Załącznik Nr 2 do Uchwały NR LXXXIX/1647/2012 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 10 stycznia 2012 r.

Plan działania na rok 2012
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ
Numer i nazwa
Priorytetu

VII Promocja integracji
społecznej

lubelskie

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego

Instytucja
Pośrednicząca
Adres
korespondencyjny
Telefon

Województwo

ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
81

44 16 850

Faks

81

E-mail

defs@lubelskie.pl

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

Ewa Olejniczek-Wójcik
ewa.olejniczek@lubelskie.pl

Instytucja
Pośrednicząca II
stopnia
Adres
korespondencyjny
Telefon

Wojewódzki Urząd Pracy
w Lublinie

Numer Działania lub
Poddziałania

44 16 853

Działanie 7.1, Działanie
7.2, Działanie 7.4

ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin
81

46 35 300

Faks

81

E-mail

sekretariat@wup.lublin.pl

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

Małgorzata Pracownik
m.pracownik@wup.lublin.pl
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KARTA DZIAŁANIA 7.1
Poddziałanie 7.1.1
Projekty, któr ych realizacja jest kontynuow ana
B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM
Nr umowy z KSI i tytuł
projektu

Nie dotyczy

Beneficjent systemowy

207 Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu województwa lubelskiego (w tym cztery
powiaty grodzkie)
01.2008 – 12.2013

Okres realizacji projektu

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie
w latach 2007-2011
(w tym krajowy wkład publiczny)
73 277 040,27 PLN
(w tym 10 991 556,04 PLN
krajowy wkład publiczny)

w roku 2012
(w tym krajowy wkład publiczny)
58 920 000,00 PLN
(w tym 8 838 000,00 PLN
krajowy wkład publiczny)

ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład publiczny)
163 716 284,36 PLN
(w tym 24 557 442,65 PLN
krajowy wkład publiczny)

Kryteria dostępu

Szczegółowe kryteria
wyboru projektów

1. W ramach projektu, obejmującego wsparciem osoby bezrobotne, obligatoryjne jest
nawiązanie formalnej współpracy z powiatowym urzędem pracy, właściwym dla obszaru
realizacji projektu w zakresie konsultacji grupy docelowej i zastosowania aktywnych form
wsparcia w szczególności aktywizacji zawodowej.
Współdziałania instytucji działających w obszarze pomocy
i integracji społecznej oraz rynku pracy stanowi jeden z istotnych
elementów aktywnej polityki społecznej. UmoŜliwiając zaangaŜowanie,
na zasadach formalnej współpracy (partnerstwo, porozumienie o
współpracy lub inna forma prawna), podmiotów działających w
obszarze rynku pracy (w tym aktywizacji zawodowej) oraz instytucji
działających na rzecz osób wykluczonych społecznie spowoduje lepsze
dostosowanie instrumentów i metod do rzeczywistych potrzeb
uczestnika projektu, a jednocześnie zapobiegnie kierowaniu takich
samych form wsparcia, przez jednostki do tego samego uczestnika.
Uzasadnienie: Współpraca z PUP powinna dotyczyć m.in. takich obszarów jak:
konsultacja grupy docelowej, rekrutacja uczestników do projektu,
koordynacja działań wobec osób bezrobotnych, zastosowanie
aktywnych form wsparcia (w szczególności aktywizacji zawodowej),
określanie Indywidualnych Planów Działania dla uczestnika (PUP),
szkolenia zawodowe oraz realizacja zadań wynikających z art. 50 ust.
2 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy. Kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić w treści wniosku
spełnianie kryterium.
2. Co najmniej 50% uczestników projektu stanowią osoby nowo przystępujące do
uczestnictwa w projekcie.
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Pomimo, iŜ integracja społeczna jest procesem złoŜonym,
obejmującym oddziaływanie w róŜnych sferach funkcjonowania
człowieka, a tym samym procesem czasochłonnym, zastosowanie tego
kryterium ma na celu stworzenie warunków umoŜliwiających
korzystanie z dofinansowania projektów większej liczbie osób. Na
obecnym etapie wdraŜania programu naleŜałoby zintensyfikować
działania wobec większej populacji klientów pomocy społecznej, tak by
w większym stopniu osiągnąć cel strategiczny 2 PO KL.
Uzasadnienie:
Zastosowanie tego kryterium ma równieŜ na celu osiągnięcia
wskaźnika dotyczącego liczby klientów pomocy społecznej, który
zakończyli udział w projektach. Dotychczas osiągnięto wskaźnik
wyznaczony dla Priorytetu na poziomie 17,37% według stanu na
koniec 30.06.2011 r.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku
o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić
w treści wniosku spełnianie kryterium.
3. Projekt zakłada realizację instrumentu aktywizacji edukacyjnej: skierowanie i
sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnianiem wykształcenia na poziomie
podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym z uwzględnieniem
realnych potrzeb uczestników.
Jak wynika z badania metaewaluacyjnego projektów systemowych
Działania 7.1 PO KL instrumenty aktywizacji edukacyjnej są
narzędziem wykorzystywanym rzadziej niŜ narzędzia aktywizacji
społecznej i zawodowej. Niemniej jednak respondenci badania uznali
tę formę wsparcia jako drugą w kolejności pod względem pozytywnej
oceny skuteczności realizacji - pozytywnie ocenione średnio przez 70%
ankietowanych.
Uzasadnienie: Instrumenty aktywizacji edukacyjnej słuŜące podniesieniu wiedzy i
wykształcenia osobom zagroŜonym wykluczeniem społecznym
wpływają na wzrost integracji nie tylko zawodowej ale i społecznej, a
tym samym zwiększają szanse ww. osób na aktywność i szanse na
rynku pracy.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie projektu. Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić
w treści wniosku spełnianie kryterium.
4. W przypadku, gdy Beneficjent zatrudnia minimum 10 pracowników socjalnych, projekt
obligatoryjnie zakłada realizację Programów Aktywności Lokalnej realizowanych przez
własnych pracowników i/lub zlecane podmiotom uprawnionym na podstawie ustawy o
poŜytku publicznym i wolontariacie.
Programy Aktywności Lokalnej są narzędziem stosowanym
w niewielkim stopniu, są narzędziem defaworyzowanym w procesie
aktywizacji społecznej środowisk zagroŜonych wykluczeniem
społecznym. Program Aktywności Lokalnej wskazuje na problemy
związane z funkcjonowaniem społeczności lokalnych i grup
społecznych oraz wyznacza kierunki działań, mających na celu
poprawę sytuacji w tym zakresie i określa mechanizmy wzmacniające
efektywność zmian.
Włączanie osób wykluczonych w aktywne Ŝycie społeczne oraz
nabieranie przez nich wiary we własne moŜliwości, zwiększą szanse na
ich powrót do aktywnego Ŝycia w społeczeństwie.
Uzasadnienie:
Realizacja PAL pozwoli na bardziej efektywne i racjonalne działanie
w obszarze socjalnym. Realizacja PAL wpłynie równieŜ na zwiększenie
integracji wśród członków danej społeczności. Realizacja Programu
Aktywności Lokalnej realizowana w ramach projektu w formie zlecania
zadań podmiotom działającym w sferze pomocy społecznej na
podstawie ustawy o poŜytku publicznym i wolontariacie moŜe
przyczynić się do efektywniejszego wykorzystania środków
przeznaczonych na realizację tej formy wsparcia.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku
o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić
w treści wniosku spełnianie kryterium.
5. Projekt zakłada przeprowadzenie, dla kaŜdego nowoprzystępującego do projektu
uczestnika, diagnozy potrzeb
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Potrzeba zastosowania kryterium wynika z rekomendacji zawartych
w raporcie Metaewaluacja projektów systemowych realizowanych
w Działaniu 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie
raportów końcowych z ewaluacji przeprowadzonych przez Regionalne
Ośrodki Polityki Społecznej w 2010 r. tj.: „Konieczne jest stosowanie
wsparcia kompleksowego i jednocześnie zindywidualizowanego,
zaprojektowanego w odniesieniu do potrzeb konkretnego uczestnika
projektu i jego rodziny”. Badani podkreślali, Ŝe trudno wyróŜnić
instrumenty mniej lub bardziej skuteczne, gdyŜ dopiero ich łączne
zastosowanie składało się na skuteczność prowadzonych działań. O
skuteczności prowadzonych działań decydowało często właściwe ich
dostosowanie do potrzeb osób zainteresowanych - czasami wobec
jednej osoby potrzebne są działania prowadzone wielotorowo,
rozwiązujące jednocześnie wiele problemów, z którymi ma do
czynienia dana osoba. Niezbędna jest zatem dalsza indywidualizacja
działań integracyjnych, gdyŜ nie wszystkie formy wsparcia sprawdzają
się w przypadku kaŜdego z uczestników. Diagnoza potrzeb uczestnika
moŜe przybrać formę np. ankietową czy teŜ formę wywiadu
indywidualnego czy grupowego (w tym równieŜ wywiadu
środowiskowego przeprowadzanego przez pracownika socjalnego).
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku
o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić
w treści wniosku spełnianie kryterium.

Uzasadnienie:

Projekty, któr ych realizacja rozpocznie się w 2012 r.
B2.1 PROJEKT PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM
Nie dotyczy
Planowany tytuł projektu
Nr i nazwa celu
szczegółowego, w który
wpisuje się dany projekt

Nie dotyczy

−

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

Rozwój form aktywnej integracji oraz upowszechnianie aktywnej integracji i
pracy socjalnej (1)
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
Czy typ projektu został
przewidziany w SzOP do
realizacji w trybie
systemowym?

6 Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu województwa Lubelskiego
TAK
NIE

X

JeŜeli NIE –
naleŜy
uzasadnić

01.2012-12.2013

Okres realizacji projektu

Kwota planowanych wydatków w projekcie
w roku 2012
(w tym krajowy wkład publiczny)

ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład publiczny)

1 080 000 PLN
(w tym 162 000 PLN krajowy wkład publiczny)

1 766 742,23 PLN
(w tym 265 011,33 PLN krajowy wkład publiczny)

Rezultaty (wskaźniki pomiaru celów projektu) planowane do osiągnięcia w ramach projektu
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w roku 2012
−

ogółem w projekcie
−

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Kryteria dostępu

Szczegółowe kryteria
wyboru projektów

1. Wnioskodawcami są wyłącznie OPS, które dotychczas nie podpisały z IP2 umowy na
realizację projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.1 PO KL.
Kryterium ma na celu zaktywizowanie nowych OPS do korzystania ze
środków EFS. Daje to moŜliwość rozszerzenia grupy odbiorców o te
instytucje, które do tej pory z róŜnych przyczyn nie korzystały z tego
Uzasadnienie: typu wsparcia.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie projektu. Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić
w treści wniosku spełnianie kryterium.
2. W ramach projektu, obejmującego wsparciem osoby bezrobotne, obligatoryjne jest
nawiązanie formalnej współpracy z powiatowym urzędem pracy, właściwym dla obszaru
realizacji projektu w zakresie konsultacji grupy docelowej i zastosowania aktywnych
form wsparcia w szczególności aktywizacji zawodowej.
Współdziałania instytucji działających w obszarze pomocy
i integracji społecznej oraz rynku pracy stanowi jeden z istotnych
elementów aktywnej polityki społecznej. UmoŜliwiając zaangaŜowanie,
na zasadach formalnej współpracy (partnerstwo, porozumienie o
współpracy lub inna forma prawna), podmiotów działających w
obszarze rynku pracy (w tym aktywizacji zawodowej) oraz instytucji
działających na rzecz osób wykluczonych społecznie spowoduje
lepsze dostosowanie instrumentów i metod do rzeczywistych potrzeb
uczestnika projektu, a jednocześnie zapobiegnie kierowaniu takich
samych form wsparcia, przez jednostki do tego samego uczestnika.
Uzasadnienie: Współpraca z PUP powinna dotyczyć m.in. takich obszarów jak:
konsultacja grupy docelowej, rekrutacja uczestników do projektu,
koordynacja działań wobec osób bezrobotnych, zastosowanie
aktywnych form wsparcia (w szczególności aktywizacji zawodowej),
określanie Indywidualnych Planów Działania dla uczestnika (PUP),
szkolenia zawodowe oraz realizacja zadań wynikających z art. 50 ust.
2 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy. Kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić w treści wniosku
spełnianie kryterium.
3. Projekt zakłada realizację instrumentu aktywizacji edukacyjnej: skierowanie i
sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnianiem wykształcenia na poziomie
podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym z uwzględnieniem
realnych potrzeb uczestników.
Jak wynika z badania metaewaluacyjnego projektów systemowych
Działania 7.1 PO KL instrumenty aktywizacji edukacyjnej są
narzędziem wykorzystywanym rzadziej niŜ narzędzia aktywizacji
społecznej i zawodowej. Niemniej jednak respondenci badania uznali
tę formę wsparcia jako drugą w kolejności pod względem pozytywnej
oceny skuteczności realizacji - pozytywnie ocenione średnio przez
70% ankietowanych.
Uzasadnienie: Instrumenty aktywizacji edukacyjnej słuŜące podniesieniu wiedzy i
wykształcenia osobom zagroŜonym wykluczeniem społecznym
wpływają na wzrost integracji nie tylko zawodowej ale i społecznej, a
tym samym zwiększają szanse ww. osób na aktywność i szanse na
rynku pracy.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie projektu. Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić
w treści wniosku spełnianie kryterium.
4. W przypadku, gdy Beneficjent zatrudnia minimum 10 pracowników socjalnych
obligatoryjnie projekt zakłada realizację Programów Aktywności Lokalnej realizowanej
przez własnych pracowników socjalnych i/lub zlecane podmiotom uprawnionym na
podstawie ustawy o poŜytku publicznym i wolontariacie.
Programy Aktywności Lokalnej są narzędziem stosowanym
w niewielkim stopniu, są narzędziem defaworyzowanym w procesie
Uzasadnienie:
aktywizacji społecznej środowisk zagroŜonych wykluczeniem
społecznym. Program Aktywności Lokalnej wskazuje na problemy

