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Adres
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Telefon

VII. Promocja integracji
społecznej

Województwo

lubelskie

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
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

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

46 35 305

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
Beneficjent systemowy

Nie dotyczy
209 Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu województwa lubelskiego (w tym cztery
powiaty grodzkie)
01.2008 – 06.2015*

Okres realizacji projektu

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie
w latach 2007-2013
(w tym krajowy wkład
publiczny)
136 249 695,03

w roku 2014
(w tym krajowy wkład
publiczny)
19 192 364,27 PLN

w roku 2015
(w tym krajowy wkład
publiczny)
9 596 182,13 PLN

ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład
publiczny)
165 038 241,43 PLN

(w tym 20 437 454,25 PLN
krajowy wkład publiczny)

(w tym 2 878 854,64 PLN
krajowy wkład publiczny))

( w tym 1 439 427,32 PLN
krajowy wkład publiczny)

(w tym 24 755 736,21 PLN
krajowy wkład publiczny)

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
Uzasadnienie samych form wsparcia, przez jednostki do tego samego uczestnika.
:
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),
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 20% uczestników projektu stanowią osoby nowoprzystępujące 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
Uzasadnienie 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
wyznaczony dla Priorytetu na poziomie 41,96 % według stanu na
koniec 31.12.2012 r.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku
o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić
w treści wniosku spełnianie kryterium.
3. 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 działalności poŜytku publicznego i o 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
Uzasadnienie 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 działalności poŜytku publicznego i o 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.
4. Projekt zakłada przeprowadzenie diagnozy potrzeb dla kaŜdego uczestnika
nowoprzystępującego do projektu.
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Uzasadnienie
:

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.

* Okres realizacji projektów mieści się w przedziale 01.2008 – 06.2015, przy czym Projektodawca może podjąć
decyzję o realizacji projektu trwającego krócej niż do 06.2015 r. (tj. ostatni wniosek o dofinansowanie może
zostać złożony na okres krótszy niż 1,5 roku).

Projekty, któr ych realizacja rozpocznie się w 2014 r.
B2.1 PROJEKT PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM
Planowany tytuł projektu

Nie dotyczy

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

4 Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu województwa Lubelskiego
(GOPS w Ulanie Majoracie;
GOPS w Trawnikach;
GOPS w Rejowcu;
GOPS w Trzebieszowie)

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

TAK
NIE

X

JeŜeli NIE –
naleŜy
uzasadnić

Nie dotyczy

01.2014 – 06.2015*
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Kwota planowanych wydatków w projekcie
w roku 2014

w roku 2015

ogółem w projekcie

(w tym krajowy wkład publiczny)

(w tym krajowy wkład publiczny)

(w tym krajowy wkład publiczny)

268 334,00 PLN
(w tym 40 250,10 PLN krajowy wkład
publiczny)

134 166,00 PLN
(w tym 20 124,90 PLN
krajowy wkład publiczny)

402 500,00 PLN
(w tym 60 375,00 PLN
krajowy wkład publiczny)

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

w roku 2013
−

Nie dotyczy

ogółem w projekcie
−

Nie dotyczy

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
Uzasadnienie:
tego samego uczestnika. 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),
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. 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
działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie.
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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 działalności poŜytku publicznego i o 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.
3. Projekt zakłada przeprowadzenie diagnozy potrzeb dla kaŜdego uczestnika
nowoprzystępującego do projektu.
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
Uzasadnienie:
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.

* Okres realizacji projektów mieści się w przedziale 01.2014 – 06.2015, przy czym Projektodawca może podjąć
decyzję o realizacji projektu trwającego krócej niż do 06.2015 r. tj. wniosek o dofinansowanie może zostać
złożony na okres krótszy niż 1,5 roku.
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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

01.2008-06.2015*

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie
w latach 2007-2013

w roku 2014

w roku 2015

ogółem w projekcie

(w tym krajowy wkład
publiczny)

(w tym krajowy wkład
publiczny)

(w tym krajowy wkład
publiczny)

(w tym krajowy wkład
publiczny)

118 933 965,87 PLN
(w tym 17 840 094,88 PLN
krajowy wkład publiczny)

