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FAQ 

Pytania dotyczące konkursu Nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-009/15 

 

 

1. Czy MOPS musi zawiązywać partnerstwo, jeżeli w jego strukturze znajduje się KIS? 

 

Zgodnie z Regulaminem konkursu podrozdziałem 2.5 Wymagania dotyczące partnerstwa 

niedopuszczalna jest sytuacja polegająca na zawarciu partnerstwa przez podmiot z własną jednostką 

organizacyjną. W przypadku administracji samorządowej i rządowej oznacza to, iż organ administracji 

nie może uznać za partnera podległej mu jednostki budżetowej. W związku z powyższym MOPS nie 

może zawiązać partnerstwa z KIS, natomiast zapis ten nie wyklucza możliwości współpracy w ramach 

realizacji projektu na innych zasadach. Brak możliwości zawarcia partnerstwa z KiS nie zwalnia 

wnioskodawcy z wymogu spełnienia kryterium dostępu B.1.10. 

 

2. Jesteśmy zainteresowani złożeniem wniosku w ramach powyższego konkursu, niestety jako 

Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem, które istnieje 

dopiero 2 lata nie dysponujemy dostatecznym potencjałem finansowym. Niemniej jednak mamy 

możliwość stworzenia partnerstwa z firmą, która wesprze nas w tym zakresie i dysponuje obrotem 

za rok 2014 wyższym niż planowana przez nas wartość projektu. Przedsiębiorstwo, o którym 

mówimy to prywatna firma posiadająca duże doświadczenie w realizacji projektów ze środków 

unijnych, w tym dla osób zagrożonych wykluczeniem.  

Proszę o informację, czy możliwe jest partnerstwo z prywatną firmą. 

 

Niestety nie może zawrzeć Pani partnerstwa z przedsiębiorstwem, gdyż firma prywatna nie jest 

uprawniona do składania wniosków o dofinansowanie. Partnerstwo może więc zostać zawarte 

pomiędzy Pani stowarzyszeniem a:  

a) jednostkami samorządu terytorialnego i/lub ich jednostkami organizacyjnymi (w tym OPS/PCPR); 

b) podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie (w tym organizacjami pozarządowymi); 

c) podmiotami ekonomii społecznej. 

 

3. W Harmonogramie  naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P 

na lata 2014-20 na rok 2015 dla Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne w uwagach 

zaznaczono, że jest to konkurs w ramach polityki terytorialnej. Rozumiem, że dotyczy to konkursu 

Nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-009/15. Proszę o wyjaśnienie, co to oznacza. Czy skutkuje 

ograniczeniem podmiotów uprawnionych do składania wniosków albo czy preferuje jakieś 

podmioty lub typy działań? Proszę także o wyjaśnienie, w jaki sposób wnioski składane w tym 

konkursie muszą być zgodne ze strategią rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji lub strategią 

Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w rozumieniu kryterium B.1.7. Regulaminu. Jest to 

kryterium, którego niespełnienie oznacza odrzucenie wniosku. 

Chcemy realizować projekt ww. konkursie na terenie miasta Inowrocławia, powiatu 

inowrocławskiego oraz powiatów sąsiednich. Jak zapewnić tę zgodność  z niezatwierdzonymi 

dotychczas strategiami rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Miasta i Gminy Inowrocław 

oraz strategią Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego powiatu inowrocławskiego? 
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Czy powyższa zgodność jest w jakiś sposób uwarunkowana tematycznym, obszarowym 

czy czasowym pokrywaniem się przygotowywanego projektu z fiszkami składanymi do ww. 

strategii  i ujmowanymi w tych strategiach jako załączniki do strategii? W szczególności, czy jest 

uwarunkowana ujęciem fiszek Wnioskodawcy  projektu na ww. konkurs w danej strategii na liście  

podstawowej, rezerwowej czy też komplementarnej projektów? 

Czy projekt może nie być rozwinięciem fiszki projektowej stanowiącej załącznik do strategii, która 

nie została ujęta na tej liście, bo powstał później lub nie został skierowany przez podmiot tworzący 

strategię do konsultacji Instytucji Zarządzającej albo uzyskał negatywną opinię tej instytucji – 

oczywiście przy spełnieniu wymogów zgodności, o których piszę poniżej? 

Czy wystarczającym warunkiem zgodności projektu z kryterium B.1.7. Zgodność ze strategią 

rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji lub strategią Obszaru Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego, jest aby projekt realizował cele określone w strategii rozwoju Obszaru 

Strategicznej Interwencji (OSI) lub strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego (ORSG), 

a mianowicie, że:  

- projekt realizowany jest na obszarze, dla którego została przygotowana pozytywnie zaopiniowana 

przez IZ RPO Strategia OSI/ORSG; 

- projekt wykazuje powiązanie z częścią diagnostyczną, w tym analizą wyzwań i problemów 

Strategii OSI/ORSG;  

- projekt wykazuje powiązanie z celami wskazanymi w Strategii OSI/ORSG poprzez realizację 

wskaźników? 

 

Konkurs w ramach polityki terytorialnej oznacza, że o wsparcie mogą ubiegać się wszystkie podmioty 

wymienione w Regulaminie konkursu, zaś projekty mogą być realizowane na terenie województwa 

kujawsko-pomorskiego z wyłączeniem tych obszarów, które wchodzą w skład Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych (ZIT), tj. miasta Bydgoszcz i Toruń wraz z okolicznymi gminami: Białe Błota, 

Chełmża, Czernikowo, Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Koronowo, Kowalewo Pomorskie, Lubicz, 

Łabiszyn, Łubianka, Łysomice, Nakło nad Notecią, Nowa Wieś Wielka, Obrowo, Osielsko, Sicienko, 

Szubin, Wielka Nieszawka, Zławieś Wielka, Miasto Chełmża, Gmina i Miasto Solec Kujawski, Powiaty: 

Bydgoski i Toruński. Miasto Inowrocław wchodzi w skład Obszaru Strategicznej Interwencji (OSI), 

natomiast powiat inowrocławski w Obszary Rozwoju Społeczno-Gospodarczego (ORSG). W związku 

z tym mogą Państwo ubiegać się o dofinansowanie w niniejszym konkursie.  

Chcąc spełnić kryterium B.1.7, należy wskazać we wniosku o dofinansowanie projektu, czy: 

- projekt realizowany jest na obszarze, dla którego została przygotowana pozytywnie zaopiniowana 

przez IZ RPO Strategia OSI/ORSG; 

- projekt wykazuje powiązanie z częścią diagnostyczną, w tym analizą wyzwań i problemów Strategii 

OSI/ORSG; 

- projekt wykazuje powiązanie z celami wskazanymi w Strategii OSI/ORSG poprzez realizację 

wskaźników. 