Plan działania na rok 2012 dla Priorytetu VII PO KL

Strona 5 z 34

związane z funkcjonowaniem społeczności lokalnych i grup
społecznych oraz wyznacza kierunki działań, mających na celu
poprawę sytuacji w tym zakresie i określa mechanizmy wzmacniające
efektywność zmian.
Włączanie osób wykluczonych w aktywne Ŝycie społeczne oraz
nabieranie przez nich wiary we własne moŜliwości, zwiększą szanse
na ich powrót do aktywnego Ŝycia w społeczeństwie.
Realizacja PAL pozwoli na bardziej efektywne i racjonalne działanie
w obszarze socjalnym. Realizacja PAL wpłynie równieŜ na
zwiększenie integracji wśród członków danej społeczności. Realizacja
Programu Aktywności Lokalnej realizowana w ramach projektu w
formie zlecania zadań podmiotom działającym w sferze pomocy
społecznej na podstawie ustawy o poŜytku publicznym i wolontariacie
moŜe przyczynić się do efektywniejszego wykorzystania środków
przeznaczonych na realizację tej formy wsparcia.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku
o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca zobowiązany jest
uzasadnić w treści wniosku spełnianie kryterium.
5. Projekt zakłada przeprowadzenie, dla kaŜdego nowoprzystępującego do projektu
uczestnika, diagnozy potrzeb
Potrzeba zastosowania kryterium wynika z rekomendacji zawartych
w raporcie Metaewaluacja projektów systemowych realizowanych
w Działaniu 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie
raportów końcowych z ewaluacji przeprowadzonych przez Regionalne
Ośrodki Polityki Społecznej w 2010 r. tj.: „Konieczne jest stosowanie
wsparcia kompleksowego i jednocześnie zindywidualizowanego,
zaprojektowanego w odniesieniu do potrzeb konkretnego uczestnika
projektu i jego rodziny”. Badani podkreślali, Ŝe trudno wyróŜnić
instrumenty mniej lub bardziej skuteczne, gdyŜ dopiero ich łączne
zastosowanie składało się na skuteczność prowadzonych działań. O
skuteczności prowadzonych działań decydowało często właściwe ich
Uzasadnienie: dostosowanie do potrzeb osób zainteresowanych - czasami wobec
jednej osoby potrzebne są działania prowadzone wielotorowo,
rozwiązujące jednocześnie wiele problemów, z którymi ma do
czynienia dana osoba. Niezbędna jest zatem dalsza indywidualizacja
działań integracyjnych, gdyŜ nie wszystkie formy wsparcia sprawdzają
się w przypadku kaŜdego z uczestników. Diagnoza potrzeb uczestnika
moŜe przybrać formę np. ankietową czy teŜ formę wywiadu
indywidualnego czy grupowego (w tym równieŜ wywiadu
środowiskowego przeprowadzanego przez pracownika socjalnego).
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku
o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca zobowiązany jest
uzasadnić w treści wniosku spełnianie kryterium.
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Poddziałanie 7.1.2
Projekty, któr ych realizacja jest kontynuow ana
B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM
Nr umowy z KSI i tytuł
projektu

Nie dotyczy

Beneficjent systemowy

20 PCPR

Okres realizacji projektu

01.2008-12.2013

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie
w latach 2007-2011
(w tym krajowy wkład publiczny)
75 612 980,94 PLN
(w tym 11 341 947,14 PLN
krajowy wkład publiczny)

w roku 2012
(w tym krajowy wkład publiczny)
25 000 000 PLN
(w tym 3 750 000 PLN
krajowy wkład publiczny)

ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład publiczny)
111 944 363,12 PLN
(w tym 16 791 654,47 PLN
krajowy wkład publiczny)

Kryteria dostępu

Szczegółowe kryteria
wyboru projektów

1. 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 (wg stanu na dzień
30.09.2011 r.)
Osoby niepełnosprawne naleŜą do tzw. grupy ryzyka,
charakteryzującej się niekorzystnym połoŜeniem i dyskryminacją na
rynku pracy. Wynika to głównie z mniejszej liczby oferowanych
miejsc pracy, trudniejszego dostępu do zatrudnienia, który często
spowodowany jest niŜszymi kwalifikacjami oraz brakiem aktywności
w poszukiwaniu pracy i podnoszeniu kwalifikacji. Ogromne
znaczenie ma takŜe negatywny wpływ barier mentalnych, które
występują zarówno po stronie pracodawców jak i samych osób
niepełnosprawnych (…) Respondenci tego badania, często mówiąc
o swojej drodze zawodowej podkreślali, iŜ nie było w ich Ŝyciu osoby
czy teŜ instytucji, która w profesjonalny sposób określiłaby ich
preferencje zawodowe, ukształtowała i pokierowała karierą
zawodową. „Z wypowiedzi badanych, (…) moŜna wywnioskować, iŜ
doradcami dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej byli najczęściej
rodzice, którzy często wybierali szkoły zawodowe, bądź technika
chcąc zapewnić dziecku zawód, umoŜliwiający szybkie podjęcie
pracy zawodowej. Brak odpowiedniego wsparcia instytucjonalnego
skutkował tym, Ŝe osoby niepełnosprawne często kończyły edukację
Uzasadnienie: na poziomie szkoły zawodowej lub średniej w zawodzie, który
często ich nie satysfakcjonował” (Raport z badania Osoby
niepełnosprawne na rynku pracy Lubelszczyzny Lublin 2011,
przeprowadzonego w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL).
Dotychczasowe działania aktywizacyjne skierowane wobec osób
niepełnosprawnych w niewielkim stopniu przyczyniły się do poprawy
sytuacji zawodowej tej grupy społecznej.
Według danych WUP w Lublinie Analiza sytuacji na rynku pracy
w województwie lubelskim 2010 r., na koniec 2010 r. w powiatowych
urzędach pracy województwa lubelskiego zarejestrowanych było
5.439 osób niepełnosprawnych (43,2% kobiet). Liczba ta
obejmowała 4.149 osób bezrobotnych (45,0% kobiet) i 1.290
poszukujących pracy nie pozostających w zatrudnieniu. W
porównaniu do roku poprzedniego nastąpił spadek bezrobocia tej
grupy osób o 0,38%. W odniesieniu do ogólnej liczby bezrobotnych
subpopulacja ta stanowi 3,47%.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we
wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca zobowiązany
jest uzasadnić w treści wniosku spełnianie kryterium.
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2. W ramach projektu, obejmującego wsparciem osoby bezrobotne, obligatoryjne jest
nawiązanie formalnej współpracy z powiatowym urzędem pracy, właściwym dla
obszaru realizacji projektu w zakresie konsultacji grupy docelowej i zastosowania
aktywnych form wsparcia w szczególności aktywizacji zawodowej.
Współdziałania instytucji działających w obszarze pomocy
i integracji społecznej oraz rynku pracy stanowi jeden z istotnych
elementów
aktywnej
polityki
społecznej.
UmoŜliwiając
zaangaŜowanie, na zasadach formalnej współpracy (partnerstwo,
porozumienie o współpracy lub inna forma prawna), podmiotów
działających w obszarze rynku pracy (w tym aktywizacji zawodowej)
oraz instytucji działających na rzecz osób wykluczonych społecznie
spowoduje lepsze dostosowanie instrumentów i metod do
rzeczywistych potrzeb uczestnika projektu a jednocześnie
zapobiegnie kierowaniu takich samych form wsparcia przez
jednostki do tego samego uczestnika. Współpraca z PUP powinna
Uzasadnienie:
dotyczyć m.in. takich obszarów jak: konsultacja grupy docelowej,
rekrutacja uczestników do projektu, koordynacja działań wobec osób
bezrobotnych,
zastosowanie
aktywnych
form
wsparcia
(w szczególności
aktywizacji
zawodowej),
określanie
Indywidualnych Planów Działania dla uczestnika (PUP), szkolenia
zawodowe oraz realizacja zadań wynikających z art. 50 ust. 2
Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy. Kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić w treści wniosku
spełnianie kryterium.
3. Projekt zakłada realizację instrumentu aktywizacji edukacyjnej: skierowanie i
sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnianiem wykształcenia na
poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym z
uwzględnieniem realnych potrzeb uczestników.
Uzasadnienie: Jak wynika z badania metaewaluacyjnego projektów systemowych
Działania 7.1 PO KL instrumenty aktywizacji edukacyjnej są
narzędziem wykorzystywanym rzadziej niŜ narzędzia aktywizacji
społecznej i zawodowej. Niemniej jednak respondenci badania
uznali tę formę wsparcia jako drugą w kolejności pod względem
pozytywnej oceny skuteczności realizacji - pozytywnie ocenione
średnio przez 70% ankietowanych.
Instrumenty aktywizacji edukacyjnej słuŜące podniesieniu wiedzy i
wykształcenia osobom zagroŜonym wykluczeniem społecznym
wpływają na wzrost integracji nie tylko zawodowej ale i społecznej,
a tym samym zwiększają szanse ww. osób na aktywność i szanse
na rynku pracy.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we
wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca zobowiązany
jest uzasadnić w treści wniosku spełnianie kryterium.
4. Co najmniej 30% uczestników projektu stanowią osoby nowoprzystępujące do
uczestnictwa w projekcie.
Pomimo, iŜ integracja społeczna jest procesem złoŜonym,
obejmującym oddziaływanie w róŜnych sferach funkcjonowania
człowieka a tym samym procesem czasochłonnym zastosowanie
tego kryterium ma na celu stworzenie warunków umoŜliwiających
korzystanie z dofinansowania projektów większej liczbie osób. Na
obecnym etapie wdraŜania programu naleŜałoby zintensyfikować
działania wobec większej populacji klientów pomocy społecznej, tak
by w większym stopniu osiągnąć cel strategiczny 2 PO KL.
Zastosowanie tego kryterium ma równieŜ na celu osiągnięcia
wskaźnika dotyczącego liczby klientów pomocy społecznej, który
zakończyli udział w projektach. Dotychczas osiągnięto wskaźnik
Uzasadnienie:
wyznaczony dla Priorytetu na poziomie 17,37% według stanu na
koniec 30.06.2011 r. Kryterium to w połączeniu z kryterium nr 1
oznacza, iŜ w ramach projektu wśród osób objętych wsparciem 50
% uczestników maja stanowić osoby, które po raz pierwszy
przystąpiły do projektu, zaś w przypadku osób niepełnosprawnych
ich liczba ma stanowić % osób obejmowanych wsparciem ogółem,
co oznacza, iŜ mogą być to w stopniu większym niŜ 50% osoby
kontynuujące udział w projekcie.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we
wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca zobowiązany
jest uzasadnić w treści wniosku spełnianie kryterium.
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5. Projekt zakłada przeprowadzenie, dla kaŜdego nowoprzystępującego do projektu
uczestnika, diagnozy potrzeb
Potrzeba zastosowania kryterium wynika z rekomendacji zawartych
w raporcie Metaewaluacja projektów systemowych realizowanych
w Działaniu 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na
podstawie raportów końcowych z ewaluacji przeprowadzonych
przez Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej w 2010 r. tj.:
„Konieczne jest stosowanie wsparcia kompleksowego i
jednocześnie
zindywidualizowanego,
zaprojektowanego
w
odniesieniu do potrzeb konkretnego uczestnika projektu i jego
rodziny”. Badani podkreślali, Ŝe trudno wyróŜnić instrumenty mniej
lub bardziej skuteczne, gdyŜ dopiero ich łączne zastosowanie
składało się na skuteczność prowadzonych działań. O skuteczności
prowadzonych działań decydowało często właściwe ich
Uzasadnienie: dostosowanie do potrzeb osób zainteresowanych - czasami wobec
jednej osoby potrzebne są działania prowadzone wielotorowo,
rozwiązujące jednocześnie wiele problemów, z którymi ma do
czynienia dana osoba. Niezbędna
jest zatem
dalsza
indywidualizacja działań integracyjnych, gdyŜ nie wszystkie formy
wsparcia sprawdzają się w przypadku kaŜdego z uczestników.
Diagnoza potrzeb uczestnika moŜe przybrać formę np. ankietową
czy teŜ formę wywiadu indywidualnego czy grupowego (w tym
równieŜ wywiadu środowiskowego przeprowadzanego przez
pracownika socjalnego).
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
Nr umowy z KSI i tytuł projektu

