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Plan działania na rok 2009 
 

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI  
 

INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ 

Numer i nazwa 
Priorytetu 

VII. Promocja integracji 
społecznej 

Województwo PODKARPACKIE 

Instytucja 
Pośrednicząca 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 

Adres siedziby ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów 

Telefon 017 8509200 Faks 017 8524457 

E-mail wup@wup-rzeszow.pl 

Dane kontaktowe osoby 
(osób) w Instytucji 
Pośredniczącej do 

kontaktów roboczych 

Danuta Pawłowska 
tel. 017 850 92 81 

dpawlowska@wup-rzeszow.pl 

Instytucja 
Pośrednicząca II stopnia 

/ numer Działania lub 
Poddziałania 

Nie dotyczy 

Adres siedziby - 

Telefon - Faks - 

E-mail - 
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KARTA DZIAŁANIA 7.1 

 
Poddziałanie 7 .1.1 
 
Projekty, których realizacja jest kontynuowana  
 

B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM 

Typ/typy projektów 
(operacji) realizowane w 

ramach projektu 

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

Beneficjent systemowy 75 Ośrodków Pomocy Społecznej 

Czy typ projektu (operacji) 
został przewidziany w SzOP 

do realizacji w trybie 
systemowym? 

TAK X Jeżeli NIE – 
należy 

uzasadnić 
 

NIE  

Okres realizacji projektu 01.2008-12.2013 

Kwota 
poniesionych/planowanych 

wydatków w projekcie  

w latach 
2007-2008 

11 308 479 
PLN 

w 
roku 
2009 

15 996 000 
PLN 

ogółem w 
projekcie 

93 744 294 PLN 

Rezultaty 
planowane do 
osiągnięcia w 

ramach 
projektu  

twarde 
w latach 

2007-2008 

Nie dotyczy 
w 

roku 
2009 

Nie dotyczy 
na koniec 
realizacji 
projektu 

Nie dotyczy 

miękkie  Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 
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Projekty, których realizacja rozpocznie się w 2009 r.  

 

B2.1 PROJEKT PRZEWIDZANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM 

Typ/typy projektów 
(operacji) przewidziane do 

realizacji w ramach projektu 

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

Beneficjent systemowy 55 Ośrodków Pomocy Społecznej 

Czy typ projektu został 
przewidziany w SzOP do 

realizacji w trybie 
systemowym? 

TAK X Jeżeli NIE – 
należy 

uzasadnić 
 

NIE  

Okres realizacji projektu 01.2009 - 12.2013 

Kwota planowanych 
wydatków w projekcie  

w roku 
2009 

7 467 687 PLN 
ogółem w 
projekcie 

25 644 771 PLN 

Rezultaty 
planowane do 
osiągnięcia w 

ramach 
projektu  

twarde  
w roku 
2009 

Nie dotyczy 
na koniec 
realizacji 
projektu 

Nie dotyczy 

miękkie Nie dotyczy Nie dotyczy  

Szczegółowe kryteria 
wyboru projektów 

Kryteria dostępu 

1.  

Uzasadnienie:  

2.  

Uzasadnienie:  

3.  

Uzasadnienie:  
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Poddziałanie 7.1.2  
 
Projekty, których realizacja jest kontynuowana  
 

B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM 

Typ/typy projektów 
(operacji) realizowane w 

ramach projektu 

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

Beneficjent systemowy 
19 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz 4 Ośrodki Pomocy Społecznej w miastach 

na prawach powiatów 

Czy typ projektu (operacji) 
został przewidziany w SzOP 

do realizacji w trybie 
systemowym? 

TAK X Jeżeli NIE – 
należy 

uzasadnić 
 

NIE  

Okres realizacji projektu 01.2008-12.2013 

Kwota 
poniesionych/planowanych 

wydatków w projekcie  

w latach 
2007-2008 

4 354 953 PLN 
w 

roku 
2009 

7 721 229 
PLN 

ogółem 
w 

projekci
e 

71 324 674 PLN 

Rezultaty 
planowane do 
osiągnięcia w 

ramach 
projektu  

twarde 
w latach 

2007-2008 

Nie dotyczy 
w 

roku 
2009 

Nie dotyczy 
na 

koniec 
realizacj

i 
projektu 

Nie dotyczy 

miękkie  Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

 
 
Projekty, których realizacja rozpocznie się w 2009 r.  

