przez Wnioskodawców
elastycznością i szybkością reakcji na bieŜące
Stosuje się do
Uzasadnienie:
zmiany występujące na rynku regionalnym oraz
1-2
Tematu (nr)
potrzebę reakcji w tym zakresie a tym samym
lepsze dostosowanie oferowanego wsparcia do
aktualnych potrzeb w regionie. Kryterium pozwoli na
zachowanie płynności wydatkowania środków EFS.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
4. Jeden Wnioskodawca składa jeden wniosek o dofinansowanie realizacji projektu
w ramach konkursu.
Kryterium ma na celu stworzenie warunków
umoŜliwiających korzystanie z dofinansowania
projektów większej liczbie Wnioskodawców.
UmoŜliwia
precyzyjne
zaplanowanie
przedsięwzięcia, co pozytywnie wpłynie na
zwiększenie efektywności i stworzenie warunków
sprzyjających
konkurencyjności
rozwiązań
innowacyjnych, które mają stanowić końcowy efekt
– rezultat realizowanych projektów. Przyczyni się
Stosuje się do
Uzasadnienie:
takŜe do róŜnorodności projektów realizowanych
1-2
Tematu (nr)
przez beneficjentów i wyŜszej jakości składanych
wniosków
o
dofinansowanie
projektów.
Uwzględniając wieloetapowość procesu wdraŜania
projektów innowacyjnych ma równieŜ za zadanie
ograniczyć koszty zarządzania projektami w
przypadku większej liczby wniosków od jednego
Wnioskodawcy.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
Lokalnego Systemu Informatycznego.
5. Minimalna wartość projektu wynosi 500 000 zł, maksymalna wartość projektu nie przekracza
trzykrotnej wartości przychodu Wnioskodawcy z roku poprzedzającego złoŜenie wniosku.
Minimalna wartość projektu pozwoli na osiągnięcie
odpowiedniej
jakości
i kompleksowości wsparcia w ramach projektów.
Ustalenie
wartości
maksymalnej
projektu
podyktowane jest uniknięciem sytuacji, w której
Wnioskodawca będący podmiotem osiągającym
niskie przychody (mniej wiarygodnym i mniej
doświadczonym)
dysponowałby
znaczącymi
środkami finansowymi co moŜe zwiększać ryzyko
nieprawidłowej
realizacji
projektu.
Kryterium
Stosuje się do
Uzasadnienie:
1-2
trzykrotności przychodów Wnioskodawcy jako
Tematu (nr)
maksymalnej wartości projektu pozwoli na
weryfikację potencjału projektodawców, a w
konsekwencji
ograniczy
zjawisko
składania
projektów przez podmioty nie gwarantujące
prawidłowej i skutecznej realizacji przedsięwzięć.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów
we
wniosku
o dofinansowanie projektu oraz załączników
finansowych.
6. Wnioskodawca lub partner posiada doświadczenie w realizacji działań na rzecz aktywizacji
osób w ramach sektora ekonomii społecznej oraz doświadczenie w realizacji projektów
badawczo-rozwojowych.
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W przypadku przystępowania do realizacji projektów
innowacyjnych doświadczenie w prowadzeniu lub
wspieraniu działań na rzecz aktywizacji osób
zakresie w ekonomii społecznej zmniejsza ryzyko
niepowodzenia działań i dodatkowo moŜe być
gwarancją budowania realistycznych rozwiązań
oraz zapewnienia trwałości ich funkcjonowania.
Kryterium definiuje realizatorów projektów jako
podmioty posiadające doświadczenie w realizacji
projektów o charakterze badawczo-rozwojowym, co
wpłynie na jakość składanych wniosków o
dofinansowanie,
oraz
zwiększy
efektywność
oddziaływania wypracowanych w ramach projektów
Stosuje się do
Uzasadnienie:
2
modeli
/produktów.
Realizacja
projektu
Tematu (nr)
nastawionego na badanie i rozwój konkretnego,
innowacyjnego produktu bądź upowszechnienie i
włączenie do głównego nurtu polityki dobrych
praktyk wymaga duŜego doświadczenia w
koordynacji oraz organizacji takiego procesu.
Kryterium
doświadczenia
wprowadza
się
w celu minimalizacji ryzyka niepowodzenia projektu
oraz zwiększenia szansy na sukces.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić w treści
wniosku spełnianie kryterium.
7. Co najmniej 60% ogólnej wartości projektu przeznaczona jest na zadania merytoryczne a
koszty zarządzania projektem oraz koszty pośrednie stanowią max. 40% ogólnej wartości
projektu.
Mając na względzie
doświadczenia Instytucji
Pośredniczącej
oraz
zalecenia
Instytucji
Zarządzającej PO KL, wprowadzenie powyŜszego
kryterium uzasadnia
fakt, iŜ udział
kosztów
związanych
z
zarządzaniem
projektem
w budŜetach wniosków o dofinansowanie projektu
jest niewspółmiernie wysoki w stosunku do zakresu
Stosuje się do
merytorycznego projektów. Biorąc pod uwagę, iŜ
Uzasadnienie:
1-2
Tematu (nr)
zarządzanie projektem nie jest celem samym w
sobie, a jedynie narzędziem słuŜącym jego
realizacji, konieczne jest ukierunkowanie wsparcia
w ramach projektów przede wszystkich na
uczestników projektu.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
Kryteria strategiczne
1. Wnioskodawca lub jego Partnerzy w projekcie są podmiotami
posiadającymi doświadczenie w upowszechnianiu i włączaniu do
WAGA
10
głównego
nurtu
polityki
wypracowanego
produktu
(modelu/narzędzia/instrumentu).
Kryterium zapewni realizację projektów przez
podmioty
posiadające
doświadczenie
w upowszechnianiu i włączaniu do głównego nurtu
polityki wypracowanego produktu. Kryterium
przyczyni się do zwiększenia efektywności
oddziaływania realizowanych projektów oraz
Stosuje się do
1-2
Uzasadnienie:
wpłynie na uŜyteczność i trwałość wypracowanych
Tematu (nr)
innowacyjnych rozwiązań.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów
we
wniosku
o dofinansowanie projektu.
Wnioskodawca
zobowiązany
jest
uzasadnić
w treści wniosku spełnianie kryterium.
2. Wypracowane w ramach projektu produkty adresowane są
WAGA
15
wyłącznie do osób do 25 roku Ŝycia.
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Uzasadnienie:

Kryterium wynika z regionalnego charakteru
Priorytetu VI PO KL i uzasadnione jest
koniecznością odniesienia realizowanego projektu
do potrzeb regionalnych.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić w treści
wniosku spełnianie kryterium..
Według danych statystycznych WUP w Lublinie na
koniec 2009 roku . w województwie lubelskim
zarejestrowani bezrobotni do 25 roku Ŝycia stanowili
25,7% ogółu zarejestrowanych. W porównaniu do
roku poprzedniego nastąpił wzrost o 13,7%.. Ludzie
młodzi naleŜą do osób w szczególny sposób
zagroŜonych bezrobociem, m.in. z uwagi na fakt, iŜ
w mniejszym stopniu mogą konkurować z
pracownikami
posiadającymi
doświadczenie
zawodowe.

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
treści wniosku o dofinansowanie projektu.
Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić w treści
wniosku spełnianie kryterium.
3. Projekt realizowany w partnerstwie trójsektorowym (obejmujący
podmioty z sektorów publicznego, prywatnego i społecznego)
WdroŜenie projektów spełniających powyŜsze
kryterium przyczyni się do wprowadzania nowych
koncepcji rozwiązywania problemów poprzez
szeroki dialog i konsultacje społeczne. Ponadto
wszechstronne doświadczenie partnerów przyczyni
Uzasadnienie:
się do ograniczenia ryzyka związanego z
poszukiwaniem nowych, skutecznych metod
rozwiązywania problemów. Weryfikacja spełniania
kryterium będzie odbywać się na podstawie treści
wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.