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

Beneficjent systemowy

POKL.07.01.03-06 001/07 Szkolenie i doradztwo podnoszące kwalifikacje
pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej
- szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy i integracji
społecznej oraz kadr prowadzących pracę z rodziną, 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 (1),
- studia, w tym: I i II stopnia, podyplomowe, doktoranckie, kursy zawodowe, w tym: I
i II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (2).
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

Okres realizacji projektu

01.2007-12.2013

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie
w latach 2007-2011
(w tym krajowy wkład publiczny)

ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład
publiczny)
13 619 970,55 PLN
(w tym 2 042 995,58 PLN
krajowy wkład publiczny)

w roku 2012
(w tym krajowy wkład publiczny)

11 619 970, 55 PLN
(w tym 1 742 995,58 PLN
krajowy wkład publiczny)

2 000 000,00 PLN
(w tym 300 000,00 PLN
krajowy wkład publiczny)

Rezultaty (wskaźniki pomiaru celów projektu) planowane do osiągnięcia w ramach projektu
w roku 2012

ogółem w projekcie

Rezultaty twarde
1)

100

pracowników instytucji

Rezultaty twarde
pomocy

społecznej
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bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją
podniesie
swoje
kwalifikacje
w
systemie
pozaszkolnym,
w tym:
50
pracowników
socjalnych
zatrudnionych
w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej;
- 30 pracowników nie zajmujących się bezpośrednio
aktywną integracją, podniesie swoje kwalifikacje w
systemie pozaszkolnym;
- 50 przedstawicieli innych słuŜb społecznych weźmie
udział w projekcie;
- 70 % uprawnionych jednostek OPS/PCPR uzyska
wsparcie w ramach specjalistycznego doradztwa w
zakresie przygotowania:
a) wniosków o dofinansowanie,
b) wniosków o płatność;
- 50 % uprawnionych jednostek OPS/PCPR uzyska
wsparcie w ramach specjalistycznych szkoleń z zakresu
stosowania narzędzi aktywnej integracji w ramach
projektu systemowego
- 90% uczestników projektu uzyska nowe umiejętności.

podniesie swoje kwalifikacje,
w tym:
1) 1402 pracowników instytucji pomocy społecznej
bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją
2) 1000 pracowników nie zajmujących się bezpośrednio
aktywną integracją
- 95 % uczestników projektu uzyska nowe umiejętności
- raport z badań ewaluacyjnych 233 JOPS(ops/pcpr)
3) 25 pracowników instytucji pomocy społecznej
podniesie swoje kwalifikacje w ramach studiów
podyplomowych
Rezultaty miękkie
- poprawa jakości wykonywanej pracy oraz usług
świadczonych na rzecz klientów pomocy społecznej
- zwiększenie motywacji i aspiracji zawodowych kadr
instytucji pomocy i integracji społecznej.

2) 25 pracowników instytucji pomocy społecznej
podniesie swoje kwalifikacje w ramach studiów
podyplomowych
Rezultaty miękkie
- rozwój umiejętności wykorzystania aktywnych form
integracji społecznej w pracy zawodowej przez 80%
uczestników projektu;
- podniesienie kompetencji w zakresie diagnozowania
potrzeb podopiecznych i komunikowania się z
podopiecznym przez 70% uczestników projektu;
- nabycie umiejętności komunikacji, pracy w zespole;
- wzmocnienie potencjału pracowników instytucji pomocy
i integracji społecznej poprzez podniesienie samooceny,
motywacji do pracy i zaangaŜowania.
Szczegółowe
kryteria
wyboru projektów

Kryteria dostępu

1. Projekt zakłada realizację akcji informacyjnej skierowanej do OPS oraz PCPR
w zakresie oferowanego przez ROPS dla tych instytucji wsparcia z obligatoryjnym
uwzględnieniem tych OPS i PCPR, które dotychczas nie skorzystały ze wsparcia
ROPS.
Potrzeba zastosowania kryterium wynika z rekomendacji zawartych
w raporcie Metaewaluacja projektów systemowych realizowanych
w Działaniu 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie
raportów końcowych z ewaluacji przeprowadzonych przez Regionalne
Ośrodki Polityki Społecznej w 2010 r. Jak wynika z ww. raportu dosyć
powaŜnym utrudnieniem jest wciąŜ niski poziom wiedzy na temat
zakresu wsparcia oferowanego przez ROPS wśród OPS i PCPR.
Realnie dość duŜa liczba jednostek pomocy społecznej nie posiadała
pełnej wiedzy na temat moŜliwości otrzymania ze strony ROPS
wsparcia w takich obszarach jak: działania partnerskie w projekcie,
rozwój nowych form i narzędzi wsparcia indywidualnego
Uzasadnienie: i środowiskowego. Analiza wyników badania ankietowego CAWI
przeprowadzona w ramach badania wykazała, iŜ wskaźnik
uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez ROPS
w województwie Lubelskiem wynosił zaledwie 37% podczas gdy,
zaleŜności od województwa, na poziomie kraju wahał się pomiędzy
50% a 70% odpowiedzi udzielanych przez wszystkich ankietowanych.
Kryterium to daje moŜliwość rozszerzenia grupy odbiorców o te
instytucje, które do tej pory z róŜnych przyczyn nie korzystały z tego
typu wsparcia.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku
o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić
w treści wniosku spełnianie kryterium.
2. Projekt zakłada diagnozę potrzeb pracowników OPS/PCPR w zakresie
specjalistycznego doradztwa i podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników
Plan działania na rok 2012 dla Priorytetu VII PO KL
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oraz dostosowania form i tematyki wsparcia do zdiagnozowanych potrzeb w zakresie
aktywnej integracji.
Potrzeba zastosowania kryterium wynika z rekomendacji zawartych
w raporcie Metaewaluacja projektów systemowych realizowanych
w Działaniu 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie
raportów końcowych z ewaluacji przeprowadzonych przez Regionalne
Ośrodki Polityki Społecznej w 2010 r. Jak wynika z ww. raportu
najczęściej sygnalizowanymi przez OPS/PCPR potrzebami z zakresu
pomocy ze strony ROPS w realizacji projektów systemowych PO KL są
w dalszym ciągu szkolenia i doradztwo. Beneficjenci systemowi
oczekują porad i doradztwa z zakresu zasad realizacji projektu –
zarówno kwestii technicznych jak i merytorycznych w obszarze
realizacji projektów systemowych. Według danych ROPS w Lublinie
Uzasadnienie: pomimo duŜej liczby specjalistycznych szkoleń podnoszących
kwalifikacje zawodowe nadal widoczna jest nieustająca konieczność
doskonalenia zawodowego oraz podnoszenia potencjału pracowników
instytucji pomocy i integracji społecznej. Podejmowane działania
wpłyną na wzrost kapitału ludzkiego i zasobów pracy, co z kolei
znajdzie odzwierciedlenie w doskonaleniu zawodowym kadr oraz
wzmocni tę instytucję organizacyjnie. Poszerzenie umiejętności
pracowników wpłynie na poprawę jakości świadczonych przez nich
usług oraz poprawi efektywność pracy.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku
o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić
w treści wniosku spełnianie kryterium.
3. Projekt zakłada podnoszenie kwalifikacji 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 w tym w
zakresie wolontariatu, Programów Aktywności Lokalnej, pracy z osobami chorymi
psychicznie, pracy z osobami niepełnosprawnymi.
Jak wynika z danych zawartych w Bilansie potrzeb na 2011 r., swoje
kwalifikacje zawodowe chce podnosić 3 079 pracowników jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej. Analiza dokumentów wskazuje na
potrzebę szkoleń dotyczących w szczególności realizacji działań w
zakresie aktywnej integracji i rozwoju pracy socjalnej w tym w zakresie
wolontariatu, Programów Aktywności Lokalnej, pracy z osobami
chorymi psychicznie, pracy z osobami niepełnosprawnymi.
Podejmowane działania wpłyną na wzrost kapitału ludzkiego i zasobów
pracy, co z kolei znajdzie odzwierciedlenie w doskonaleniu
zawodowym kadr oraz wzmocni tę instytucję organizacyjnie.
Poszerzenie umiejętności pracowników wpłynie na poprawę jakości
świadczonych przez nich usług oraz poprawi efektywność pracy.
Zaproponowane kierunki szkoleń wiąŜą się ze zdiagnozowanymi
problemami występującymi na lokalnym rynku. Podobnie jak w latach
ubiegłych do dominujących przyczyn korzystania ze świadczeń pomocy
społecznej naleŜą: ubóstwo – 56,9 %, bezrobocie – 45,8 %,
niepełnosprawność – 31 % ogółu osób korzystających z pomocy.
Niepokojącym zjawiskiem jest problem bezrobocia wśród tej grupy
osób. Jak wynika z danych WUP w Lublinie w 2010 r. nastąpił wzrost
Uzasadnienie:
(w porównaniu do grudnia poprzedniego roku) o 3,2 % liczby
zarejestrowanych osób niepełnosprawnych. Na koniec grudnia 2010 r.
zarejestrowanych było 4 149 osób niepełnosprawnych, co stanowiło
3,5 % ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. Bezrobocie wśród tej
grupy społecznej stale rośnie – z 1 600 osób w 2001 r. do 4 149 osób
w 2010 r. mieszkańców województwa. Z uwagi na powyŜsze jedną z
form aktywizujących społecznie i zawodowo osoby zagroŜone
wykluczeniem społecznym są Programy Aktywności Lokalnej.
JednakŜe z uwagi na fakt, iŜ są one narzędziem stosowanym
w niewielkim stopniu, defaworyzowanym w procesie aktywizacji stąd
równieŜ potrzeba podnoszenia wiedzy w zakresie realizacji tego typu
wsparcia. Jak wynika ze Strategii Polityki Społecznej Województwa
Lubelskiego coraz większego znaczenia w rehabilitacji społeczno –
zawodowej osób niepełnosprawnych nabierają warsztaty terapii
zajęciowej oraz środowiskowe domy samopomocy. Oferują wsparcie
osobom przewlekle psychicznie chorym lub głębiej niepełnosprawnym
intelektualnie – upośledzonym umysłowo, zwłaszcza w stopniu
umiarkowanym i głębokim, mającym trudności w Ŝyciu codziennym,
wymagającym opieki, wsparcia psychicznego, pomocy w załatwieniu
Plan działania na rok 2012 dla Priorytetu VII PO KL
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wielu prozaicznych spraw, zabezpieczeniu niezbędnych potrzeb.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku
o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić
w treści wniosku spełnianie kryterium.
4. Projekt zakłada szkolenia i/lub specjalistyczne doradztwo dla pracowników OPS i
PCPR mające na celu rozwój ich umiejętności w zakresie identyfikacji potrzeb klientów
pomocy społecznej i projektowania dla nich wsparcia aktywizacyjnego.
Integracja społeczna połączona z aktywizacją zawodową jest
procesem złoŜonym obejmującym oddziaływanie w róŜnych sferach
funkcjonowania człowieka i wymagającym trwałego podejścia w
ramach realizowanego projektu. Osoby zaliczane do grup zagroŜonych
wykluczeniem społecznym wymagają kompleksowego wsparcia i
stworzenia niezbędnych warunków do integracji ze społeczeństwem.
Dlatego teŜ tak waŜne jest zdiagnozowanie indywidualnych potrzeb
osób, którym udzielane jest wsparcie oraz właściwe dostosowanie form
Uzasadnienie:
wsparcia do predyspozycji danej osoby. Problem diagnozowania
potrzeb został równieŜ dostrzeŜony przez pracowników OPS i PCPR,
którzy jako jedno z potrzebnych szkoleń w Bilansie potrzeb wskazali
szkolenia z tematyki Diagnozowanie potrzeb i problemów środowiska
lokalnego.
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 2012 r.
B2.1 PROJEKT PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM
Planowany tytuł projektu
Nr i nazwa celu
szczegółowego, w który
wpisuje się dany projekt

Opracowanie, realizacja i monitoring wieloletniego regionalnego planu działań na
rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji
sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie
Nie dotyczy

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

- Opracowanie, koordynacja realizacji, realizacja (w zakresie przewidzianym dla
Poddziałania 7.1.3 PO KL) i monitoring wieloletniego regionalnego planu działań na
rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora
ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie (6).