Strategie OSI i ORSG zostały pozytywnie zaopiniowane i są wiążące w niniejszym konkursie (zostały 

opublikowane na stronie: http://mojregion.eu/index.php/zobacz-ogloszenia?mmid=10). Oznacza to, 

że zgodnie z kryterium B.1.7 projekt powinien być realizowany na obszarze dla którego przygotowana 

została strategia. Projekt powinien wykazywać powiązanie z częścią diagnostyczną strategii 

oraz powiązanie z celami wskazanymi w strategii (poprzez realizację wskaźników). W ramach 

konkursu nie będzie ocenianie powiązanie projektu z fiszkami.  

 

http://mojregion.eu/index.php/zobacz-ogloszenia?mmid=10
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4. Czy w przypadku, gdy liderem projektu jest OPS lub PCPR kryterium oceny (dostępu) B.1.10 oraz 

B.1.14 (załącznik nr 5 do dokumentacji konkursowej) muszą być spełnione łącznie, czy wystarczy 

spełnić tylko jedno z nich? 

 

Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-009/15 oraz Załącznikiem nr 5 Kryteria 

wyboru projektu w przypadku, gdy liderem projektu jest OPS lub PCPR kryterium oceny dostępu 

B.1.10 oraz B.1.14 (załącznik nr 5 do dokumentacji konkursowej) muszą być spełnione łącznie. 

 

5. Kryterium dostępu nr B.1.15 stanowi, że projekt składany przez podmiot z sektora publicznych 

służb zatrudnienia zakłada partnerstwo z podmiotem z sektora publicznych służb społecznych. 

Czy spełnienie powyższego kryterium dotyczy tylko sytuacji, gdy Powiatowy Urząd Pracy (podmiot 

z sektora publicznych służb zatrudnienia) będzie Liderem w projekcie (Wnioskodawcą), czy 

powyższa kwestia dotyczy również sytuacji, gdy Powiatowy Urząd Pracy będzie występował 

jako Partner? 

 

Zgodnie z kryterium dostępu nr B.1.15: „Projekt składany przez podmiot z sektora publicznych służb 

zatrudnienia zakłada partnerstwo z podmiotem z sektora publicznych służb społecznych”. Powyższe 

kryterium dotyczy tylko sytuacji, gdy Powiatowy Urząd Pracy (podmiot z sektora publicznych służb 

zatrudnienia) będzie realizatorem - Liderem w projekcie. 

 

6. Powiat …/ PCPR w …  zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie projektu wpisującego się w typ 

1 projektów, tj. zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie  

społeczne, a także powrót na rynek pracy realizowane w oparciu o kontrakt socjalny lub jego 

odmiany z wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej. Usługi 

aktywnej integracji o charakterze zawodowym zaplanowane w projekcie (staże, usługi trenera 

pracy, doradcy zawodowego) będą realizowane przez partnera - podmiot wyspecjalizowany 

w zakresie aktywizacji zawodowej – organizację pozarządową wyłonioną zgodnie 

z postanowieniami art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1146 ze zm.). Czy przy tego typu projektach należy również dodatkowo zawiązać partnerstwo  

z podmiotem z sektora finansów publicznych (inaczej rzecz ujmując, czy przy typie projektów nr 1 

kryteria dostępu B.1.10 i B.1.14 muszą być spełnione łącznie)? Nadmieniam, że projekt jest 

adresowany do osób przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających pieczę zastępcza oraz 

do osób niepełnosprawnych. Zasadniczo nie jest adresowany do osób bezrobotnych 

zakwalifikowanych do III profilu pomocy, poza tym PCPR i tak nie jest podmiotem uprawnionym 

do realizacji wspólnie z PUP  Programów Aktywizacji i Integracji. Wobec tego, jeżeli kryterium 

dostępu dla tego typu projektu jest partnerstwo z podmiotem z sektora publicznych służb 

zatrudnienia, na czym ta współpraca miałaby polegać? 

 

W przypadku, gdy liderem projektu jest OPS lub PCPR kryterium dostępu B.1.10 oraz B.1.14 muszą 

być spełnione łącznie. 

Zgodnie z Regulaminem konkursu partnerstwo oznacza zaangażowanie we wspólną realizację 

projektu co najmniej dwóch samodzielnych, niezależnych podmiotów, wymienionych we wniosku 

o dofinansowanie projektu, których udział jest uzasadniony, konieczny i niezbędny, gdyż może 

przyczynić się do osiągnięcia celów projektu w wymiarze większym niż przy zaangażowaniu w jego 
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realizację jedynie wnioskodawcy, spowodować  synergię  albo  umożliwić  całościowe  potraktowanie  

zagadnienia, którego dotyczy projekt. Wspólna realizacja projektu polega na wniesieniu przez 

partnerów do projektu zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych stosownych 

do zakresu wykonywanych zadań. Zakres zadań i usług świadczonych przez poszczególnych 

partnerów (w ramach obligatoryjnych partnerstw wynikających z kryteriów dostępu B.1.10 i B.1.14) 

powinien zostać ustalony przez wnioskodawcę z partnerami na etapie wspólnego przygotowywania 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

7.  Zgodnie z postanowieniami Regulaminu konkursu ops oraz pcpr nie wdrażają samodzielnie  

usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym, lecz zajmują się tym wyłącznie podmioty 

wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej. Czy przez usługi aktywnej integracji 

o charakterze zawodowym należy rozumieć oprócz usług wspierających aktywizacje zawodową, np.  

– sfinansowanie usług trenera pracy, doradcy zawodowego, praktyka lub staż w spółdzielni 

socjalnej lub innym podmiocie również w przedsiębiorstwie  (instrumenty aktywizacji zawodowej) 

również skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji 

o charakterze zawodowym lub zdobywanie nowych kompetencji i umiejętności zawodowych, 

umożliwiających aktywizację zawodową (instrument aktywizacji edukacyjnej)? 

 

Skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze 

zawodowym lub zdobywanie nowych kompetencji i umiejętności zawodowych, umożliwiających 

aktywizację zawodową zostało zaliczone do instrumentów aktywizacji edukacyjnej, zaś usługi 

aktywnej integracji o charakterze zawodowym dotyczą instrumentów aktywizacji zawodowej 

wymienionych w Regulaminie konkursu w podrozdziale 1.2. Przedmiot konkursu (s. 11), tj.: 

a) uczestnictwo w zajęciach Centrum Integracji Społecznej, 

b) uczestnictwo w zajęciach Klubu Integracji Społecznej, 

c) praktyka lub staż w spółdzielni socjalnej lub innym podmiocie również w przedsiębiorstwie  

(rekomendowana współpraca z PUP w tym zakresie), 

d) zajęcia dla osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej, 

e) usługi wspierające aktywizację zawodową - sfinansowanie usług trenera pracy, doradcy 

zawodowego. 