Stosuje się do
Tematu (nr)

1

WAGA

15

Stosuje się do
Tematu (nr)

2

E. PROJEKTY WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ
E.1 Projekty współpracy ponadnarodowej wdraŜane w trybie konkursowym
Nr Działania /
Poddziałania
LP.
E.1.1
Konkursu
Typ konkursu
Planowana alokacja
Typ/typy projektów
(operacji) przewidziane
do realizacji w ramach
konkursu

Poddziałanie 7.2.2
Planowany termin ogłoszenia
konkursu
Otwarty
Zamknięty
X

I kw.

X

IV
kw.

1. Działania prowadzące do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł
finansowania instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej oraz spółdzielni socjalnych.

2. Doradztwo, wymiana pracowników, staŜe, wizyty
studyjne.
3. Wypracowanie nowych rozwiązań
4.. Organizowanie konferencji, seminariów,
warsztatów i spotkań

Wyodrębnione projekty

III kw.

4 000 000 PLN

1. Adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym
kraju.

Forma/y działań
kwalifikowanych w
ramach współpracy

II kw.

TAK
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Stosuje się do
typu/ów
projektów (nr)
Stosuje się do
typu/ów
projektów (nr)
Stosuje się do
typu/ów
projektów (nr)
Projekty z
komponentem
ponadnarodowym
Projekty z