Beneficjent systemowy

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

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

TAK
NIE

X

JeŜeli NIE –
naleŜy
uzasadnić
01.2012-12. 2013

Okres realizacji projektu

Kwota planowanych wydatków w projekcie
w roku 2012
(w tym krajowy wkład publiczny)

ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład publiczny)

300 000 PLN
(w tym 45 000 PLN krajowy wkład publiczny)

600 000 PLN
(w tym 90 000 PLN krajowy wkład publiczny)

Rezultaty (wskaźniki pomiaru celów projektu) planowane do osiągnięcia w ramach projektu

w roku 2012

ogółem w projekcie

− Plan działań na rzecz promocji i upowszechniania − Plan działań na rzecz promocji i upowszechniania
ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora
ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora
ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie – 1,
ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie – 1,
− Raport dotyczący kondycji podmiotów ekonomii − Raport dotyczący kondycji podmiotów ekonomii społecznej
społecznej funkcjonujących na terenie woj. lubelskiego
funkcjonujących na terenie woj. lubelskiego – 2,
Plan działania na rok 2012 dla Priorytetu VII PO KL
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– 1,
− Sprawozdania z cyklicznych spotkań Zespołu
Ekspertów ds. wdraŜania i promocji ekonomii
społecznej w województwie lubelskim – 4,
− Liczba zarządzeń
powołujących Zespoły robocze:
Zespół ds. upowszechniania działalności gospodarczej
prowadzonej przez podmioty non profit, Zespół ds.
porozumień i partnerstw publiczno – społecznych o
współpracy, Zespół ds. programowania i analiz –1,
− Sprawozdania z cyklicznych spotkań Zespołów
Roboczych 4,
− Liczba porozumień w współpracy z dwoma Ośrodkami
Wsparcia Ekonomii Społecznej wytypowanymi przez
ROPS jako instytucje wiodące – 2,
− Liczba Gmin/Powiatów, które uwzględniły problematykę
ekonomii
społecznej
w
swoich
dokumentach
programowych – 20,
− Liczba podpisanych umów partnerstwa publiczno –
społecznego o współpracy w zakresie utworzenia
podmiotu ekonomii społecznej na terenie gminy (gmina
– Powiatowy Urząd Pracy – organizacja pozarządowa)
– 5,
− Katalog regionalnych dobrych praktyk z zakresu
ekonomii społecznej – 1.

Plan działania na rok 2012 dla Priorytetu VII PO KL

− Sprawozdania/ notatki z cyklicznych spotkań Zespołu
Ekspertów ds. wdraŜania i promocji ekonomii społecznej w
województwie lubelskim – 8,
− - Liczba zarządzeń powołujących Zespoły robocze: Zespół
ds. upowszechniania działalności gospodarczej
prowadzonej przez podmioty non profit, Zespół ds.
porozumień i partnerstw publiczno – społecznych o
współpracy, Zespół ds. programowania i analiz –1,
− Sprawozdania z cyklicznych spotkań Zespołów Roboczych
8
− Liczba porozumień w współpracy z dwoma Ośrodkami
Wsparcia Ekonomii Społecznej wytypowanymi przez
ROPS jako instytucje wiodące – 2,
− Liczba Gmin/Powiatów, które uwzględniły problematykę
ekonomii społecznej w swoich dokumentach
programowych – 50,
− Liczba podpisanych umów partnerstwa publiczno –
społecznego o współpracy w zakresie utworzenia
podmiotu ekonomii społecznej na terenie gminy (gmina –
Powiatowy Urząd Pracy – organizacja pozarządowa) – 15,
− Katalog regionalnych dobrych praktyk z zakresu ekonomii
społecznej – 1,
− Publikacja dotycząca rekomendacji w zakresie rozwoju i
promocji ekonomii społecznej na kolejny okres
programowania – 1.
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KARTA DZIAŁANIA 7.2
Poddziałanie 7.2.1
LP.
Konkursu:

Planowany termin ogłoszenia
III
I kw.
II kw.
IV kw.
X
konkursu
kw.
Otwarty
X
Typ konkursu
Zamknięty
11 000 000 PLN
Planowana alokacja
Projekty na rzecz integracji społeczno – zawodowej, obejmujące następujące typy
realizowanych operacji:
Typ/typy projektów
1. kursy i szkolenia umoŜliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji
(operacji)
zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku
pracy (3),
przewidziane do
2. staŜe, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy (4),
realizacji w ramach
konkursu
3. poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej
i zawodowej (5),
4. poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy (11).
Kryteria dostępu
1. W ramach projektu zastosowane zostaną trzy róŜne instrumenty wsparcia w odniesieniu do
kaŜdego uczestnika projektu (kompleksowość wsparcia), tj.
1) szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia bądź zmiany kwalifikacji zawodowych,
2) staŜ lub subsydiowane zatrudnienie lub zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawców przez
okres nie krótszy niŜ 3 m-ce,
3) poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne lub zawodowe, prowadzące do integracji
społecznej i zawodowej.
Obligatoryjnie dla kaŜdego uczestnika zostanie dodatkowo opracowany Indywidualny Plan
Działania nie wliczany do instrumentów wsparcia stosowanych w ramach kompleksowości.
Integracja społeczna jest procesem złoŜonym,
obejmującym oddziaływanie w róŜnych sferach
funkcjonowania człowieka i wymagającym
trwałego, zintegrowanego podejścia w sferze
aktywizacji. Ewaluacja Działania 1.5 SPO RZL
wyraźnie pokazała, Ŝe skuteczność projektów
integracyjnych wzrasta wraz z większą liczbą
zastosowanych instrumentów wsparcia. Zatem
uzasadnione
jest
stosowanie
moŜliwie
szerokiego wachlarza usług reintegracyjnych w
odniesieniu do osób zagroŜonych wykluczeniem
społecznym. Zastosowane ograniczenie okresu
Szczegółowe
odbywania
staŜu
bądź
subsydiowanego
kryteria wyboru
zatrudnienia ma na celu zarówno zapewnienie
projektów
osobie zdobycia większego doświadczenia
zawodowego a jednocześnie dać moŜliwość
Stosuje się do
skorzystania z projektu większej liczbie osób.
Uzasadnienie:
typu/typów
1,2,3,4
Uzasadnione jest równieŜ stosowanie usług
operacji
(nr)
aktywizacyjnych,
obejmujących
szkolenie
teoretyczne oraz moŜliwość praktycznego
wykorzystania zdobytej wiedzy w zakładzie
pracy. Pomoc ta powinna być uzasadniona
realnymi
potrzebami
uczestnika
projektu,
poprzedzonymi analizą potrzeb i oczekiwań oraz
opracowaniem
indywidualnego
programu
działania. Opracowanie IPD stanowi jedynie
uzupełnienie
obowiązkowych
instrumentów
wsparcia i nie będzie uznawane jako jedna z
form spełniająca kryterium kompleksowości.
A.1

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić
w treści wniosku spełnianie kryterium.
2. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników projektu wynosi co najmniej 20 %.

Plan działania na rok 2012 dla Priorytetu VII PO KL
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Uzasadnienie:

PowyŜsze kryterium wynika z konieczności
zapewnienia spójności realizowanych projektów
z realizacją celu strategicznego 1 i 2 PO KL.
Wskaźnik efektywności, mierzony jako odsetek
osób, które znalazły lub kontynuują zatrudnienie
w okresie do trzech miesięcy po zakończeniu
przez uczestnika udziału w projekcie wśród osób,
które zakończyły udział w projekcie (ogółem),
przyczyni się do zwiększenia skuteczności
realizowanego wsparcia. Wskaźnik ten świadczy
o właściwym doborze działań realizowanych w
projektach w stosunku do potrzeb grupy
docelowej jak i wymagań lokalnego rynku pracy.
Zastosowanie
powyŜszego
kryterium
wynikającego z zaleceń Komisji Europejskiej ma
na celu ukierunkowanie projektów na grupy
docelowe, które znajdują się w szczególnie
trudnej sytuacji na rynku pracy i wymagają
szczególnego wsparcia, jak równieŜ zapewnienie
efektywnego wykorzystania środków EFS.

Stosuje się
do
typu/typów
operacji (nr)

1,2,3,4

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
treści wniosku o dofinansowanie projektu.
Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić
w treści wniosku spełnianie kryterium.
3. Projekt obejmuje wyłącznie szkolenia kończące się uzyskaniem dokumentu potwierdzającego
kompetencje i kwalifikacje uczestników.

Uzasadnienie:

Kryterium przyczyni się do podniesienia jakości
szkoleń oferowanych w ramach PO KL. Zgodnie
z rekomendacją Instytucji Zarządzającej PO KL
kryterium zakłada podejście kompetencyjne.
Koncentruje się ono na uzyskaniu przez
uczestników
szkoleń
konkretnej
wiedzy,
kompetencji i kwalifikacji. Wydawane dokumenty
powinny potwierdzać posiadane umiejętności,
kompetencje i wiedzę we wskazanym zakresie, a
nie potwierdzać jedynie uczestnictwo w szkoleniu.
Dokumenty te (świadectwa, zaświadczenia,
certyfikaty, itp.) muszą zawierać informacje o
zakresie szkolenia/kursu oraz o liczbie godzin
szkoleniowych.

Stosuje się
do
typu/typów
operacji (nr)

1,2,3,4

Stosuje się
do
typu/typów
operacji (nr)