 

8. Grupą docelową w projekcie będą osoby niepełnosprawne oraz osoby  przebywające  w pieczy 

zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą. Zastosowane zostaną wobec tych osób narzędzia 

w formie indywidualnych programów usamodzielnienia oraz wobec osób niepełnosprawnych 

umowy na zasadach analogicznych jak dla kontraktu socjalnego (zgodnie z zał. nr 7 do Regulaminu 

konkursu). Czy wkładem własnym PCPR  do projektu mogą być: 

1) dofinansowania dla tych osób przyznawane ze środków PFRON np. do turnusów 

rehabilitacyjnych,  dofinansowania przyznawane w ramach realizacji programu celowego PFRON 

pn. „Aktywny samorząd”, 

2) świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, świadczenia 

na kontynuowanie nauki dla osób usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej, 

świadczenia na usamodzielnienie, świadczenia na zagospodarowanie, 

3) koszt utrzymania wychowanka w instytucjonalnej pieczy zastępczej (placówce opiekuńczo-

wychowawczej)? 
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Wkład własny może być wniesiony zarówno w formie pieniężnej, jak i w formie niepieniężnej. 

Wnioskodawca określa formę wniesienia wkładu własnego. Możliwe jest łączenie różnych form 

wnoszenia wkładu własnego. Wkład własny nie musi stanowić własności wnioskodawcy. Wkład 

własny wnoszony jest przez wnioskodawcę, niemniej jednak będzie on mógł pochodzić z różnych 

źródeł, w tym np. uczestników projektu (pod warunkiem, że nie będzie wykluczał ich udziału 

w projekcie), samorządu lokalnego czy strony trzeciej. W przypadku projektów partnerskich wkład 

finansowy może pochodzić od partnerów. Wkład własny może być wniesiony na przykład w formie: 

zasiłków dla uczestników z budżetu państwa, sfinansowania turnusów rehabilitacyjnych, 

sfinansowania prac społecznie użytecznych, wynagrodzeń związanych z potencjałem kadrowym, 

wkładu niepieniężnego związanego z udostępnieniem pomieszczeń na działania merytoryczne 

czy pracą wolontariusza. Zgodnie z Państwa propozycją wkład własny może stanowić także: 

dofinansowanie ze środków PFRON np. do turnusów rehabilitacyjnych,  dofinansowanie przyznawane 

w ramach realizacji programu celowego PFRON pn. „Aktywny samorząd”, świadczenie na pokrycie 

kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, świadczenie na kontynuowanie nauki dla 

usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej, świadczenie na usamodzielnienie, świadczenie 

na zagospodarowanie czy koszt utrzymania wychowanka w instytucjonalnej pieczy zastępczej 

(placówce opiekuńczo-wychowawczej). 

 

9. Czy osoba objęta projektem realizowanym w ramach  Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie  

społeczne, Działanie 9.2 Włączenie społeczne Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo może 

w tym samym czasie być uczestnikiem w projekcie realizowanym w ramach Poddziałania 9.3.2 

Rozwój usług społecznych Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Oś priorytetowa 9 

Solidarne społeczeństwo? 

 

Uczestnik może zostać objęty wsparciem w ramach dwóch projektów, pod warunkiem, że: 

-  zakres wsparcia świadczony wobec uczestnika jest inny (tzn. wobec jednej osoby nie są realizowane 

te same formy wsparcia), 

- nie dochodzi do podwójnego finansowania tych samych wydatków, 

- uczestnik może efektywnie uczestniczyć we wsparciu zgodnym ze ścieżką uczestnictwa w ramach 

każdego z projektów oraz wywiązać się ze wszystkich zobowiązań względem Beneficjenta 

wynikających z zawartej umowy lub regulaminu udziału w projekcie. 

O ewentualnym przyjęciu do projektu osoby, która jest uczestnikiem innego projektu finansowanego 

ze środków unijnych decyduje Beneficjent po zasięgnięciu informacji na temat realizowanego 

wsparcia oraz na podstawie oświadczenia podpisanego przez  uczestnika projektu. 

 

10. Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu wskazuje m.in. kwotę 2.500 zł na kontrakt i 1.800 zł na 

kurs zawodowy. Czy wartość kontraktu (2.500 zł) zawiera w sobie (1.800 zł) wartość kursu 

zawodowego? Jak interpretować koszty objęcia uczestnika aktywizacją społeczno-zawodową 

(11 915,95 zł/osobę lub kwoty 19 957,98 zł - w przypadku osoby niepełnosprawnej)? 

 

Zgodnie z załącznikiem nr 7 do Regulaminu konkursu wskazana jest kwota 2 500 zł dla kontraktu 

socjalnego oraz kwota 1 800 zł dla kursu zawodowego. Wartość kontraktu nie zawiera w sobie 

wartości kursu zawodowego. Należy jednak pamiętać, aby koszt objęcia kompleksową aktywizacją 
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społeczno-zawodową nie przekroczył kwoty 11 915,95 zł lub kwoty 19 957,98 zł (w przypadku osoby 

niepełnosprawnej) na osobę. 

Koszt kontraktu socjalnego oznacza wszystkie koszty związane z objęciem uczestnika projektu 

instrumentami aktywizacji społecznej, w tym o charakterze zdrowotnym wymienionymi 

w Regulaminie konkursu. 

W ramach kosztu aktywizacji społeczno-zawodowej (na uczestnika projektu) należy uwzględnić 

wyłącznie koszty instrumentów aktywnej integracji wskazane w Regulaminie konkursu. W skład tego 

kosztu nie wchodzą świadczenia pieniężne wypłacane uczestnikom projektu (wynikające z przepisów 

prawa, jak np. zasiłki i pomoc pieniężna wypłacane na mocy ustawy o pomocy społecznej, 

świadczenia integracyjne wypłacane z funduszu pracy w CIS). Mogą być one wnoszone do projektu 

jako wkład własny. 

 

11. Czy MOPS może samodzielnie organizować staże zawodowe? Czy w ramach staży zawodowych 

organizowanych (ewentualnie) przez MOPS będzie obowiązek wypłacania stypendiów zgodnie 

z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy? 

 

MOPS nie może samodzielnie organizować staży zawodowych zgodnie z zapisami Regulaminu 

konkursu, praktyka lub staż są elementem instrumentu aktywizacji zawodowej. OPS i PCPR nie 

wdrażają samodzielnie usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym. Wdrożenie tych usług  

w  ramach  projektów  ww.  jednostek  jest  możliwe wyłącznie  przez  podmioty  wyspecjalizowane 

w zakresie aktywizacji zawodowej, w szczególności:  

a)      PUP i inne instytucje rynku pracy, o których mowa w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. 

o promocji zatrudnienia  i  instytucjach  rynku  pracy  (Dz.U.  z  2015  r.  poz.  149,  z  późn.  zm.),  

w  szczególności w ramach Programu Aktywizacja i Integracja;   

b)       CIS i KIS;   

c)      spółdzielnie  socjalne,  o  których  mowa  w  Ustawie  z  dnia  27  kwietnia  2006  r.  

o  spółdzielniach socjalnych (Dz.U. Nr 94, poz. 651, z późn. zm.);   

d)      organizacje  pozarządowe,  o  których  mowa  w  Ustawie  z dnia  24  kwietnia  2003  r.  

o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.).   