8 934 845,58 PLN
(w tym 1 340 226,84 PLN
krajowy wkład publiczny)

4 467 422,79 PLN
(w tym 670 113,42 PLN
krajowy wkład publiczny)

132 336 234,24 PLN
(w tym 19 850 435,14
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
30.09.2013 r.)
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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
Uzasadnienie: skutkował tym, Ŝe osoby niepełnosprawne często kończyły edukację
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 w dniu 31 grudnia 2012 r. w
powiatowych urzędach pracy województwa lubelskiego
zarejestrowane były 6104 osoby niepełnosprawne (44,6% kobiet).
Liczba ta obejmowała 4691 osób bezrobotnych (46,4% kobiet) i
1413 poszukujących pracy nie pozostających w zatrudnieniu. Prawo
do zasiłku posiadało zaledwie 8,2% subpopulacji bezrobotnych
niepełnosprawnych.
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
Uzasadnienie:
jednostki do tego samego uczestnika. 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), , 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. Co najmniej 20% uczestników projektu stanowią osoby nowoprzystępujące do
uczestnictwa w projekcie.
Pomimo, iŜ integracja społeczna jest procesem złoŜonym,
obejmującym oddziaływanie w róŜnych sferach funkcjonowania
Uzasadnienie: człowieka a tym samym procesem czasochłonnym zastosowanie
tego kryterium ma na celu stworzenie warunków umoŜliwiających
korzystanie z dofinansowania projektów większej liczbie osób. Na
Plan działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu VII PO KL – sierpień 2013 r.
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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
wyznaczony dla Priorytetu na poziomie 41,96 % według stanu na
koniec 31.12.2012 r. Kryterium to oznacza, iŜ w ramach projektu
wśród osób objętych wsparciem 20 % uczestników mają stanowić
osoby, które po raz pierwszy przystąpiły do projektu.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we
wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca zobowiązany
jest uzasadnić w treści wniosku spełnianie kryterium.
4. Projekt zakłada przeprowadzenie diagnozy potrzeb dla kaŜdego uczestnika
nowoprzystępującego do projektu.
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.

* Okres realizacji projektów mieści się w przedziale 01.2008 – 06.2015, przy czym Projektodawca może podjąć
decyzję o realizacji projektu trwającego krócej niż do 06.2015 r. (tj. ostatni wniosek o dofinansowanie może
zostać złożony n okres krótszy niż 1,5 roku).

Plan działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu VII PO KL – sierpień 2013 r.
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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

POKL.07.01.03-06 001/07 Szkolenie i doradztwo
pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej

Beneficjent systemowy

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

Okres realizacji projektu

podnoszące

kwalifikacje

01.2007-06.2015

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie
w latach 2007-2013

w roku 2014

w roku 2015

ogółem w projekcie

(w tym krajowy wkład
publiczny)

(w tym krajowy wkład
publiczny)

(w tym krajowy wkład
publiczny)

(w tym krajowy wkład
publiczny)

14 058 634,17 PLN
( w tym 2 108 795,13 PLN
krajowy wkład publiczny)

Szczegółowe kryteria
wyboru projektów

333 400,00 PLN
166 600,00 PLN
14 558 634,17 PLN
( w tym 50 010,00 PLN
( w tym 24 990,00 PLN
( w tym 2 183 795,113
krajowy wkład publiczny)
krajowy wkład publiczny)
krajowy wkład publiczny)
Kryteria dostępu (dla wniosku o dofinansowanie na lata 2014-2015)
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 oraz tych OPS, które nie realizowały w 2013 roku projektów systemowych w
ramach Poddziałania 7.1.1 PO KL.
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 działania w zakresie budowania i promowania współpracy instytucji
rynku pracy i instytucji pomocy społecznej w zakresie wspierania osób pozostających
bez zatrudnienia i zagroŜonych wykluczeniem społecznym oraz w ramach projektu
prowadzone będą działania na rzecz współpracy instytucji pomocy i integracji
społecznej z Powiatowymi Urzędami Pracy przy aktywizacji społeczno – zawodowej
osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym.