1,2,3,4

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić
w treści wniosku spełnianie kryterium.
4. Projekt zakłada objęcie wsparciem minimum 50 uczestników.
Kryterium ma na celu stworzenie warunków
umoŜliwiających korzystanie z dofinansowania
projektów większej liczbie osób.
Kryterium
ograniczy
koszty
zarządzania
projektami, które
w przypadku objęcia
wsparciem większej liczby osób przez jednego
Wnioskodawcę zostaną znacznie ograniczone
niŜ przy realizacji kilku projektów obejmujących tę
samą liczbę osób. Zastosowanie tego kryterium
ma równieŜ na celu osiągnięcia wskaźnika
Uzasadnienie:
dotyczącego
liczby
osób
zagroŜonych
wykluczeniem społecznym, które zakończyły
udział w projektach. Dotychczas osiągnięto
wskaźnik wyznaczony dla Priorytetu na poziomie
45,12% według stanu na koniec 30.06.2011 r.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić
w treści wniosku spełnianie kryterium.
Plan działania na rok 2012 dla Priorytetu VII PO KL
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5. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa lubelskiego (w przypadku
osób fizycznych zamieszkują one na obszarze województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów
Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na
terenie województwa lubelskiego).
Grupa docelowa jest zgodna z SZOP
a ograniczenie
grup
docelowych
do
pochodzących z województwa lubelskiego
Stosuje się
wynika z regionalnego charakteru wsparcia w
do
1,2,3,4
Uzasadnienie:
ramach Priorytetu VI PO KL.
typu/typów
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
operacji (nr)
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić
w treści wniosku spełnianie kryterium
6. Projektodawca składa nie więcej niŜ dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danej
rundy konkursowej.
Kryterium ma na celu stworzenie warunków
umoŜliwiających korzystanie z dofinansowania
projektów większej liczbie Wnioskodawców, a
zarazem przyczyni się do podniesienia jakości
składanych wniosków i wpłynie na zwiększenie
jakości realizowanych projektów. Doświadczenia
Instytucji Pośredniczącej wskazują, iŜ większa
liczba wniosków składanych przez jednego
Wnioskodawcę koreluje z obniŜeniem ich jakości
merytorycznej i utrudnia ocenę rzeczywistego
potencjału
instytucjonalnego
Wnioskodawcy.
Dodatkowo kryterium ograniczy koszty zarządzania
projektami generowane w przypadku większej
liczby wniosków składanych przez jednego
Stosuje się
Wnioskodawcę. Kryterium w przedmiotowym
do
brzmieniu
odnosi
się
wyłącznie
do
występowania
Uzasadnienie:
1,2,3,4
typu/typów
danego podmiotu w charakterze Wnioskodawcy , a
operacji
(nr)
nie partnera projektu. Oznacza to, Ŝe niezaleŜnie
od maksymalnie dwóch wniosków, w których dany
podmiot występuje jako Wnioskodawca, moŜe
występować w innych wnioskach złoŜonych w tym
samym konkursie w charakterze partnera. W
przypadku złoŜenia więcej niŜ dwóch wniosków
przez
jednego
Wnioskodawcę
Instytucja
Organizująca Konkurs odrzuca wszystkie złoŜone
w odpowiedzi na konkurs wnioski, w związku z
niespełnieniem przez Wnioskodawcę kryterium
dostępu.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
Lokalnego Systemu Informatycznego.
7. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię,
delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na
terenie województwa lubelskiego z moŜliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdraŜanego
projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu moŜliwość osobistego kontaktu z kadrą
projektu.
Kryterium ma na celu ułatwienie uczestnikom
dostępu do świadczonych usług w ramach
projektu oraz zapewnienie sprawnej współpracy
na etapie realizacji projektu. Wprowadzenie
powyŜszego kryterium ma równieŜ na celu rozwój
oraz wzmocnienie regionalnego i lokalnego
potencjału instytucjonalnego oraz wspieranie
rozwoju zasobów ludzkich w województwie
Stosuje się
lubelskim. Zgodnie z zapisem kryterium biuro
do
Uzasadnienie:
1,2,3,4
projektu powinno być prowadzone na terenie
typu/typów
województwa lubelskiego przez cały okres
operacji (nr)
realizacji projektu, czyli do momentu rozliczenia
ostatniego wniosku Beneficjenta o płatność.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić
w treści wniosku spełnianie kryterium.
Plan działania na rok 2012 dla Priorytetu VII PO KL
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Kryteria strategiczne
1. Projekt obejmuje szkolenia podnoszące i/lub umoŜliwiające
zdobycie nowych kwalifikacji w co najmniej jednym z poniŜszych
zakresów: ochrona środowiska, energetyka, informatyka,
przetwórstwo rolno- spoŜywcze, logistyka, budownictwo,
odnawialne źródła energii, turystyka.

Plan działania na rok 2012 dla Priorytetu VII PO KL
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Uzasadnienie:

Kryterium ma na celu zagwarantowanie realizacji
projektów
wpisujących
się
w
dziedziny
strategiczne dla gospodarki województwa
lubelskiego.
Wsparcie
szkoleniowe,
przygotowujące potencjalne kadry do pracy
w ww. branŜach warunkuje spójność z trendami
rozwojowymi województwa lubelskiego, oraz
dostosowane jest do sytuacji istniejącej na rynku
co zwiększy szanse na podjęcie zatrudnienia.
O popycie na kadry charakteryzujące się danym
typem wykształcenia decyduje m.in. charakter
działalności przedsiębiorstw. Znaczna część
podmiotów
gospodarczych
Lubelszczyzny
prowadzi działalność w zakresie obsługi
nieruchomości i firm (12,4%), budownictwa
(11%),praz produkcji (8,3%). (Aktywna polityka
zatrudnienia - analizy, prognozy i rekomendacje
dotyczące rynku pracy województwa lubelskiego,
2010, 4pResearch Mix). Analizy prognostyczne
rozwoju wskazanych branŜ wynikają równieŜ
z dokumentów strategicznych dla regionu
tj. Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego
na lata 2006-2020 oraz Regionalnej Strategii
Innowacji. Uwzględniając takŜe raport Nowy
model
formułowania
strategii
rozwoju
województwa lubelskiego wobec wyzwań polityki
spójności Unii Europejskiej po 2013 r. (Barometr
Regionalny Nr 2(16) 2009) naleŜy zauwaŜyć, iŜ
potencjałem województwa lubelskiego jest
znaczny potencjał energetyczny w zakresie
produkcji energii ze źródeł odnawialnych
pozyskiwanych z roślin oleistych, biomasy,
energii słońca, wiatru i wody, ze szczególnym
zwróceniem uwagi na wykorzystanie energii
w motoryzacji i ochronie środowiska. Z ww.
dokumentu wynika równieŜ, iŜ na terenie
województwa lubelskiego znajdują się liczne
obszary posiadające walory turystyczne, których
rozwój jest szansą dla rozwoju całego
województwa. Ponadto zgodnie z zapisami
Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego
„Lubelszczyzna jest obszarem atrakcyjnym
turystycznie, posiada bogatą i róŜnorodną
spuściznę kulturową, walory krajobrazowe
i uzdrowiskowe
i
naleŜy
do
regionów
najczystszych ekologicznie. Walory turystyczne
województwa lubelskiego stwarzają moŜliwości
rozwoju funkcji turystyki jako istotnego czynnika
aktywizacji
obszarów
i
źródła
dochodu
mieszkańców regionu”. W dziedzinie nauki
zauwaŜa się rosnąca rolę niektórych ośrodków
naukowo – badawczych Lubelszczyzny w
dziedzinie
ochrony
środowiska.
Rozwój
technologii
informatycznych,
rozbudowa
infrastruktury szerokopasmowej, stworzy szanse
podniesienia konkurencyjności gospodarczej
regionu, oraz pozwoli na wzrost inwestycji
w pozarolnicze i ekologiczne formy rozwoju
przedsiębiorstw.
Zastosowanie tego kryterium ma równieŜ na celu
zapewnienie komplementarności realizowanych
projektów z Wojewódzkim Programem Rozwoju
Alternatywnych
Źródeł
dla
Województwa
Lubelskiego.

Stosuje się
do
typu/typów
operacji (nr)

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
treści wniosku o dofinansowanie projektu.
Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić
w treści wniosku spełnianie kryterium.
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1

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 31.12.2011 r.).
Jednym z problemów mających wpływ na
występowanie zjawiska marginalizacji społecznej
jest występujące zjawisko ubóstwa, które
charakteryzuje
się
wysokim
stopniem
dziedziczenia. W związku z tym działania dla tej
grupy docelowej powinny być podejmowane
w ramach działań aktywizujących, dzięki którym
nastąpi
rzeczywisty
spadek
bezrobocia
długotrwałego, co w konsekwencji przyczyni się
do ograniczenia zjawiska ubóstwa oraz
zagroŜenia wykluczeniem społecznym i trwałego
Uzasadnienie:
polegania na instytucjach pomocy społecznej.
Jednocześnie naleŜy pamiętać, Ŝe potrzeby tej
grupy docelowej wymagają dostosowania
zarówno zastosowanych instrumentów wsparcia
jak i sposobu jego realizacji.

WAGA

Stosuje się
do
typu/typów
operacji (nr)

10 pkt

1,2,3,4

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić
w treści wniosku spełnianie kryterium.
3. Wnioskodawcą jest jednostka zatrudnienia socjalnego oraz
projekt realizowany jest we współpracy z przedsiębiorstwem lub
przedsiębiorstwami.

Uzasadnienie:

Celem zastosowania kryterium jest osiągnięcie
bardziej efektywnych rezultatów proponowanego
wsparcia poprzez realizację zadań projektowych
przez jednostkę specjalizująca się w reintegracji
społecznej i zawodowej osób marginalizowanych
i zagroŜonych wykluczeniem społecznym oraz
zapewnienie współpracy instytucji oferujących
m.in. podnoszenie kwalifikacji zawodowych a
przedsiębiorstwami,
które
poszukują
pracowników z określonymi umiejętnościami czy
kwalifikacjami. Doświadczenie Wnioskodawców
pozwoli na osiągnięcie trwałych rezultatów
projektu. Kryterium przyczyni się takŜe do
popularyzacji idei współpracy i partnerstwa i jego
promocji
jako
narzędzia
skutecznego
rozwiązywania
problemów
społecznych.
Nawiązywanie
współpracy
i
wzajemne
oddziaływanie
instytucji
jest
najbardziej
efektywnym sposobem osiągnięcia najlepszych
wyników poprzez wykorzystanie moŜliwości
współpracy międzyinstytucjonalnej.

WAGA

Stosuje się
do
typu/typów
operacji (nr)

20 pkt

1,2,3,4

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.
Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić w
treści wniosku spełnianie kryterium
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Poddziałanie 7.2.2
LP.
Konkursu:
Typ konkursu

Planowana
alokacja

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

Szczegółowe
kryteria wyboru
projektów

1

A.1

Planowany termin ogłoszenia
konkursu

I kw.

II kw.

X

III
kw.

IV kw.

Otwarty
Zamknięty
X
Planowana alokacja została podzielona pomiędzy wyodrębnione na potrzeby konkursu trzy
subregiony województwa lubelskiego. Do dofinansowania w ramach konkursu zostaną wybrane
łącznie trzy projekty - tylko jeden projekt na dany subregion.
5 000 000,00 PLN, w tym:
- 1 500 000,00 PLN na realizację projektu w subregionie puławskim,
- 2 000 000,00 PLN na realizację projektu w subregionie lubelsko – bialskim,
- 1 500 000,00 PLN na realizację projektu w subregionie chełmsko – zamojskim.
1. Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji
wspierających ekonomię społeczną, zapewniających w ramach projektu w sposób komplementarny
i łączny (1):
- dostęp do usług prawnych, księgowych, marketingowych,
- doradztwo (indywidualne i grupowe, m.in. w postaci punktów lub centrów doradztwa, inkubatorów
społecznej przedsiębiorczości tworzących wspólną infrastrukturę rozwoju), w tym doradztwo
w zakresie pozyskiwania przez podmioty ekonomii społecznej zewnętrznych źródeł finansowania,
np. w postaci poŜyczek,
- szkolenia umoŜliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do załoŜenia i/lub
prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej,
- usługi wspierające rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej (m.in. poprzez
budowę sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu wspierania rozwoju podmiotów ekonomii
społecznej),
- promocja ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej;
2. Działania prowadzące do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania instytucji
wspierających ekonomię społeczną oraz spółdzielni socjalnych (4).
Kryteria dostępu
1. Realizatorem projektu jest ośrodek wsparcia ekonomii społecznej utworzony w ramach konkursów dla
Poddziałania 7.2.2 PO KL ogłaszanych w latach 2008-2010 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.
Kryterium dostępu ma na celu wzmocnienie istniejących
instytucji wspierających ekonomię społeczną celem
budowania trwałej infrastruktury wsparcia ekonomii
społecznej równieŜ poprzez ograniczenie moŜliwości
tworzenia nowych instytucji wspierających ekonomię
Stosuje się do
społeczną. Realizacja projektów przez projektodawców
Uzasadnienie
typu/typów
1,2
posiadających doświadczenie z obszaru ekonomii
operacji (nr)
społecznej zapewni wysoką efektywność i skuteczność
realizowanych projektów.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści
wniosku o dofinansowanie projektu, a następnie na
etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu.
2. Wsparcie w ramach projektu przeznaczone jest wyłącznie na kontynuację działalności ośrodka
wsparcia ekonomii społecznej utworzonego w ramach konkursów dla Poddziałania 7.2.2 PO KL
ogłaszanych w latach 2008-2010 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.
Kryterium ma na celu zagwarantowanie długofalowego
wsparcia funkcjonujących instytucji otoczenia sektora
ekonomii społecznej, które uzyskały dofinansowanie w
ramach Poddziałania 7.2.2 PO KL, a dzięki temu
Stosuje się do
stworzenie trwałego i stabilnego systemu wsparcia
Uzasadnienie:
typu/typów
1,2
ekonomii społecznej w województwie.
operacji (nr)
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści
wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca
zobowiązany jest uzasadnić w treści wniosku spełnianie
kryterium
3. Projektodawca zobowiąŜe się we wniosku o dofinansowanie projektu do tego, Ŝe prowadzony przez
niego Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej będzie wdraŜał standardy działania instytucji wsparcia
1
ekonomii społecznej, a następnie podda się procesowi weryfikacji wypełnienia ww. standardów .