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy za organizowany staż/praktykę 

należy się stypendium. 

 

12. Kryterium dot. wkładu własnego: „W przypadku projektów skierowanych do osób 

z niepełnosprawnościami będzie możliwe wnoszenie wkładu własnego ze środków PFRON”. Czy 

powyższe kryterium zakłada, że środki na pokrycie wkładu własnego zostaną zapewnione ze 

środków PFRON przez Instytucję Zarządzającą? 

 

IZ RPO informuje, że wkład własny może pochodzić z różnych źródeł, m.in. PFRON. IZ RPO zapewnia 

maksymalne dofinansowanie UE wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu w wysokości 85%, 

natomiast zabezpieczenie wkładu własnego do projektu (stanowiącego minimum 15% wydatków 

kwalifikowanych) stanowi obowiązek Beneficjenta realizującego projekt.  

 

13. Typ projektowy 1 uwzględnia działania realizowane w oparciu o m.in. Program Aktywności 

Lokalnej. Czy w gminie, w której realizowany będzie projekt w Poddziałaniu 9.2.1 niezbędne jest 

przyjęcie przed złożeniem wniosku właściwego programu (strategii) przewidującej realizację 
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działań w formule PAL, czy też wzorem lat ubiegłych i doświadczeń PO KL – przyjęcie (lub 

aktualizacja) lokalnego programu (strategii) może nastąpić bezpośrednio przed realizacją działań 

w oparciu o PAL? 

Z naszego rozeznania wynika, że obecnie żadna gmina nie ma aktualnego Programu PAL. Były one 

przyjmowane uchwałami Rady Gmin/Powiatów na okres programowania 2007-13 i dotyczyły 

realizacji zadań w ramach projektów systemowych OPS i PCPR, tj. 7.1.1 i 7.1.2. Czy organizacja 

chcąca realizować działania PAL musi czekać, aż zostanie on uchwalony/zaktualizowany, czy 

wystarczą zapisy innych lokalnych programów/strategii odnoszące się do działań mogących być 

realizowanymi poprzez PAL? 

 

Zgodnie z Regulaminem konkursu podstawą prawną PAL jest art. 110 ust. 10 lub art. 112 ust. 13 

ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163), zgodnie z którym rada gminy lub rada 

powiatu, biorąc pod uwagę potrzeby w zakresie pomocy społecznej, opracowuje i kieruje do 

wdrożenia lokalne programy pomocy społecznej. Podstawą prawną może być również art. 41 ust. 2 

Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

który przewiduje, że gmina przyjmuje gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych. Program aktywności lokalnej może być realizowany także przez organizacje i  może 

być częścią lub rozwinięciem przyjętych już programów lokalnych i strategii. Przyjęcie (lub 

aktualizacja) lokalnego programu (strategii) może nastąpić bezpośrednio przed realizacją działań  

w oparciu o PAL, a nie jest wymagane na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu. 

Pierwszym krokiem przed podjęciem działań powinna być rzetelna i wnikliwa diagnoza zasobów, 

potrzeb i wyzwań stojących przed daną społecznością. W efekcie diagnozy należy uzasadnić potrzebę 

realizacji PAL oraz wskazać konkretne problemy, do rozwiązania których przyczyni się jego realizacja. 

Należy podać źródła i metody diagnozy. Następnie na podstawie stworzonej diagnozy przeprowadzić 

rozpoznanie potencjalnych partnerów określić cele i oczekiwane rezultaty zadań, sprecyzować, jakimi 

działaniami będziemy dążyć do osiągnięcia rezultatów oraz określić harmonogram, czyli jakie 

działania po kolei będziemy podejmować. Przez działania należy rozumieć wszystko to, co dzieje się 

w projekcie w odniesieniu do beneficjentów, np. kursy zawodowe, terapie, szkolenia, warsztaty, 

powoływanie do życia instytucji takich jak kluby, KIS-y, CIS-y i wiele innych pomysłów na 

zaangażowanie osób, dla których projekt jest realizowany. 

 

14.  Czy kryterium dostępu B.1.9 mówiące o trwałości miejsc świadczenia usług dotyczy tylko  

i wyłącznie nowo utworzonych podmiotów (CIS) czy także rozszerzenia zakresu usług/działalności 

w dotychczasowo istniejącym CIS, np. realizacja edycji zatrudnienia socjalnego w nowym 

miejscu/gminie przez istniejący CIS, a nieobejmujący swoją działalnością dotychczas tej gminy? 

 

Zgodnie z definicją kryterium B.1.9: „W ramach kryterium ocenie podlegać będzie zadeklarowany 

okres zachowania trwałości utworzonych podmiotów (w szczególności nowotworzonych CIS 

i KIS)/miejsc świadczenia usług/miejsc pracy (w szczególności w ramach ZAZ i WTZ). W przypadku 

wskazania okresu krótszego niż okres realizacji projektu lub braku informacji w tym zakresie, wniosek 

o dofinansowanie projektu zostanie odrzucony. Wymóg wynika z Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego i  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-

2020. Kryterium weryfikowane jest w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku”. W przypadku planowanego „rozszerzenia 
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zakresu usług/działalności w dotychczasowo istniejącym CIS, np. realizacja edycji zatrudnienia 

socjalnego w nowym miejscu/gminie przez istniejący CIS” mamy do czynienia ze zwiększeniem liczby 

miejsc zatrudnienia, dla którego zachowanie trwałości jest obligatoryjne. 

 

15. Pytanie dotyczące kryterium B.1.4 A: „Projekt zakłada, że preferowane do objęcia wsparciem 

będą osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia”. Czy kryterium zostanie spełnione 

wówczas, gdy wnioskodawca zaadresuje projekt do grupy docelowej, której wszyscy uczestnicy 

doświadczają wykluczenia z więcej niż jednej przesłanki wynikającej z definicji osób zagrożonych 

(wskazując ww. informację w treści wniosku), czy też celem kryterium jest zapewnienie w procesie 

rekrutacji mechanizmu, który gwarantuje udział osobom doświadczającym wykluczenia z jak 

największej liczby  przesłanek? I np. w procesie rekrutacji beneficjent zakłada objęcie wsparciem 

uczestników doświadczających wykluczenia z dwóch powodów, ale jeśli do projektu zgłoszą się 

uczestnicy wykluczeni z więcej niż dwóch powodów, to im właśnie winno być zapewnione miejsce 

w pierwszej kolejności? 