 

B2.1 PROJEKT PRZEWIDZANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM 

Typ/typy projektów 
(operacji) przewidziane do 

realizacji w ramach projektu 

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

Beneficjent systemowy 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

Czy typ projektu został 
przewidziany w SzOP do 

realizacji w trybie 
systemowym? 

TAK X Jeżeli NIE – 
należy 

uzasadnić 
 

NIE  

Okres realizacji projektu 01.2009-12.2013 

Kwota planowanych 
wydatków w projekcie  

w roku 
2009 

100 000 PLN 
ogółem w 
projekcie 

720 451 PLN 

Rezultaty 
planowane do 
osiągnięcia w 

ramach 
projektu  

twarde  
w roku 
2009 

Nie dotyczy 
na koniec 
realizacji 
projektu 

Nie dotyczy 

miękkie Nie dotyczy Nie dotyczy 

Szczegółowe kryteria Kryteria dostępu 
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wyboru projektów 4.  

Uzasadnienie:  

5.  

Uzasadnienie:  

6.  

Uzasadnienie:  

 
 

Poddziałanie 7.1.3  
 
Projekty, których realizacja jest kontynuowana 
 

B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM 

Typ/typy projektów 
(operacji) 

realizowane w 
ramach projektu 

 szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej, działających na 
terenie regionu, powiązane bezpośrednio z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych zadań 

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 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie,  
Oddział Pomocy Społecznej i Analiz 

Czy typ projektu 
(operacji) został 
przewidziany w 

SzOP do realizacji 
w trybie 

systemowym? 

TAK X 

Jeżeli NIE – należy 
uzasadnić 

 
NIE  

Okres realizacji 
projektu 

09.2007 – 12.2013 

Kwota 
poniesionych/plano
wanych wydatków 

w projekcie  

w latach 
2007-
2008 

1 382 453 PLN 
w roku 
2009 

3 500 000 PLN 
ogółem w 
projekcie 

14 409 026 PLN 

Rezultaty 
planowan

e do 
osiągnięc

ia w 
ramach 
projektu  

twarde 

w latach 
2007-
2008 

 Podniesienie 
kwalifikacji w 
systemie 
pozaszkolnym przez 
400 pracowników 
instytucji pomocy i 
integracji społecznej 
bezpośrednio 
zajmujących się 
aktywną integracją 
potwierdzone 
uzyskanymi 
certyfikatami, 
dyplomami; 

 Podniesienie 
kwalifikacji w 
systemie 
pozaszkolnym przez 
pozostałych 615 
pracowników 
Instytucji pomocy i 
integracji społecznej 

w roku 
2009 

 Podniesienie 
kwalifikacji w systemie 
pozaszkolnym, przez 
490 pracowników 
instytucji pomocy i 
integracji społecznej 
bezpośrednio 
zajmujących się aktywną 
integracją potwierdzone 
uzyskanymi 
certyfikatami, 
dyplomami; 

 Podniesienie 
kwalifikacji w systemie 
pozaszkolnym przez 
pozostałych 1030 
pracowników Instytucji  
pomocy i integracji 
społecznej potwierdzone 
uzyskanymi 
certyfikatami, dyplomami 

na koniec 
realizacji 
projektu 

 Podniesienie 
kwalifikacji w systemie 
pozaszkolnym, przez 
1268 pracowników 
instytucji pomocy i 
integracji społecznej 
bezpośrednio 
zajmujących się aktywną 
integracją potwierdzone 
uzyskanymi 
certyfikatami, 
dyplomami; 

 Podniesienie 
kwalifikacji w systemie 
pozaszkolnym, przez 
pozostałych 2532 
pracowników Instytucji  
pomocy i integracji 
społecznej potwierdzone 
uzyskanymi 
certyfikatami, dyplomami 

miękkie  

 Zwiększenie 
motywacji i aspiracji 
zawodowych kadr 
Instytucji pomocy i 
integracji społecznej 
 