Kryterium będzie miało zastosowanie pod warunkiem, Ŝe do dnia ogłoszenia konkursu standardy działania ośrodków
wsparcia ekonomii społecznej zostaną opublikowane przez MPiPS.
Plan działania na rok 2012 dla Priorytetu VII PO KL
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W ramach projektu „Zintegrowany system wsparcia
ekonomii społecznej”, na bazie ogólnopolskich
doświadczeń z wdraŜania Poddziałania 7.2.2. oraz
funkcjonowania
infrastruktury
wsparcia
ekonomii
społecznej, wypracowywany jest aktualnie system
akredytacji i standaryzacji działania Instytucji Wsparcia
Ekonomii Społecznej. Korzyści płynące z wdroŜenia
takiego systemu to przede wszystkim rozwój ekonomii
społecznej poprzez zapewnienie wysokiej jakości usług
wspierających świadczonych na rzecz podmiotów
ekonomii społecznej, zapewnienie porównywalności tych
usług dla podmiotów ekonomii społecznej – klientów
Stosuje się do
poszczególnych OWES,, uporządkowanie organizacyjne
Uzasadnienie:
typu/typów
1,2
i merytoryczne ich funkcjonowania. Argumentem często
operacji (nr)
przytaczanym w dyskusji na temat potrzeby objęcia
OWES systemem akredytacji i standaryzacji jest równieŜ
konieczność
zwrócenia
uwagi
na
efektywność
wydatkowania środków publicznych (w tym w
szczególności z UE) przeznaczonych na wsparcie
ekonomii społecznej. Zastosowane kryterium zapewni
równieŜ trwałość działań realizowanych w ramach
projektu.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści
wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca
zobowiązany jest uzasadnić w treści wniosku spełnianie
kryterium.
4. Wnioskodawca zagwarantuje, Ŝe przez okres 2 lat po zakończeniu realizacji projektu, ośrodek
wsparcia ekonomii społecznej, będzie funkcjonował jako instytucja wspierająca ekonomię społeczną,
zapewniając w tym okresie podmiotom ekonomii społecznej taki sam zakres wsparcia, jaki oferował w
ramach 1 typu projektu.
Jednym z zadań, jakie ma być zrealizowane w wyniku
wdraŜania Działania 7.2 jest wzmacnianie podmiotów
wspierających i realizujących usługi wobec podmiotów
ekonomii społecznej oraz budowanie otoczenia
sprzyjającego ich rozwojowi. Niezwykle istotne wydaje
się więc być wzmocnienie organizacji dysponujących
potencjałem i moŜliwościami zapewnienia trwałości,
kompleksowości i ciągłości wsparcia. Wnioskodawca
zobowiązany jest w okresie trwałości świadczyć usługi
wskazane w Typie 1 projektu (zgodnie z zapisami SzOP)
w sposób komplementarny i łączny. Zastosowanie
powyŜszego kryterium, w połączeniu z pozostałymi
Stosuje się do
kryteriami
dostępu,
pozwoli
zbudować
trwałą
Uzasadnienie:
typu/typów
1,2
infrastrukturę wsparcia ekonomii społecznej. Kryterium
operacji (nr)
dostępu zapewni równieŜ, iŜ projekty będą realizowane
przez podmioty związane z ekonomią społeczną, które
widzą swoja przyszłość w tym sektorze. Zastosowane
kryterium ma równieŜ na celu zapewnienie osiągnięcia
wskaźnika: „Liczba instytucji wspierających ekonomię
społeczną, które otrzymały wsparcie w ramach
Priorytetu, funkcjonujących co najmniej 2 lata po
zakończeniu udziału w projekcie”.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści
wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca
zobowiązany jest uzasadnić w treści wniosku spełnianie
kryterium.
5. Działania w ramach projektu obligatoryjnie obejmują realizację dwóch typów operacji przewidzianych
w ramach konkursu, przy czym typ 2 stanowi jedynie uzupełnienie 1 typu projektu.

Plan działania na rok 2012 dla Priorytetu VII PO KL

Strona 21 z 34

Uzasadnienie:

Wprowadzenie tego kryterium umoŜliwi zarówno
ośrodkom wsparcia ekonomii społecznej, jak i
spółdzielniom socjalnym podejmowanie i finansowanie
działań
pozytywnie
wpływających
na
trwałość
funkcjonowania tych podmiotów. Nie mniej jednak, z
uwagi na fakt, iŜ wsparcie dla poszukiwania i testowania
długookresowych źródeł finansowania…, ma charakter
dodatkowy. Jednym z zadań, jakie ma być zrealizowane
w wyniku wdraŜania Działania 7.2 jest wzmacnianie
podmiotów wspierających i realizujących usługi wobec
podmiotów ekonomii społecznej oraz budowanie
otoczenia sprzyjającego ich rozwojowi. Zatem, w ramach
realizowanych
projektów,
naleŜy
skoncentrować
działania na wspieraniu podmiotów ekonomii społecznej.
Kryterium to, w połączeniu z pozostałymi kryteriami
dostępu wpłynie na efektywność realizowanych działań,
a tym samym pośrednio przyczyni się do zapewnienia
długotrwałego funkcjonowania ośrodków juŜ po
zakończeniu realizacji projektu.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści
wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca
zobowiązany jest uzasadnić w treści wniosku spełnianie
kryterium.

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

1,2

6. Efektem realizacji 2 typu operacji będzie wypracowane i gotowe do wdroŜenia rozwiązanie, które
umoŜliwi ośrodkowi wsparcia ekonomii społecznej pozyskiwać środki na działalność w zakresie
wspierania ekonomii społecznej po zakończeniu realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.2.2 PO KL.
Jak wynika z raportu Instytutu Spraw Publicznych
Przedsiębiorstwa społeczne: czynniki trwałości: „istnieje
problem projektowego charakteru działań wspierających
realizowanych przez instytucje wsparcia”. Zastosowanie
powyŜszego kryterium przyczyni się zatem do
zapewnienia długotrwałego funkcjonowania ośrodków
juŜ po zakończeniu realizacji projektu, a tym samym
Stosuje się do
stały dostęp podmiotom ekonomii społecznej do
Uzasadnienie:
typu/typów
1,2
wsparcia. na celu PowyŜsze kryterium zapewni równieŜ
operacji (nr)
trwałość
i
efektywność
realizowanych
działań
związanych ze wsparciem podmiotów ekonomii
społecznej.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści
wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca
zobowiązany jest uzasadnić w treści wniosku spełnianie
kryterium.
7. Działania w ramach projektu obejmują wyłącznie obszar jednego subregionu województwa
lubelskiego, wydzielonego na potrzeby konkursu, tj.:
- subregionu puławskiego (powiaty: łukowski, radzyński, rycki, lubartowski, puławski, opolski)
albo
- subregionu lubelsko – bialskiego (powiaty: bialski, parczewski, włodawski, łęczyński, lubelski, świdnicki,
kraśnicki, Miasto Lublin, Miasto Biała Podlaska)
albo
- subregionu chełmsko – zamojskiego (powiaty: chełmski, krasnostawski, zamojski, hrubieszowski,
biłgorajski, tomaszowski, janowski, Miasto Chełm, Miasto Zamość)
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Zastosowanie powyŜszego kryterium, w połączeniu z
kryteriami dotyczącymi trwałości działalności OWES
oraz konieczności poddania się procesowi akredytacji,
ma na celu wyłonienie subregionalnych, ale
wyspecjalizowanych i oferujących szeroki zakres
kompleksowych usług, ośrodków wsparcia ekonomii
społecznej. Z uwagi równieŜ na wielkość dostępnej
alokacji jak równieŜ na realizację wskaźnika „Liczba
instytucji wspierających ekonomię społeczną, które
otrzymały
wsparcie
w
ramach
Priorytetu,
funkcjonujących co najmniej 2 lata po zakończeniu
udziału w projekcie” zaistniała konieczność podziału
województwa na potrzeby konkursu na 3 geograficzne
części, gwarantujące równomierne wspieranie ekonomii
społecznej w całym województwie. Spowoduje to
Stosuje się do
stworzenie spójnej sieci, w ramach której ośrodki nie
Uzasadnienie:
typu/typów
1,2
będą „konkurować” o beneficjenta i powielać działań
operacji (nr)
kierowanych do danego beneficjenta. Pozwoli to uniknąć
sytuacji, gdy na terenie jednego subregionu funkcjonuje
więcej niŜ jeden OWES. Spośród złoŜonych wniosków
zostanie wyłoniony jeden projektodawca na jeden
subregion. Kryterium podziału była zarówno liczba
OWES działających na danym obszarze jak równieŜ
liczba projektów tam realizowanych. W wyniku
zastosowanego podziału tzw. „białe plamy” czyli miejsca
gdzie ekonomia społeczna wspierana jest w
najmniejszym stopniu, podzielone zostały na potrzeby
konkursu pomiędzy 3 .obszary.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów
we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca
zobowiązany jest uzasadnić w treści wniosku spełnianie
kryterium.
8. Ośrodek wsparcia ekonomii społecznej (realizator projektu) prowadzi biuro projektu (lub posiada
siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności
podmiotu) na terenie subregionu województwa lubelskiego, który obejmuje wsparciem w ramach
przedmiotowego projektu, z moŜliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdraŜanego projektu oraz
zapewniające uczestnikom projektu moŜliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu..
Kryterium ma na celu ułatwienie uczestnikom dostępu do
świadczonych usług w ramach projektu oraz
zapewnienie sprawnej współpracy na etapie realizacji
projektu. Wprowadzenie powyŜszego kryterium ma
równieŜ na celu rozwój oraz wzmocnienie regionalnego i
lokalnego potencjału instytucjonalnego oraz wspieranie
rozwoju zasobów ludzkich w województwie lubelskim.
Ponadto, podmiot udzielający wsparcia, prowadzący
biuro (lub posiadający siedzibę, filię, delegaturę czy inną
prawnie dozwoloną formę organizacyjną) na terenie
danego subregionu, jest podmiotem znającym specyfikę Stosuje się do
Uzasadnienie:
danego obszaru, jego problemy i potrzeby, zatem
typu/typów
1,2
wsparcie przez niego oferowane będzie dopasowane do
operacji (nr)
potrzeb i bardziej efektywne. Zgodnie z zapisem
kryterium biuro projektu lub inna prawnie dozwolona
forma organizacyjna działalności podmiotu OWES
powinno być prowadzone na terenie danego subregionu
przez cały okres realizacji projektu oraz załoŜony w
projekcie okres trwałości.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów
we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca
zobowiązany jest uzasadnić w treści wniosku spełnianie
kryterium.
9. Okres realizacji projektu jest nie krótszy niŜ 24 miesiące, a realizacja projektu zakończy się najpóźniej
w dniu 30 czerwca 2015 roku.
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Kryterium
umoŜliwia
precyzyjne
zaplanowanie
przedsięwzięcia, co pozytywnie wpłynie na zwiększenie
efektywności oraz sprawne rozliczanie finansowe
wdraŜanego projektu. Kryterium to da moŜliwość
wykazania się przez Wnioskodawców elastycznością i
szybkością reakcji na bieŜące zmiany 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
Stosuje się do
projektach o dłuŜszym okresie realizacji. Ponadto
1,2
Uzasadnienie
typu/typów
kryterium wynika z rekomendacji Zespołu ds. rozwiązań
operacji (nr)
systemowych w zakresie ekonomii społecznej,
powołanego
przez
Prezesa
Rady
Ministrów.
Ograniczony okres realizacji projektu (najpóźniej do 30
czerwca 2015 roku) pozwoli projektodawcom precyzyjnie
zaplanować przedsięwzięcia, co wpłynie na zwiększenie
efektywności oraz sprawne rozliczanie finansowe
wdraŜanych projektów w okresie kwalifikowalności
wydatków PO KL.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów
we wniosku o dofinansowanie projektu.
10. Wnioskodawca składa nie więcej niŜ dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu.
Kryterium ma na celu stworzenie warunków
umoŜliwiających korzystanie z dofinansowania projektów
większej liczbie Wnioskodawców, a zarazem przyczyni
się do podniesienia jakości składanych wniosków i
wpłynie na zwiększenie jakości realizowanych projektów.
Doświadczenia Instytucji Pośredniczącej wskazują, iŜ
większa liczba wniosków składanych przez jednego
Wnioskodawcę koreluje z obniŜeniem ich jakości
merytorycznej i utrudnia ocenę rzeczywistego potencjału
instytucjonalnego Wnioskodawcy. Dodatkowo kryterium
ograniczy koszty zarządzania projektami generowane w
przypadku większej liczby wniosków składanych przez
Stosuje się do
jednego Wnioskodawcę. Kryterium w przedmiotowym
Uzasadnienie:
typu/typów
1,2
brzmieniu odnosi się wyłącznie do występowania
operacji (nr)
danego podmiotu w charakterze Wnioskodawcy, a nie
partnera projektu. Oznacza to, Ŝe niezaleŜnie od
maksymalnie dwóch wniosków, w których dany podmiot
występuje jako Wnioskodawca, moŜe występować w
innych wnioskach złoŜonych w tym samym konkursie w
charakterze partnera. W przypadku złoŜenia więcej niŜ
dwóch wniosków przez jednego Wnioskodawcę
Instytucja Organizująca Konkurs odrzuca wszystkie
złoŜone w odpowiedzi na konkurs wnioski, w związku z
niespełnieniem przez Wnioskodawcę kryterium dostępu.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
Lokalnego Systemu Informatycznego.
11. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa lubelskiego (w przypadku osób
fizycznych zamieszkują one na obszarze województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na terenie
województwa lubelskiego).
Grupa docelowa jest zgodna z SZOP a ograniczenie
grup docelowych do pochodzących z województwa
lubelskiego wynika z regionalnego charakteru wsparcia
Stosuje się do
w ramach Priorytetu VII PO KL.
Uzasadnienie:
typu/typów
1,2
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów
operacji (nr)
we wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca
zobowiązany jest uzasadnić w treści wniosku spełnianie
kryterium.
Kryteria strategiczne
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1. Projekt jest realizowany:
− w partnerstwie publiczno – prywatnym (współpraca pomiędzy
jednostkami administracji publicznej lub samorządowej a podmiotami
prywatnymi w sferze rozwoju podmiotów ekonomii społecznej)
lub
− sieci współpracy lokalnych podmiotów działających na terenie
województwa lubelskiego,
które zakłada długookresową współpracę podmiotów (umowa partnerska
zakłada, Ŝe partnerstwo będzie trwać min. 2 lata po zakończeniu realizacji
projektu) w celu wspierania rozwoju podmiotów ekonomii społecznej.
Powstawanie partnerstw publiczno-prywatnych 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 zapewnią wszechstronne oddziaływanie na
osoby znajdujące się w trudnej sytuacji społeczno Uzasadnienie:
zawodowej, powodując tym samym rozwój podmiotów
ekonomii społecznej. Zgodnie z treścią kryterium
preferowane będą projekty zakładające współpracę
długoterminową.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści
wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca
zobowiązany jest uzasadnić w treści wniosku spełnianie
kryterium.
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typu/typów
operacji (nr)
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KARTA DZIAŁANIA 7.4
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
I kw.
II kw.
III kw. X IV kw.
konkursu
Otwarty
X
Zamknięty
5 000 000 PLN
1.
Programy aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, w ramach których
dla kaŜdego z uczestników przygotowywane i realizowane są indywidualne plany
działania, opracowane w oparciu o analizę predyspozycji zawodowych danej osoby
niepełnosprawnej, obejmujące co najmniej dwie formy wsparcia spośród następujących
(1):
 Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej
i zawodowej,
 Kursy i szkolenia umoŜliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji
i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych,
niezbędnych na rynku pracy,
 Poradnictwo zawodowe,
 Pośrednictwo pracy,
 Zatrudnienie wspomagane obejmujące wsparcie osoby niepełnosprawnej przez
trenera pracy/asystenta zawodowego u pracodawcy,
 StaŜe i praktyki zawodowe,
 Subsydiowane zatrudnienie,
 Skierowanie do pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej i sfinansowanie kosztów
zatrudnienia w ZAZ,
 Usługi społeczne przezwycięŜające indywidualne bariery w integracji społecznej
i powrocie na rynek pracy, w tym usługi asystenta osobistego,
2.
Działania o charakterze środowiskowym, w tym w szczególności działania edukacyjne
i integracyjne, mające na celu adaptację pracownika w środowisku pracy (jedynie łącznie
z główną grupą docelową, czyli osobami niepełnosprawnymi) (2).
Kryteria dostępu
1. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników projektu wynosi co najmniej 20 %.
PowyŜsze kryterium wynika z konieczności
zapewnienia
spójności
realizowanych
projektów z realizacją celu strategicznego 1 i 2
PO KL. Wskaźnik efektywności mierzony jako
odsetek osób, które znalazły lub kontynuują
zatrudnienie w okresie do trzech miesięcy po
zakończeniu przez uczestnika udziału w
projekcie wśród osób, które zakończyły udział
w projekcie (ogółem), przyczyni się do
zwiększenia
skuteczności
realizowanego
wsparcia. Wskaźnik ten świadczy o właściwym
doborze działań realizowanych w projektach w
stosunku do potrzeb grupy docelowej jak i
Stosuje się
wymagań lokalnego rynku pracy.
do
Uzasadnienie:
1
Zastosowanie
powyŜszego
kryterium
typu/typów
wynikającego z zaleceń Komisji Europejskiej operacji (nr)
ma na celu ukierunkowanie projektów na grupy
docelowe, które znajdują się w szczególnie
trudnej sytuacji na rynku pracy i wymagają
szczególnego
wsparcia,
jak
równieŜ
zapewnienie
efektywnego
wykorzystania
środków EFS.
Kryterium
zostanie
zweryfikowane
na
podstawie treści wniosku o dofinansowanie
projektu. Wnioskodawca zobowiązany jest
uzasadnić
w treści
wniosku
spełnianie
kryterium.
2. Dla 100% uczestników projektu zostaną zastosowane trzy róŜne instrumenty wsparcia
(wskazane w typie projektu 1), w tym forma prowadząca do wykorzystania zdobytej wiedzy i
umiejętności w praktyce (tj. zatrudnienie wspomagane obejmujące wsparcie osoby
niepełnosprawnej przez trenera pracy/asystenta zawodowego u pracodawcy lub staŜ, lub
praktyki zawodowe, lub subsydiowane zatrudnienie, lub skierowanie do pracy w Zakładzie
Aktywności Zawodowej i sfinansowanie kosztów zatrudnienia i uczestnictwa osoby
niepełnosprawnej w ZAZ).
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Uzasadnienie:

Integracja społeczna jest procesem złoŜonym,
obejmującym oddziaływanie w róŜnych sferach
funkcjonowania człowieka i wymagającym
trwałego, zintegrowanego podejścia w sferze
aktywizacji. Ewaluacja Działania 1.5 SPO RZL
wyraźnie pokazała, Ŝe skuteczność projektów
integracyjnych wzrasta wraz z większą liczbą
zastosowanych
instrumentów
wsparcia.
Zatem uzasadnione jest stosowanie moŜliwie
szerokiego wachlarza usług reintegracyjnych w
odniesieniu
do
osób
zagroŜonych
wykluczeniem
społecznym.
Zastosowane
ograniczenie okresu odbywania staŜu bądź
subsydiowanego zatrudnienia ma na celu
zarówno
zapewnienie
osobie
zdobycia
większego doświadczenia zawodowego a
jednocześnie dać moŜliwość skorzystania z
projektu większej liczbie osób.
Uzasadnione jest równieŜ stosowanie usług
aktywizacyjnych,
obejmujących
szkolenie
teoretyczne oraz moŜliwość praktycznego
wykorzystania zdobytej wiedzy w zakładzie
pracy. Pomoc ta powinna być uzasadniona
realnymi potrzebami uczestnika projektu,
poprzedzonymi analizą potrzeb i oczekiwań
oraz opracowaniem Indywidualnego Planu
Działania.

Stosuje się
do
typu/typów
operacji (nr)

1

Kryterium
zostanie
zweryfikowane
na
podstawie
zapisów
we
wniosku
o
dofinansowanie
projektu.
Wnioskodawca
zobowiązany jest uzasadnić w treści wniosku
spełnianie kryterium.
3. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa lubelskiego (w
przypadku osób fizycznych zamieszkują one na obszarze województwa lubelskiego
w porozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one
jednostkę organizacyjną na terenie województwa lubelskiego)
Grupa docelowa jest zgodna z SZOP
a graniczenie
grup
docelowych
do
pochodzących z województwa lubelskiego
wynika z regionalnego charakteru wsparcia
Stosuje się
w ramach Priorytetu VII PO KL.
do
1,2
Uzasadnienie:
typu/typów
Kryterium
zostanie
zweryfikowane
na
podstawie
zapisów
we
wniosku
o operacji (nr)
dofinansowanie
projektu.
Wnioskodawca
zobowiązany jest uzasadnić w treści wniosku
spełnianie kryterium.
4. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę,
filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności
podmiotu) na terenie województwa lubelskiego z moŜliwością udostępnienia pełnej
dokumentacji wdraŜanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu moŜliwość
osobistego kontaktu z kadrą projektu.
Kryterium ma na celu ułatwienie uczestnikom
dostępu do świadczonych usług w ramach
projektu
oraz
zapewnienie
sprawnej
współpracy na etapie realizacji projektu.
Wprowadzenie powyŜszego kryterium ma
równieŜ na celu rozwój oraz wzmocnienie
regionalnego
i lokalnego
potencjału
Stosuje się
instytucjonalnego oraz wspieranie rozwoju
do
Uzasadnienie:
1,2
zasobów ludzkich w województwie lubelskim.
typu/typów
Zgodnie z zapisem kryterium biuro projektu operacji (nr)
powinno
być
prowadzone
na
terenie
województwa lubelskiego przez cały okres
realizacji projektu, czyli do momentu
rozliczenia ostatniego wniosku Beneficjenta o
płatność.
Kryterium
Plan działania na rok 2012 dla Priorytetu VII PO KL
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podstawie
zapisów
we
wniosku
o
dofinansowanie
projektu.
Wnioskodawca
zobowiązany jest uzasadnić w treści wniosku
spełnianie kryterium.
Kryteria strategiczne
1. Grupę docelową w projekcie stanowią w co najmniej 5% osoby z
zaburzeniami psychicznymi.
Psychospołeczne
skutki
braku
pracy,
towarzyszące
osobom
wykluczonym
społecznie to często róŜnego typu zaburzenia
psychiczne i lękowe. Dezintegracja społeczna i
zawodowa
związana
jest
z
takimi
niekorzystnymi zjawiskami jak bezrobocie,
bezdomność, uzaleŜnienie od alkoholu i
narkotyków, schorzeniami psychicznymi i
moŜe prowadzić do wykluczenia społecznego
(Monitoring pilotaŜowy - ocena wstępna 20052007, ROPS, październik 2008) Cele Strategii
polityki społecznej województwa lubelskiego
na lata 2005-2013 to m.in. Wspieranie
profilaktyki i promocji zdrowia oraz Rozwój
infrastruktury społecznej. Jako narzędzia i
sposób realizacji programu wskazano m.in.
tworzenie róŜnych form oparcia społecznego
dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
W województwie lubelskim obserwuje się
tendencję wzrostową przyjęć do leczenia
stacjonarnego
z
powodu
zaburzeń
psychicznych
i zaburzeń
zachowania
spowodowanych
uŜywaniem
substancji
psychoaktywnych. Wskaźnik przyjęć do
lecznictwa stacjonarnego na 100 tys.
mieszkańców wynosił w 2001 r. 10,2%, zaś w
2002 r. juŜ 14,7%. Nie bez znaczenia
pozostaje równieŜ fakt, iŜ znaczącą przewagę
wśród przyczyn niepełnosprawności posiadają
choroby narządu ruchu, a w dalszej kolejności
choroby układu oddechowego i krąŜenia,
Uzasadnienie:
choroby neurologiczne i psychiczne (Diagnoza
stanu
zastanego
ROPS
w
Lublinie
przeprowadzona w ramach Obserwatorium
Integracji Społecznej realizowana w ramach
projektu 1.16 PO KL „Koordynacja na rzecz
aktywnej integracji”). Przyczyną orzeczeń
o niepełnosprawności wydanych przez zespoły
ds. orzekania o niepełnosprawności w 2004 r.
u 7,8% były choroby psychiczne. Właściwy
proces
nauczania
przygotowuje
do
przełamywania
ograniczeń
fizycznych
i psychologicznych, rozwijania zainteresowań
i predyspozycji.
Zapobiega
izolowaniu
i marginalizacji ludzi tych osób. Natomiast
niedostateczne
zabezpieczenie
potrzeb
edukacyjnych
zmniejsza
szanse
ludzi
niepełnosprawnych na integrację społeczną
oraz dostęp do powszechnie cenionych dóbr i
usług. Zastosowanie tego kryterium ma
równieŜ na celu zapewnienie działań
komplementarnych
i wspierających
realizowanego w województwie lubelskim
Narodowego Programu Ochrony Zdrowia
Psychicznego.