 

Zgodnie z kryterium B.1.4 A ocenie podlega, czy kryteria wyboru uczestników projektu zapewniają 

preferencje dla osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia (rozumianego jako wykluczenie 

z więcej niż jednej przesłanki wynikającej z definicji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym). Celem kryterium jest zapewnienie wsparcia dla osób wykluczonych z więcej niż jednej 

przesłanki (czyli minimum dwóch przesłanek). Może Pan we wniosku zapewnić preferencje dla osób 

wykluczonych z więcej niż dwóch powodów i przez to zapewnić im miejsce w pierwszej kolejności. 

 

16. Pytanie dotyczące kryterium B.1.7: „Zgodność ze strategią rozwoju Obszaru Straregicznej 

Interwencji lub strategią Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego” - Czy w konkursie  

w kontekście powyższego kryterium, dopuszczalna jest realizacja działań na obszarach objętych 

ZIT? 

 

Zgodnie z kryterium B.1.7 ocenie podlega, czy projekt realizuje cele określone w strategii rozwoju 

Obszaru Strategicznej Interwencji (OSI) lub strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego 

(ORSG). Wnioskodawca zobowiązany jest wskazać we wniosku o dofinansowanie projektu, czy: 

- projekt realizowany jest na obszarze, dla którego została przygotowana pozytywnie zaopiniowana 

przez IZ RPO Strategia OSI/ORSG; 

- projekt wykazuje powiązanie z częścią diagnostyczną, w tym analizą wyzwań i problemów Strategii 

OSI/ORSG; 

- projekt wykazuje powiązanie z celami wskazanymi w Strategii OSI/ORSG poprzez realizację 

wskaźników. 

Zgodnie z tym kryterium projekt może być realizowany na obszarze objętym strategią OSI lub ORSG.  

Konkurs Nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-009/15 jest konkursem ogłoszonym w ramach polityki 

terytorialnej co oznacza, że o wsparcie mogą ubiegać się wszystkie podmioty wymienione 

w Regulaminie konkursu, zaś projekty mogą być realizowane na terenie województwa kujawsko-

pomorskiego z wyłączeniem tych obszarów, które wchodzą w skład Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych (ZIT), tj. miasta Bydgoszcz i Toruń wraz z okolicznymi gminami: Białe Błota, Chełmża, 

Czernikowo, Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Koronowo, Kowalewo Pomorskie, Lubicz, Łabiszyn, 

Łubianka, Łysomice, Nakło nad Notecią, Nowa Wieś Wielka, Obrowo, Osielsko, Sicienko, Szubin, 
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Wielka Nieszawka, Zławieś Wielka, Miasto Chełmża, Gmina i Miasto Solec Kujawski, Powiaty: 

Bydgoski i Toruński. 

Konkurs o tej samej temetyce w ramach ZIT przewidziany jest na III kwartał 2016 roku. 

 

17. Czy za trwałość projektu można uznać podniesienie kompetencji społecznych u uczestników 

projektu lub udzielanie przez pracowników MOPR będących opiekunami grup w projekcie 

informacji o ulgach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych oraz innych informacji z zakresu 

pomocy społecznej i dofinansowań ze środków PFRON przez okres dłuższy niż czas trwania 

projektu? 

 

Trwałość projektu należy rozumieć zgodnie z definicją kryterium dostępu B.1.9. W przypadku 2 typu 

przedsięwzięć (tj. zindywidualizowanych i kompleksowych działań umożliwiających aktywne 

włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy, realizowanych w CIS, KIS, ZAZ i WTZ) projekt 

zakłada trwałość nowo utworzonych miejsc świadczenia usług przez okres odpowiadający okresowi 

realizacji projektu. Ocenie podlegać będzie zadeklarowany okres zachowania trwałości utworzonych 

podmiotów (w szczególności nowo tworzonych CIS i KIS)/miejsc świadczenia usług/miejsc pracy 

(w szczególności w ramach ZAZ i WTZ). W przypadku wskazania okresu krótszego niż okres realizacji 

projektu lub braku informacji w tym zakresie, wniosek o dofinansowanie projektu zostanie 

odrzucony. Wymóg wynika z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

i  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. Kryterium weryfikowane jest 

w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. Niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku. 

Jeśli wnioskodawca jest zobowiązany do zachowania trwałości, we wniosku o dofinansowanie 

projektu musi zawrzeć informacje dotyczące sposobu utrzymania funkcjonowania miejsc po ustaniu 

finansowania z EFS, tj. informacje z jakiego źródła, innego niż wsparcie EFS, miejsca te będą 

utrzymane w okresie trwałości, a także planowane działania zmierzające do utrzymania 

funkcjonowania tych miejsc po ustaniu finansowania z EFS. Aktualna informacja dotycząca liczby 

miejsc oferowanych przez podmiot po projekcie w okresie trwałości musi być obowiązkowo 

opublikowana na stronie internetowej beneficjenta. Potencjalni odbiorcy usług muszą wiedzieć, że 

mogą zgłosić się po usługę. 

 

18. Czy w projekcie partnerskim MOPR i PUP prawidłowe będzie dokonanie podziału zadań 

w sposób następujący pomiędzy partnerami: 

-  PUP – indywidualny plan działania – IPD, warsztaty z zakresu aktywizacji zawodowej, ustalenie 

w wyniku procesu doradczego kierunku zdobycia, zmiany lub podniesienia kwalifikacji 

zawodowych osoby niepełnosprawnej, poszukiwanie pracodawców zainteresowanych stażem 

zawodowym, aktywne poszukiwanie zatrudnienia po zakończonym stażu – indywidualne 

konsultacje z doradcą zawodowym; 

- MOPR – szkolenia zawodowe (usługa zlecona firmie zewnętrznej) i wypłata stypendium 

szkoleniowego, skierowanie na staż zawodowy  do pracodawcy wskazanego przez PUP oraz 

wypłata stypendium stażowego.  

Taki podział zadań zaproponowano ze względu na wysokość stypendium stażowego 1850 zł, jakie 

mógłby wypłacić MOPR, gdyż w sytuacji skierowania osób przez PUP na staż zawodowy wynosi ono 

120% zasiłku, tj. ok. 900 zł. Poza tym osoby niepełnosprawne (bezrobotne – III profil) mogą tylko 
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otrzymać wsparcie z PUP w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, gdzie szkolenia i staże nie sa 

przewidziane, co ogranicza im dostęp do oferowanego przez MOPR wsparcia zaplanowanego  

w projekcie. 