1
1

1

1

NIE

współpracy
ponadnarodowej

komponentem
ponadnarodowym
Kryteria dostępu

Szczegółowe kryteria
wyboru projektów

1. Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące, a planowany termin
rozpoczęcia realizacji projektu przypada nie później niŜ 7 miesięcy od daty złoŜenia
wniosku o dofinansowanie projektu.
Kryterium umoŜliwia precyzyjne
zaplanowanie przedsięwzięcia, co
pozytywnie
wpłynie
na
zwiększenie efektywności oraz
sprawne rozliczanie finansowe
wdraŜanego projektu. Daje takŜe
moŜliwość wykazania się przez
Wnioskodawców elastycznością i
szybkością reakcji na bieŜące
Stosuje się do
zmiany występujące na rynku
1
Uzasadnienie:
typu/ów projektów
regionalnym oraz potrzebę reakcji
(nr)
w tym zakresie a tym samym
lepsze dostosowanie oferowanego
wsparcia do aktualnych potrzeb w
regionie. Kryterium pozwoli na
zachowanie
płynności
wydatkowania środków EFS.
Kryterium zostanie zweryfikowane
na podstawie zapisów we wniosku
o dofinansowanie projektu.
2. Jeden Wnioskodawca składa jeden wniosek o dofinansowanie realizacji projektu
w ramach konkursu.
Kryterium ma na celu stworzenie
warunków
umoŜliwiających
korzystanie
z
dofinansowania
projektów
większej
liczbie
Wnioskodawców.
UmoŜliwia
precyzyjne
zaplanowanie
przedsięwzięcia, co pozytywnie
wpłynie
na
zwiększenie
efektywności
i
stworzenie
warunków
sprzyjających
konkurencyjności
rozwiązań
innowacyjnych,
które
mają
stanowić końcowy efekt – rezultat
realizowanych
projektów.
Przyczyni
się
takŜe
do
Stosuje się do
projektów
Uzasadnienie: róŜnorodności
typu/ów projektów
1
realizowanych przez beneficjentów
(nr)
i wyŜszej jakości składanych
wniosków
o
dofinansowanie
projektów.
Uwzględniając
wieloetapowość
procesu
wdraŜania
projektów
innowacyjnych ma równieŜ za
zadanie
ograniczyć
koszty
zarządzania
projektami
w przypadku większej liczby
wniosków
od
jednego
Wnioskodawcy.
Kryterium zostanie zweryfikowane
na podstawie Lokalnego Systemu
Informatycznego.
3. Minimalna wartość projektu wynosi 500 000 zł, maksymalna wartość projektu nie
przekracza trzykrotnej wartości przychodu Wnioskodawcy z roku poprzedzającego
złoŜenie wniosku.
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Minimalna
wartość
projektu
pozwoli
na
osiągnięcie
odpowiedniej
jakości
i
kompleksowości
wsparcia
w
ramach
projektów.
Ustalenie
wartości maksymalnej projektu
podyktowane jest uniknięciem
sytuacji, w której Wnioskodawca
będący podmiotem osiągającym
niskie
przychody
(mniej
wiarygodnym
i
mniej
doświadczonym)
dysponowałby
znaczącymi
środkami finansowymi co moŜe
Stosuje się do
zwiększać ryzyko nieprawidłowej
1
Uzasadnienie:
typu/ów projektów
realizacji
projektu.
Kryterium
(nr)
trzykrotności
przychodów
Wnioskodawcy jako maksymalnej
wartości projektu pozwoli na
weryfikację
potencjału
projektodawców, a w konsekwencji
ograniczy
zjawisko
składania
projektów przez podmioty nie
gwarantujące
prawidłowej
i
skutecznej
realizacji
przedsięwzięć.
Kryterium zostanie zweryfikowane
na podstawie zapisów we wniosku
o dofinansowanie projektu oraz
załączników finansowych.
4. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro (lub posiada siedzibę) na terenie
województwa lubelskiego, z dostępną pełną dokumentacją wdraŜanego projektu oraz z
kluczowym personelem realizującym projekt.
Lokalizacja biura projektu na
terenie woj. lubelskiego ułatwi
uczestnikom
dostęp
do
świadczonych usług w ramach
projektu oraz sprawną współpracę
na etapie realizacji projektu.
Wprowadzenie
powyŜszego
kryterium ma na celu rozwój oraz
Stosuje się do
wzmocnienie
regionalnego
i
Uzasadnienie: lokalnego
potencjału
typu/ów projektów
1
instytucjonalnego oraz wspieranie
(nr)
rozwoju zasobów ludzkich w
województwie
lubelskim.
Lokalizacja administracji projektów
jest zgodna z obszarem realizacji
projektu.
Kryterium zostanie zweryfikowane
na podstawie zapisów we wniosku
o dofinansowanie projektu.
5. Projekt jest skierowany do grup docelowych wymienionych w SZOP z obszaru
województwa lubelskiego (w przypadku osób fizycznych zamieszkałych w rozumieniu
przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie województwa lubelskiego, w przypadku innych
podmiotów posiadających jednostkę organizacyjną (np. siedzibę, oddział, filię, delegaturę)
na terenie województwa lubelskiego).
Grupa docelowa jest zgodna z
SZOP
a
ograniczenie
grup
docelowych do pochodzących z
województwa lubelskiego wynika z
Stosuje się do
Uzasadnienie: regionalnego charakteru wsparcia
typu/ów projektów
1
w ramach Priorytetu VII PO KL.
(nr)
Kryterium zostanie zweryfikowane
na podstawie zapisów we wniosku
o dofinansowanie projektu.
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6. Doświadczenie Wnioskodawcy i/lub partnerów w realizacji działań na rzecz sektora
ekonomii społecznej

Uzasadnienie:

Kryterium
daje
moŜliwość
wykorzystania
doświadczenia
Wnioskodawcy i/lub partnerów w
celu
poszukiwania
nowych,
efektywniejszych
sposobów
działań na rzecz sektora ekonomii
społecznej
Kryterium zostanie zweryfikowane
na podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie
projektu,
Wnioskodawca zobowiązany jest
uzasadnić
w
treści
wniosku
spełnianie kryterium.

Stosuje się do
typu/ów projektów
(nr)