WAGA

Stosuje się
do
typu/typów
operacji (nr)

Kryterium
zostanie
zweryfikowane
na
podstawie
zapisów
we
wniosku
o
dofinansowanie
projektu.
Wnioskodawca
zobowiązany jest uzasadnić w treści wniosku
spełnianie kryterium.
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15 pkt

1,2

2. Projekt realizowany jest w partnerstwie z udziałem przedsiębiorstwa
lub przedsiębiorstw.
Celem zastosowania kryterium jest osiągnięcie
bardziej
efektywnych
rezultatów
proponowanego
wsparcia
poprzez
zapewnienie współpracy instytucji rynku pracy
oferujących m.in. podnoszenie kwalifikacji
zawodowych a przedsiębiorstwami, które
poszukują
pracowników
z
określonymi
umiejętnościami czy kwalifikacjami. Kryterium
wpłynie równieŜ na zwiększenie ilości
zawieranych partnerstw, przyczyni się takŜe do
popularyzacji idei partnerstwa i jego promocji
jako narzędzia skutecznego rozwiązywania
Uzasadnienie:
problemów
społecznych.
Powstawanie
partnerstw poprzez nawiązywanie współpracy i
wzajemne
oddziaływanie
instytucji
jest
najbardziej efektywnym sposobem osiągnięcia
najlepszych wyników poprzez wykorzystanie
moŜliwości współpracy międzyinstytucjonalnej.

WAGA

Stosuje się
do
typu/typów
operacji (nr)

Kryterium
zostanie
zweryfikowane
na
podstawie
zapisów
we
wniosku
o
dofinansowanie
projektu.
Wnioskodawca
zobowiązany jest uzasadnić w treści wniosku
spełnianie kryterium.
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G. OPIS MECHANIZMÓW ZAPEWNIAJĄCYCH KOMPLEMENTARNOŚĆ DZIAŁAŃ PRZEWIDZIANYCH
W PRIORYTECIE FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EFS Z DZIAŁANIAMI WSPÓŁFINANSOWANYMI PRZEZ
INNE ŚRODKI WSPÓLNOTOWE
Działania realizowane w ramach Planu działania na rok 2012 dla Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki zostały ustalone w oparciu o Strategię Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020, a takŜe
Strategię na rzecz inteligentnego i zrównowaŜonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu „Europa
2020”.
ZałoŜenia Planu działania na rok 2012 wpisują się równieŜ w cele i priorytety Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego oraz Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, realizując tzw.
komplementarność międzyprogramową. Komplementarność pomiędzy Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 a Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki zachodzi zarówno na
poziomie celów głównych jak i na poziomie celów szczegółowych i priorytetów. Działania realizowane w ramach
Poddziałania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej są komplementarne w odniesieniu
do RPO WL w zakresie osi priorytetowych VII i VIII. Kryteria zastosowane w konkursach w ramach Działań 7.1 i
7.2 przyczynią się do zapewnienia komplementarności działań w ramach EFS z innymi funduszami, w ramach
których będą prowadzone inwestycje wpływające na rozwój województwa lubelskiego, współfinansowane z EFRR
lub EFS.
W Planie Działania Priorytetu VII na rok 2012 określono następujące kryteria, które będą inicjować i przyczyniać
się do realizacji komplementarności:
Kryteria strategiczne dla Poddziałania 7.2.1:
- Projekt obejmuje szkolenia podnoszące i/lub umoŜliwiające zdobycie nowych kwalifikacji w co najmniej jednym z
poniŜszych zakresów: ochrona środowiska, energetyka, informatyka, przetwórstwo rolno- spoŜywcze, logistyka,
budownictwo, odnawialne źródła energii, turystyka. Dzięki zastosowaniu tego kryterium wskazane kierunki
szkoleń są powiązane z przedsięwzięciami/projektami infrastrukturalnymi realizowanymi w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Programu Operacyjnego Rozwój Polski
Wschodniej, Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006 – 2020 oraz zapotrzebowaniem
lokalnego rynku pracy i obejmuje szkolenia podnoszące i/lub umoŜliwiające zdobycie nowych kwalifikacji
(komplementarność międzyfunduszowa, komplementarność przedmiotowa).
Komplementarność działań podejmowanych w ramach ww. programów zapewniona jest równieŜ na poziomie
instytucjonalnym poprzez pracę Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa
Lubelskiego (PKM PO KL WL) na lata 2007–2013 oraz Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny
Województwa Lubelskiego na lata 2007–2013, a takŜe pracę Regionalnej Grupy Sterującej Ewaluacją – Program
Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Regionalnej Informacyjnej Grupy Roboczej, jak równieŜ Regionalnej Sieci
Tematycznej Województwa Lubelskiego w ramach PO KL. Na poziomie regionu funkcjonuje grupa robocza
zapewniająca wsparcie dla działań podejmowanych w ramach Priorytetu VII PO KL. Zasady doboru osób do ww.
gremiów powołanych z róŜnych instytucji zaangaŜowanych we wdraŜanie polityki regionalnej, gwarantują
komplementarność działań oraz odpowiednio zorganizowany przepływ informacji. Ponadto na poziomie regionu
odbywają się równieŜ robocze spotkania pracowników Departamentu EFS (Instytucja Pośrednicząca PO KL),
Departamentu RPO (Instytucja Zarządzająca RPO) oraz Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości
(Instytucja Pośrednicząca II stopnia RPO).
Instytucja Pośrednicząca przeprowadza dodatkowo szerokie konsultacje społeczne, w tym równieŜ konsultacyjne
spotkania robocze, w ramach których opiniowane są propozycje kryteriów dotyczących komplementarności
z partnerami społeczno-gospodarczymi, JST, sektorem pozarządowym oraz instytucjami zaangaŜowanymi we
wdraŜanie programów operacyjnych w województwie lubelskim, powyŜsza forma pozwala wypracować formułę
kryteriów, które w racjonalny i efektywny sposób pozwolą na ich spełnienie przez projektodawców, a tym samym
zapewnią synergię podejmowanych działań. Potrzeba wypracowania mechanizmów na poziomie regionalnym
została zaakcentowana w wynikach badania ewaluacyjnego „Analiza komplementarności projektów RPO WL
innymi interwencjami finansowanymi ze środków UE na terenie Lubelszczyzny”.
Narzędziem wspomagającym komplementarność inicjatyw podejmowanych na poziomie województwa jest portal
Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL 2007-2013 http://mapa.rpo.lubelskie.pl/ czy obserwatorium funduszy
europejskich http://mapa.feu.lubelskie.pl/ oraz bazy danych o projektach: http://mapadotacji.gov.pl,
http://www.projekty.efs.gov.pl. Dodatkowo naleŜy wspomnieć o działalności punktów informacyjnych, które są
cennym źródłem informacji na temat wszystkich funduszy realizowanych w województwie lubelskim, gdyŜ
kompleksowa i aktualna informacja niewątpliwie wspiera realizację przedsięwzięć komplementarnych przez
samych beneficjentów projektów współfinansowanych z róŜnych funduszy.
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H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych
PRIORYTET VII
Cel szczegółowy 1. Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym
Wskaźniki produktu
Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej
20 048
integracji
- w tym osoby z terenów wiejskich
11 120
Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych
16 570
projektów
Liczba pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną
1 200
integracją, którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje
Liczba osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w projekcie
9134
Liczba osób niepełnosprawnych, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Działania
0

36 092

55,55%

13 772

80,74%

27 787

59,63%

1 155

103,90%

9 932

91,97%

530

0,00%

258

159

162,26%

Wskaźniki rezultatu
Odsetek klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zostali objęci kontraktami socjalnymi

14,40%

10%

n/d

Odsetek klientów instytucji pomocy społecznej będących w wieku aktywności zawodowej i nie
pracujących, którzy w ramach Priorytetu zostali objęci działaniami aktywnej integracji

8,87%

15%

n/d

100%

n/d

Liczba projektów wspierających rozwój inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych

Odsetek pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną
103,90%
integracją, którzy podnieśli swoje kwalifikacje
Cel szczegółowy 2. Wzmocnienie i poszerzenie zakresu działań sektora ekonomii społecznej
Inne wskaźniki produktu określone przez Instytucję Pośredniczącą
Inne wskaźniki rezultatu określone przez Instytucję Pośredniczącą

n/d

Pole wypełniane automatycznie
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H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych
Planowana wartość
wskaźnika do osiągnięcia
do końca 2012 r.

Nazwa wskaźnika

PRIORYTET VII
Cel szczegółowy 1. Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym
Cel szczegółowy 2. Wzmocnienie i poszerzenie zakresu działań sektora ekonomii społecznej
Wskaźniki produktu
Liczba podmiotów ekonomii społecznej utworzonych dzięki wsparciu z EFS
15
Liczba podmiotów ekonomii społecznej, które otrzymały wsparcie z EFS za pośrednictwem instytucji
633
wspierających ekonomię spłeczną
Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej
3996
Wskaźniki rezultatu
Liczba instytucji wspierających ekonomię społeczną, które otrzymały wsparcie w ramach Priorytetu,
0
funkcjonujacych co najmniej 2 lata po zakończeniu udziału w projekcie
Inne wskaźniki produktu określone przez Instytucję Pośredniczącą
Inne wskaźniki rezultatu określone przez Instytucję Pośredniczącą

20

75,00%

461

137,31%

1995

200,30%

3

0,00%

n/d

Pole wypełniane automatycznie
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Wartość
Planowany
docelowa stopień realizacji
wskaźnika
wskaźnika
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I. KONTRAKTACJA I WYDATKI W PODZIALE NA DZIAŁANIA I PODDZIAŁANIA
(wyłącznie kwoty środków publicznych)
Wydatki 2012r.
2012 r.

Kontraktacja 2012
r.

Kontraktacja
narastająco
(w tym 2012 r.)

1.

2.

3.

Działanie 7.1
Poddziałanie 7.1.1
Poddziałanie 7.1.2
Poddziałanie 7.1.3
Działanie 7.2
Poddziałanie 7.2.1
Poddziałanie 7.2.2
Działanie 7.3
Działanie 7.4
RAZEM PRIORYTET VII

92 600 000,00
65 000 000,00
25 000 000,00
2 600 000,00
21 500 000,00
11 000 000,00
10 500 000,00
2 000 000,00
5 000 000,00

w tym projekty innowacyjne

5 000 000,00

253 109 991,76
138 277 040,27
100 612 980,94
14 219 970,55
140 770 164,48
79 198 909,23
61 571 255,25
10 242 326,81
5 000 000,00
409 122 483,05
12 304 633,25

w tym projekty współpracy
ponadnarodowej

5 500 000,00

5 500 000,00

121 100 000,00
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Ogółem publiczne

BudŜet państwa

BudŜet JST

Fundusz Pracy

4.=5+6+7+8

5.

6.

7.

80 375 000,00
55 700 000,00
22 375 000,00
2 300 000,00
16 749 000,00
6 435 297,54
10 313 702,46
2 281 000,00
0,00

7 162 500,00
5 850 000,00
1 312 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

450 000,00
450 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 312 500,00
0,00
1 312 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

99 405 000,00

7 162 500,00

450 000,00

1 312 500,00

89 300 000,00
62 000 000,00
25 000 000,00
2 300 000,00
16 749 000,00
6 435 297,54
10 313 702,46
2 281 000,00
0,00
108 330 000,00
4 225 000,00
2 200 000,00
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PFRON
8.

Wydatki 2013-2015
wynikające z
kontraktacji
narastająco
9.

Wartość wydatków w
zatwierdzonych
wnioskach o płatność w
2012 r.
10.

3 000 000,00
3 000 000,00
0,00
0,00
28 627 057,24
10 999 702,46
17 627 354,78
0,00
5 000 000,00
36 627 057,24
6 524 000,00

67 158 000,00
45 318 000,00
20 000 000,00
1 840 000,00
13 398 908,00
5 148 238,03
8 250 669,97
1 824 000,00
0,00
82 380 908,00
3 380 000,00

3 300 000,00

1 760 000,00

PODPIS OSOBY UPOWAśNIONEJ DO PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE PLANU DZIAŁANIA

Miejscowość, data
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Pieczęć i
podpis osoby
upowaŜnionej
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