 

Zgodnie z Regulaminem konkursu MOPR obowiązują zapisy podrozdziału 1.2 Przedmiot konkursu: 

 „OPS i PCPR nie wdrażają samodzielnie usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym. 

Wdrożenie tych usług w ramach projektów ww. jednostek jest możliwe wyłącznie przez podmioty 

wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej, w szczególności:  

a) PUP i inne instytucje rynku pracy, o których mowa w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r.  

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.), 

w szczególności w ramach Programu Aktywizacja i Integracja;  

b)  CIS i KIS;  

c) spółdzielnie socjalne, o których mowa w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach 

socjalnych (Dz.U. Nr 94, poz. 651, z późn. zm.);  

d) organizacje pozarządowe, o których mowa w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.).  

Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach projektów OPS lub PCPR muszą być 

realizowane: 

a) przez partnerów OPS lub PCPR w ramach projektów partnerskich; 

b) przez PUP na podstawie porozumienia o realizacji Programu Aktywizacja i Integracja,;  

c) przez podmioty wybrane w ramach zlecenia zadania publicznego na zasadach określonych 

w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz.U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.);  

d) przez podmioty danej jednostki samorządu terytorialnego wyspecjalizowane w zakresie 

reintegracji zawodowej, o ile zostaną wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu jako 

realizatorzy projektu”. 

W związku z powyższym MOPR nie może samodzielnie kierować na staże i wypłacać stypendiów 

stażowych. Może natomiast realizować szereg instrumentów aktywizacji edukacyjnej i społecznej 

(także o charakterze zdrowotnym), które nie zostały przewidziane w przedstawionym podziale 

zadań. 

W przypadku osób bezrobotnych z III profilu (tzw. oddalonych od rynku pracy) wnioskodawcy są 

zobowiązani do zastosowania PAI. 

 

19. Czy w budżecie projektu w ramach kosztów racjonalnych usprawnień można zaplanować koszty 

(nagroda/dodatek/premia) dla opiekuna stażu osoby niepełnosprawnej, którym będzie 

wyznaczony przez pracodawcę pracownik, bardzo dobrze znający teren i specyfikę zakładu pracy, 

wykazujący wysokie zdolności organizacyjne, cechujący się empatią? 

 

Mechanizm racjonalnych usprawnieńw odniesieniu do projektów realizowanych ze środków EFS 

należy rozumieć jako możliwość finansowania specyficznych usług dostosowawczych lub 

oddziaływania na szeroko pojętą infrastrukturę, nieprzewidzianych z góry we wniosku 

o dofinansowanie projektu, lecz uruchamianych wraz z pojawieniem się w projekcie (w charakterze 
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uczestnika lub personelu) osoby z niepełnosprawnością. W projektach dedykowanych, w tym 

zorientowanych wyłącznie lub przede wszystkim na osoby z niepełnosprawnościami oraz  

w projektach skierowanych do zamkniętej grupy uczestników, wydatki na sfinansowanie mechanizmu 

racjonalnych usprawnień są wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu. Zgodnie  

z przykładowym katalogiem kosztów racjonalnych usprawnień istnieje możliwość poniesienia kosztu 

m.in. specjalistycznego transportu na miejsce realizacji wsparcia, czy asystenta osoby 

z niepełnosprawnością. W uzasadnionym przypadku możliwe będzie także sfinansowanie dodatku dla 

opiekuna stażu osoby niepełnosprawnej. 

 

20.  W jaki sposób liczyć wartość cross-financingu i środków trwałych w projekcie? 

 

Zapis na s. 34 podrozdziału 2.3.8 Regulaminu konkursu brzmi „W ramach projektów 

współfinansowanych z EFS wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości 

jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz 

wydatków w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 10% wydatków projektu.”  

Środki trwałe zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 15 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.), z zastrzeżeniem inwestycji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 17 tej 

ustawy, są to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej 

użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki 

organizacyjnej; zalicza się do nich w szczególności: nieruchomości – w tym grunty, prawo 

użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, 

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu 

użytkowego, maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy, ulepszenia w obcych środkach 

trwałych, inwentarz żywy.  W ramach projektów współfinansowanych z EFS wartość wydatków 

poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN zł. 

netto w ramach projektu nie mogą przekraczać 10% wydatków projektu. 

Cross-financing może dotyczyć wyłącznie:  

a) zakupu nieruchomości,  

b) zakupu infrastruktury, przy czym poprzez infrastrukturę rozumie się elementy nieprzenośne, na 

stałe przytwierdzone do nieruchomości, np. wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie windy 

w budynku, 

c) dostosowania lub adaptacji (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń. 

Wydatki w ramach cross-financingu nie mogą łącznie przekroczyć 10% dofinasowania unijnego. 

 

21. W jakim sposób w Katalogu maksymalnych dopuszczalnych stawek dla towarów i usług 

(załącznik nr 7) należy rozumieć jednostkę miary „spotkanie” podczas poradnictwa 

specjalistycznego - terapii rodzinnej? Jaki jest zakres czasowy spotkania? 

 

Przy określaniu Katalogu maksymalnych dopuszczalnych stawek dla towarów i usług przyjęto dla 

poradnictwa specjalistycznego – terapii rodzinnej jednostkę miary „spotkanie” jako formę stosowaną 

przez poradnie, a trwające 90 min. 
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22. W jaki sposób będzie weryfikowane, czy osoba korzysta z PO PŻ? Czy będziemy wymagać 

dokumentu z OPS-u na przykład, w którym ośrodek/lub osoba oświadczyłaby, że korzystała jeden 

raz czy więcej? Czy wystarcza nam tylko oświadczenie osoby czy zaświadczenie z ośrodka? Czy 

wystarczy, że skorzystała np. raz w ciągu roku z PO PŻ czy musiałaby skorzystać więcej razy? Czy 

będziemy mierzyć to w ujęciu rocznym czy np. półrocznym, przed złożeniem wniosku 

o dofinansowanie przez Beneficjenta? Czy wystarczy, że wskaże nam to we wniosku 

o dofinansowanie bez przedkładania dodatkowych dokumentów? 

 

We wniosku o dofinansowanie beneficjent deklaruje, że będzie preferował osoby korzystające z PO 

PŻ i opisuje zasady preferencji. Weryfikacja statusu następuje w oparciu o oświadczenie uczestnika 

(z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą), zgodnie 

z definicją wskaźnika rezultatu na str. 38 Regulaminu konkursu. 

 

23. W Regulaminie konkursu wskazano (str. 45): „W przypadku administracji samorządowej  

i rządowej oznacza to, iż organ administracji nie może uznać za partnera podległej mu jednostki 

budżetowej (nie dotyczy to jednostek nadzorowanych przez organ administracji oraz tych 

jednostek podległych organowi administracji, które na podstawie odrębnych przepisów mają 

osobowość prawną)”. Czy powyższe oznacza, że partnerstwo w projekcie może być zawiązane 

między jednostką samorządu terytorialnego a podległą jej jednostką, która na podstawie 

odrębnych przepisów ma osobowość prawną? 