1

7. Projekt przewiduje zastosowanie co najmniej dwóch form działań kwalifikowanych w
ramach współpracy ponadnarodowej w tym obligatoryjnie adoptowanie rozwiązań
wypracowanych w innym kraju lub wypracowanie nowych rozwiązań.
Kryterium
ma
za
zadanie
zapewnienie
kompleksowości
wsparcia realizowanego w ramach
komponentu
współpracy
ponadnarodowej
a
zarazem
uwzględniając
wybrane
typy
operacji
stanowiące
program
rozwojowy szkoły zagwarantować
poprzez
adaptację
lub
Stosuje się do
Uzasadnienie: wypracowanie nowych rozwiązań
typu/ów projektów
1
efektywność
i
adekwatność
(nr)
proponowanego wsparcia.
Kryterium zostanie zweryfikowane
na podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie
projektu,
Wnioskodawca zobowiązany jest
uzasadnić
w
treści
wniosku
spełnianie kryterium.
8. Co najmniej 60% ogólnej wartości projektu przeznaczona jest na zadania merytoryczne
(koszty zarządzania projektem oraz koszty pośrednie stanowią max. 40% ogólnej wartości
projektu).
Mając
na
względzie
doświadczenia
Instytucji
Pośredniczącej oraz zalecenia
Instytucji Zarządzającej PO KL,
wprowadzenie
powyŜszego
kryterium uzasadnia
fakt, iŜ
udział kosztów związanych z
zarządzaniem
projektem
w
budŜetach
wniosków
o
dofinansowanie
projektu
jest
niewspółmiernie
wysoki
w
Stosuje się do
stosunku
do
zakresu
Uzasadnienie:
typu/ów projektów
1
merytorycznego projektów. Biorąc
(nr)
pod uwagę,
iŜ
zarządzanie
projektem nie jest celem samym w
sobie, a jedynie narzędziem
słuŜącym
jego
realizacji,
konieczne jest ukierunkowanie
wsparcia w ramach projektów
przede wszystkich na uczestników
projektu. .
Kryterium
zostanie
zweryfikowane
na
podstawie
zapisów
we
wniosku
o
dofinansowanie projektu.
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9. Finansowanie współpracy ponadnarodowej na zasadzie wzajemności.

Uzasadnienie:

Finansowanie
współpracy
ponadnarodowej
na
zasadzie
wzajemności
zwiększa
prawdopodobieństwo prawidłowej i
efektywnej realizacji partnerstwa
instytucjonalnego
wzmacniając
efekt
zaangaŜowania
i
odpowiedzialności
partnerów
ponadnarodowych oraz regulując
zasady obligatoryjnego wnoszenia
wkładu własnego przez JST.
Kryterium zostanie zweryfikowane
na podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie projektu.

Stosuje się do
typu/ów projektów
(nr)

1

WAGA

20

Stosuje się do
typu/ów projektów
(nr)

1

Kryteria strategiczne
1. Projekt jest realizowany w partnerstwie między
minimum dwiema z poniŜszych instytucji:
publiczne słuŜby zatrudnienia, publiczne instytucje
pomocy i integracji społecznej oraz niepublicznymi
instytucjami rynku pracy, pomocy i integracji
społecznej i organizacjami pozarządowymi.

Uzasadnienie:

Celem zastosowania kryterium jest
osiągnięcie bardziej efektywnych
rezultatów
proponowanego
wsparcia
poprzez
tworzenie
zespołów składających się z
przedstawicieli róŜnych sektorów.
Kryterium wpłynie na zwiększenie
ilości zawieranych partnerstw,
przyczyni
się
takŜe
do
popularyzacji idei partnerstwa i
jego promocji jako narzędzia
skutecznego
rozwiązywania
problemów
społecznych.
W
województwie
lubelskim
funkcjonuje
niewielka
liczba
partnerstw międzysektorowych w
obszarze integracji społecznej
(Diagnoza ROPS w Lublinie)
Powstawanie partnerstw poprzez
nawiązywanie
współpracy i
wzajemne oddziaływanie instytucji
jest
najbardziej
efektywnym
sposobem osiągnięcia najlepszych
wyników poprzez wykorzystanie
moŜliwości
współpracy
międzyinstytucjonalnej. Podmioty i
instytucje
zaangaŜowane
w
procesy współpracy partnerskiej
zapewniają
wszechstronne
oddziaływanie
na
osoby
znajdujące się w trudnej sytuacji
społeczno - zawodowej, dysponują
zróŜnicowaną i komplementarną
ofertą wsparcia, powodując tym
samym
rozwój
podmiotów
ekonomii
społecznej.
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