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Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca  

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór 

wniosków o dofinansowanie projektu dla 

Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne   

 Działania 9.2 Włączenie społeczne  

w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo 

 

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów: 

 

1.Zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne a także powrót na rynek pracy 

realizowane w oparciu o: 

a) Program Aktywizacja i Integracja i/lub, 

b) Kontrakt socjalny lub jego odmiany i/lub, 

c) Program Aktywności Lokalnej i/lub, 

d) inne metody, modele, narzędzia pracy socjalnej o charakterze indywidualnym, rodzinnym, środowiskowym;  

z obligatoryjnym wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej i/lub zawodowej i/lub edukacyjnej
1
. 

 

2.Zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne a także powrót na rynek pracy 

realizowane poprzez: 

a) programy reintegracji zawodowej i społecznej realizowane przez podmioty o których mowa w ustawie z dnia 13 

czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym; 

b) programy na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami 

(w tym w ramach WTZ i ZAZ)
2
. 

 

O wsparcie w ramach konkursu mogą ubiegać się: 

1) jednostka samorządu terytorialnego i/lub ich jednostki organizacyjne (w tym OPS/PCPR) 

2) podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (w tym 

organizacje pozarządowe), 

3) podmiot ekonomii społecznej  

 

Szczegółowe informacje, wzory dokumentów oraz wytyczne dotyczące naboru i oceny projektów zawiera Regulamin 

konkursu, dostępny na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu 

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Katalog instrumentów możliwych do stosowania zostanie określony przez IZ RPO WK-P. 

2
 Wsparcie realizowane zgodnie z Podrozdziałem 5.2 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 
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Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy punktów informacyjnych 

 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Toruniu  

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pl. Teatralny 2 tel. (56) 621 82 68; (56) 621 84 86; (56) 621 85 

98; ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl 

 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bydgoszczy 

Przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ul. Jagiellońska 9; tel. (52) 327 68 84; 

(52)        321 33 42; 797 304 123; ue.bydgoszcz@kujawsko-pomorskie.pl 

 

 Lokalne Punkty Informacyjne w Przedstawicielstwach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

w: 

� Grudziądzu, ul. Sienkiewicza 22, tel. (56) 462 45 15; 797 304 124, 

ue.grudziadz@kujawsko-pomorskie.pl 

� Włocławku, ul. Bechiego 2, tel. (54) 235 67 21; (54) 235 67 12; 797 304 126, 

ue.wloclawek@kujawsko-pomorskie.pl 

� Inowrocławiu, ul. Roosevelta 36/38, tel. (52) 355 91 95; 797 304 125, 

ue.inowroclaw@kujawsko-pomorskie.pl 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji na www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl 