 

Zawiązanie partnerstwa między ww. podmiotami nie jest możliwe. Ministerstwo Infrastruktury  

i Rozwoju zakwestionowało bowiem możliwość „wyłączania zastosowania art. 33 ust. 6 [Ustawy  

z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  

w perspektywie finansowej 2014-2020] do jednostek samorządu terytorialnego i jednostek z nimi 

powiązanych – niezależnie od formy prawnej tego typu jednostek – z powołaniem się na fakt 

nieprowadzenia działalności gospodarczej przez ww. jednostki”. 

 

24. Czy jednostka organizacyjna JST nieposiadająca osobowości prawnej może złożyć wniosek 

o dofinansowanie? 

 

W przypadku jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego nieposiadających 

osobowości prawnej np. ośrodek pomocy społecznej nie może samodzielnie ubiegać się  

o dofinasowanie projektu. Jednakże w przypadku, kiedy przez jednostkę nadrzędną powierzona 

będzie mu realizacja projektu albo kiedy będzie stroną umowy o dofinansowanie projektu na 

podstawie upoważnienia, pełnomocnictwa lub innego równoważnego dokumentu, w podsekcji A.5. 

wniosku o dofinansowanie projektu, należy wskazać dane odnoszące się do właściwej jednostki 

organizacyjnej. Dane jednostki samorządu terytorialnego należy wskazać natomiast w podsekcji A.1. 

wniosku 

o dofinansowanie projektu. 

 

25. Czy wszystkie osoby bezrobotne mogą być uczestnikami projektu w ramach Poddziałania 9.2.1? 
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Uczestnikami projektu 9.2.1 mogą być osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu oraz inne, 

które spełniają wymogi określone w Regulaminie konkursu (s. 23-24) odnośnie grupy docelowej, tj. 

uczestnikami mogą być następujące grupy odbiorców: 

 Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności 

wymagają aktywizacji społecznej, w tym osoby bezrobotne, które zgodnie z ustawą o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajdują się w trzeciej grupie osób - tzw. oddalonych od 

rynku pracy (w odniesieniu do osób sprofilowanych przez powiatowe urzędy pracy),  

 Osoby ze środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności 

z obszarów zdegradowanych, w tym objętych rewitalizacją, 

 Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim 

jest to niezbędne dla wsparcia osób wykluczonych społecznie), w tym osoby pełniące obowiązki 

opiekuńcze. 

Przez osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym rozumie się:  

1. Osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy 

społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 poz.163 z późn. zm.);  

2. Osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu 

socjalnym(Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225, z późn. zm.);  

3. Osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny 

przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa 

w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 

z 2015 poz.332 z póżń zm.);  

4. Osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji 

i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach 

nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382);  

5. Osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych 

ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);  

6. Osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby 

z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie 

zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375);  

7.  Rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub 

opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem 

z niepełnosprawnością;  

8. Osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.);  

9. Osoby niesamodzielne, które ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub 

niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego 

wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego; 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040640593
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10. Osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu 

Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu 

rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;  

11. Osoby korzystające z PO PŻ.  

Z otrzymania  wsparcia w ramach RPO zostały wyłączone osoby odbywające karę pozbawienia 

wolności. 

 

26. Czy w projektach OPS i PCPR mogą brać udział osoby bezrobotne zakwalifikowane do I lub II 

profilu pomocy zgodnie z Ustawą z 20 kwietnia 2014 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy, które jednocześnie korzystają z pomocy społecznej ze względu na inne niż bezrobocie 

przesłanki? 

 

Osoby bezrobotne zakwalifikowane do I lub II profilu pomocy zgodnie z Ustawą z 20 kwietnia 2014 r. 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy mogą wziąć udział w projekcie, o ile kierowane do 

nich wsparcie nie ma charakteru aktywizacji zawodowej. I i II profil co do zasady są wspierane 

w ramach Osi Priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy. 

 

27. Dopuszczona została możliwość realizacji projektu przez kilku realizatorów, gdyż OPS/PCPR jest 

jednostką organizacyjną JST i z jej ramienia będzie realizował projekt. W takiej sytuacji część zadań 

związana z reintegracją zawodową mogłaby być realizowana przez inną jednostkę organizacyjną tej 

samej JST co OPS (np. CIS lub KIS), o ile zostałoby to przewidziane we wniosku o dofinansowanie? 

 

Wytyczne wskazują pewną logikę postępowania w odniesieniu do realizacji przez OPS/PCPR usług 

aktywnej integracji o charakterze zawodowym, mówiąc że usługi te nie mogą być realizowane 

samodzielnie przez OPS/PCPR, gdyż nie są do tego powołane. Taką działalność prowadzą inne 

podmioty m.in. PUP.  

Skierowanie do CIS i KIS stanowi kompleksową usługę aktywnej integracji, obejmującą aktywizację 

społeczną i zawodową. OPS/PCPR jako jednostki samorządu terytorialnego mogą prowadzić CIS i KIS, 

a więc realizować aktywizację (reintegrację) społeczną i zawodową.   

Jeżeli CIS lub KIS jest jednostką organizacyjną danej JST (tej samej JST co OPS), wówczas może 

realizować projekt wspólnie z OPS-em z tej samej JST. 

 

28. Czy w stosunku do uczestnika projektu realizowanego przez OPS/PCPR należy zawsze stosować 

instrument aktywizacji zawodowej, czy dobór tych instrumentów może należeć do Beneficjenta, 

który ostatecznie odpowiada za wykazanie odpowiednio wysokiego odsetka efektywności 

zatrudnieniowej? 

Nie ma obowiązku zastosowania instrumentów aktywizacji zawodowej, ale wymagane jest 

osiągnięcie wskaźników efektywności społeczno-zatrudnieniowej. Wybór instrumentów jest 

uzależniony od indywidualnej diagnozy uczestnika projektu i ustalonej dla niego ścieżki reintegracji. 

 

29. Czy uczestnik projektu OPS/PCPR, który jest zakwalifikowany do III profilu pomocy, może 

zostać objęty tylko wsparciem w ramach PAI? Ten program wydaje się być dość ubogi, wydaje się, 

że lepsza oferta jest poza tym systemem (np. dostęp do instrumentów aktywizacji edukacyjnej czy 

zdrowotnej). Innymi słowy, czy beneficjent, który włączy do projektu osoby, które wskazano do III 
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profilu muszą obowiązkowo w stosunku do niego zastosować PAI (a tym samym współpracować 

z PUP)? Jeżeli tak, to czy równolegle do PAI te osoby mogą być objęte instrumentami aktywizacji 

edukacyjnej bądź dodatkowymi instrumentami aktywizacji zawodowej? 