Plan działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu VII PO KL – sierpień 2013 r.
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Współdziałania instytucji działających w obszarze pomocy
i integracji społecznej oraz rynku pracy stanowi jeden z istotnych
elementów aktywnej polityki społecznej. Niektóre grupy zagroŜone
wykluczeniem społecznym mogą być wspierane zarówno przez
instytucje pomocy społecznej, jak równieŜ przez publiczne słuŜby
zatrudnienia. Dzięki wspólnemu działaniu na rzecz osoby zagroŜonej
wykluczeniem społecznym zarówno instytucji pomocy społecznej jak i
rynku pracy zapewniają wszechstronne oddziaływanie na osoby
znajdujące się w trudnej sytuacji społeczno - zawodowej, dysponując
Uzasadnienie:
zróŜnicowaną i komplementarną ofertą wsparcia. Współpraca ta moŜe
odbywać się chociaŜby w zakresie wspólnych szkoleń w zespołach
interdyscyplinarnych. Osoby objęte wsparciem uzyskają lepiej
dostosowane instrumenty i metody do rzeczywistych potrzeb a
jednocześnie zapobiegnie to kierowaniu takich samych form wsparcia
przez jednostki do tego samego uczestnika.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie projektu. Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić
w treści wniosku spełnianie kryterium.
3. Projekt zakłada realizację działań na rzecz tworzenia partnerstw i współpracy na
rzecz tworzenia partnerstw i współpracy na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu.
PowyŜsze kryterium pozwoli na poszerzenie współpracy w obszarze
pomocy społecznej, która jest niezbędna do zapewnienia
komplementarności wsparcia świadczonego osobom zagroŜonym
wykluczeniem społecznym, a takŜe oferowania form wsparcia
Uzasadnienie: adekwatnych do potrzeb klientów instytucji działających w obszarze
pomocy społecznej.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku
o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić
w treści wniosku spełnianie kryterium.

Plan działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu VII PO KL – sierpień 2013 r.
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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 lata 2014-2015 dla Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki zostały ustalone w oparciu o Strategię Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020 (z perspektywą do
roku 2030). Działania są komplementarne równieŜ ze Strategią na rzecz inteligentnego i zrównowaŜonego rozwoju
sprzyjającego włączeniu społecznemu „Europa 2020”.
ZałoŜenia Planu działania na lata 2014-2015 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 projektach w ramach Działania 7.1 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.
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 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie (Instytucja Pośrednicząca II stopnia), 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 z 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.

Plan działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu VII PO KL – sierpień 2013 r.
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H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych
H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych

Nazwa wskaźnika

Planowana
wartość
wskaźnika do
osiągnięcia do
końca 2014 r.

Planowana
wartość
wskaźnika do
osiągnięcia do
końca 2015 r.

Wartość
docelowa
wskaźnika

Planowany
stopień
realizacji
wskaźnika
w 2015 r.

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
23 000
29 500
36 092
projektach dotyczących aktywnej integracji
- w tym osoby z terenów wiejskich
12 650
16 220
13 772
Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami
20 700
26 550
27 787
socjalnymi w ramach realizowanych projektów
Liczba pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio
1 276
1 276
1 155
zajmujących się aktywną
integracją,
w wynikuwykluczeniem
wsparcia z EFS
podnieśli swoje
kwalifikacje
Liczba osóbktórzy
zagroŜonych
społecznym,
które zakończyły
10 700
10 974
9 932
udział w projekcie
Liczba osób niepełnosprawnych, które zakończyły udział w projektach
30
350
530
realizowanych w ramach Działania
Inne wskaźniki produktu określone przez Instytucję Pośredniczącą
Cel szczegółowy 2. Wzmocnienie i poszerzenie zakresu działań sektora ekonomii społecznej
Pole wypełniane automatycznie

Plan działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu VII PO KL – sierpień 2013 r.
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81,74%
117,78%
95,55%
110,48%
110,49%
66,04%

H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych

Nazwa wskaźnika

Planowana
wartość wskaźnika
do osiągnięcia do
końca 2014 r.

Planowana
wartość
wskaźnika do
osiągnięcia do
końca 2015 r.