 

Uczestnik projektu OPS/PCPR zakwalifikowany do III profilu obowiązkowo musi zrealizować PAI oraz 

może zostać objęty wsparciem uzupełniającym wobec wsparcia oferowanego w ramach PAI. Rodzaj 

i zakres dodatkowego wsparcia powinien być dostosowany do rzeczywistych potrzeb uczestnika 

projektu oraz jest uzależniony od katalogu narzędzi i instrumentów, które wnioskodawca przewidział 

do wykorzystania we wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

30. Czy w przypadku osób bezrobotnych z III profilu istnieje możliwość skierowania ich przez OPS 

do CIS i wówczas czy obligatoryjne będzie wsparcie realizowane na podstawie PAI? Czy można 

będzie PAI zastąpić reintegracją społeczno-zawodową w CIS, która zapewnia o wiele szersze 

wsparcie, przy zachowaniu idei programu (np. PAI trwa 2 miesiące, 20 godz. w tygodniu, udział  

w CIS trwa 12 m-cy, w szczególnych przypadkach do 18 m-cy, min. 30 godz. w tygodniu)? Czy należy 

najpierw zaplanować dla uczestników udział w PAI, a dopiero potem skierowanie do CIS (również 

w ramach projektu)? 

 

Tak, wymagane jest wsparcie w ramach PAI, jednak uczestnik projektu OPS/PCPR zakwalifikowany do 

III profilu może zostać objęty także wsparciem uzupełniającym wobec wsparcia oferowanego 

w ramach PAI. PAI jest wymaganym minimum. Pozostałe działania uzupełniające zależą od 

beneficjenta i ewentualnie innych ograniczeń postawionych przez IZ RPO. 

 

31. Czy OPS może uznać za grupę docelową osoby bezrobotne i korzystające z pomocy społecznej, 

nie biorąc pod uwagę do jakiego profilu pomocy zostały zakwalifikowane? Innymi słowy, czy 

słuszna jest interpretacja, że zapisy mówią o 2 grupach bezrobotnych: 1. osoby bezrobotne 

korzystające z pomocy społecznej (które nie są zarejestrowane w PUP, lecz wpisują się w definicję 

bezrobotnych według BAEL); 2. osoby bezrobotne z III profilu (zarejestrowane w PUP, dla których 

PUP ustalił profil i są to osoby korzystające z pomocy społecznej)? 

 

Można do udziału w projekcie zakwalifikować osoby bezrobotne z innego niż III profil, o ile do 

projektu zostaną zakwalifikowane z innego powodu niż bezrobocie. Jednak te osoby (I i II profil) nie 

korzystają z aktywizacji zawodowej, ale z aktywizacji społecznej. 

 

32. Czy w przypadku obligatoryjnego wskaźnika rezultatu: „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu” wartość 

docelowa musi zostać ustalona na poziomie 100%? 

 

W przypadku obligatoryjnego wskaźnika rezultatu: „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu” wartość docelowa 

musi wynosić co najmniej 70%. 

 

33. Jeśli jako wnioskodawca zostanie wskazane starostwo, a jako realizatorzy PUP i PCPR, to kto 

jest uprawniony do wyboru partnera, wnioskodawca czy podmiot realizujący projekt?  
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Jeśli starosta danego powiatu nie upoważni  żadnego z realizatorów do składania w jego imieniu 

wniosku (w tym do realizacji i rozliczania projektu), to potrzeba wyboru partnera nie jest wymagana 

w danym konkursie 9.2.1. 

W przypadku, gdy starosta upoważni dyrektora PCPR do składania wniosku (w tym do realizacji 

i rozliczania projektu), to zgodnie z kryterium nr B.1.14, PCPR podpisuje porozumienie z PUP 

w zakresie współpracy na rzecz realizacji danego projektu oraz dodatkowo dokonuje także wyboru 

partnera zgodnie z kryterium B.1.10 z podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i/lub podmiotów ekonomii społecznej. 

 W przypadku, gdy starosta upoważni syrektora PUP do składania wniosku (w tym do realizacji 

i rozliczania projektu), to zgodnie z kryterium nr B.1.15, PUP podpisuje porozumienie z PCPR 

w zakresie współpracy na rzecz realizacji danego projektu. 

34. Jeśli PCPR zostanie upoważniony przez Starostwo do podejmowania decyzji wiążących  

w imieniu wnioskodawcy i podpisywania dokumentacji projektowej, to podpisane przez niego 

oświadczenia we wniosku o dofinansowanie odnoszą się do realizatora czy do wnioskodawcy (tak 

jak literalnie jest to wskazane we wniosku)? Wątpliwości może budzić np. oświadczenie dotyczące 

kwalifikowalności podatku VAT, którego treść może być różna w zależności od tego, czy mamy na 

myśli wnioskodawcę czy realizatora. 

 

W zakresie zapytania związanego z składaniem oświadczenia dotyczącego kwalifikowalności podatku 

VAT należy zaznaczyć, iż struktura wniosku o dofinansowanie wskazuje trzy poziomy oświadczenia  

w każdych tych poziomach to wnioskodawca określa swój status podatkowy:  

- na poziomie pierwszym rozpatrujemy wnioskodawcę jako osobę prawną (jst – gmina lub powiat), 

która ma możliwość bądź nie odzyskania podatku VAT z określonych przepisami prawa 

podejmowanych działalności (odpowiedzi: TAK lub NIE), 

- na drugim poziomie rozpatrywany jest aspekt, czy przewidziane działania i przypisane im konkretne 

wydatki objęte podatkiem VAT mogą być częściowo odzyskane poprzez zwrot naliczonego podatku 

VAT w związku z realizowanym projektem (odpowiedzi: TAK lub NIE), 

- na trzecim poziomie wnioskodawca składa oświadczenie, czy posiada prawną możliwość 

odzyskiwania podatku VAT w związku z realizowanym projektem (odpowiedzi: TAK lub NIE). 

W przypadku, gdy wnioskodawcą jest jednostka samorządu terytorialnego - np. gmina lub powiat,  

a realizatorem jest jego jednostka organizacyjna – ośrodek pomocy społecznej (ops)  lub powiatowe 

centrum pomocy rodzinie (pcpr), to zawsze należy rozpatrywać kwalifikowalność podatku VAT  

w zakresie podmiotu posiadającego osobowość prawną, w tym przypadku jst – gminę lub powiat. 

Należy zaznaczyć, iż to wnioskodawca określa swoją sytuację prawno-podatkową, a wszelkie 

interpretacje z zakresie podatku VAT udziela odpowiedni naczelnik urzędu skarbowego. 

  