Wartość
docelowa
wskaźnika

Planowany
stopień
realizacji
wskaźnika w
2015 r.

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
20
Liczba podmiotów ekonomii społecznej, które otrzymały wsparcie z EFS za
736
pośrednictwem instytucji wspierających ekonomię społeczną
Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej
7020

30
736
7115

Inne wskaźniki produktu określone przez Instytucję Pośredniczącą
Liczba instytucji wspierających ekonomię społeczną, które otrzymały wsparcie
w ramach Priorytetu, funkcjonujacych co najmniej 2 lata po zakończeniu
3
3
udziału w projekcie
Pole wypełniane automatycznie

Plan działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu VII PO KL – sierpień 2013 r.
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20

150,00%

461

159,65%

1995

356,64%

3

100,00%

I. KONTRAKTACJA I WYDATKI W PODZIALE NA DZIAŁANIA I PODDZIAŁANIA
(wyłącznie kwoty środków publicznych)
Wydatki budŜetowe 2014 r.

Kontraktacja 2014 r.

2014 r.

1.

Kontraktacja
narastająco
Kontraktacja
(w tym
wynikająca z wynikająca z PD
2015 r.
wynikająca z PD
PD na 2013
na 2014-2015
2014-2015)*
2.

3.

4.

5.

Ogółem
publiczne

BudŜet państwa

BudŜet JST

Fundusz
Pracy

PFRON

6=7+8+9+10

7.

8.

9.

10.

Wartość
Wydatki
wydatków w
budzetowe 2015
zatwierdzonyc
wynikające z
h wnioskach o
kontraktacji
płatność w
narastająco
2014 r.
11.
12.

Działanie 7.1

0,00

43 093 315,00

0,00

317 787 100,00

30 158 770,00

27 027 168,00

2 366 497,00

145 955,00

619 150,00

15 347 618,00

24 324 451,00

Poddziałanie 7.1.1

0,00

29 191 046,00

0,00

170 297 931,00

20 890 525,00

18 697 081,00

1 897 418,00

145 955,00

150 071,00

10 713 595,00

16 827 373,00

Poddziałanie 7.1.2
Poddziałanie 7.1.3

0,00
0,00

13 402 269,00
500 000,00

0,00
0,00

132 336 235,00
15 152 934,00

8 934 845,00
333 400,00

7 996 687,00
333 400,00

469 079,00

0,00

469 079,00

4 467 423,00
166 600,00

7 197 018,00
300 060,00

Działanie 7.2

4 448 376,00

0,00

0,00

156 282 317,00

25 919 102,00

25 919 102,00

0,00

0,00

0,00

7 354 145,00

17 351 460,00

Poddziałanie 7.2.1

4 448 376,00
0,00

16 503 948,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

9 902 368,00

9 415 154,00

16 503 948,00
9 415 154,00

4 795 200,00

0,00

92 783 424,00
63 498 893,00

2 558 945,00

7 449 092,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 217 724,00

5 790 223,00

5 790 223,00

0,00

0,00

2 722 955,00

3 474 133,00

496 283 038,00

61 868 095,00

58 736 493,00

145 955,00

619 150,00

25 424 718,00

45 150 044,00

12 047 893,00

1 511 136,00

1 511 136,00

1 072 714,00

983 246,00

3 000 000,00

2 962 906,00

2 962 906,00

942 500,00

525 000,00

Poddziałanie 7.2.2
Działanie 7.3

0,00

0,00

Działanie 7.4

5 217 724,00

0,00

RAZEM PRIORYTET VII
9 666 100,00

43 093 315,00

0,00

0,00

w tym projekty
innowacyjne
w tym projekty
współpracy
ponadnarodowej

0,00

0,00

0,00

11 995 897,00

* - kontraktacja narastająco powinna uwzględniać kwoty z kol. 2-4

Plan działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu VII PO KL – sierpień 2013 r.
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2 366 497,00

PODPIS OSOBY UPOWAśNIONEJ DO PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE PLANU DZIAŁANIA

Miejscowość, data

Pieczęć i
podpis osoby
upowaŜnionej

Plan działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu VII PO KL – sierpień 2013 r.
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