 Zwiększenie 
świadomości 
pracowników w 
zakresie możliwości 

 Nabycie umiejętności 
wykorzystania 
aktywnych form 
integracji społecznej w 
pracy zawodowej – 90 
% uczestniczących w 
projekcie pracowników 
realizujących aktywne 
formy integracji; 

 Podniesienie 

 Nabycie umiejętności 
wykorzystania 
aktywnych form 
integracji społecznej w 
pracy zawodowej – 90 
% uczestniczących w 
projekcie pracowników 
realizujących aktywne 
formy integracji; 

 Podniesienie 
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realizacji zadań 
Instytucji  pomocy i 
integracji społecznej 
 
 

umiejętności 
psychospołecznych i 
psychologicznych w 
zakresie pracy z 
osobami wykluczonymi 
90% uczestniczących w 
projekcie, pracujących z 
osobami wykluczonymi; 

 Nabycie umiejętności 
radzenia sobie ze 
stresem i rozwiązywania 
problemów w pracy 
zawodowej – 90 % 
uczestników projektu; 

 Zwiększenie motywacji 
i aspiracji zawodowych 
kadr Instytucji pomocy i 
integracji społecznej 
-90 % uczestników 
projektu; 
 

umiejętności 
psychospołecznych i 
psychologicznych w 
zakresie pracy z 
osobami wykluczonymi 
– 90% uczestniczących 
w projekcie, pracujących 
z osobami 
wykluczonymi; 

 Nabycie umiejętności 
radzenia sobie ze 
stresem i rozwiązywania 
problemów w pracy 
zawodowej – 90 % 
uczestników projektu; 

 Zwiększenie motywacji 
i aspiracji zawodowych 
kadr Instytucji pomocy i 
integracji społecznej 
-90 % uczestników 
projektu; 
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C. Wskaźniki monitorowania Działania 7.1 

 

Nr Działania Nazwa wskaźnika
Wartość wskaźnika do 

osiągnięcia w roku 2009

Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy 

zakończyli udział w projektach dotyczących 

aktywnej integracji

3300

 - w tym osoby z terenów wiejskich 2280

Liczba pracowników instytucji pomocy i integracji 

społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną 

integracją, którzy w wyniku wsparcia z EFS 

podnieśli swoje kwalifikacje w systemie 

pozaszkolnym 

490

Liczba klientów instytucji pomocy społecznej 

objętych kontraktami socjalnymi w ramach 

realizowanych projektów 

3050

Liczba pozostałych pracowników instytucji pomocy i 

integracji społecznej, którzy w wyniku wsparcia z 

EFS podnieśli swoje kwalifikacje w systemie 

pozaszkolnym

1030

C. Wskaźniki monitorowania Działania

Działanie 7.1
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KARTA DZIAŁANIA 7.2 

 
Poddziałanie 7.2.1  
 
LP. Konkursu:  A.1 Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw. X II kw.  III kw.  IV kw.  

Typ konkursu 
Otwarty  

 
Zamknięty X 

Typ/typy projektów  
(operacji) 

przewidziane do 
realizacji w ramach 

konkursu 

Projekty na rzecz integracji społeczno – zawodowej, obejmujące następujące typy realizowanych 
operacji: 
1. wsparcie dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej, w tym: centrów integracji 

społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów 
działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie 
jest działalność gospodarcza) z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej 

2. kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji 
zawodowych 

3. staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy 
4. poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne lub zawodowe, prowadzące do integracji 

społecznej i zawodowej 
5. rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji 

zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, 
animacji lokalnej, streetworkingu, couchingu, treningu pracy) 

6. rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej w 
tym w powrocie na rynek pracy 

7. rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy 
8. wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby 

niepełnosprawne w tym zaburzone psychicznie 
9. promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób wykluczonych i zagrożonych 

wykluczeniem społecznym 
10. wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży 

(świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe) 
połączonych z realizacją działań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej 

11. organizowanie akcji i kampanii promocyjno – informacyjnych m.in. z zakresu równości szans, 
mobilności i elastyczności zawodowej, promowania postaw aktywnych oraz przeciwdziałania 
wykluczeniu społecznemu 

12. prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz z zakresu polityki społecznej 
w regionie (w tym działań mających na celu przygotowanie i wdrażanie gminnych lub 
powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych). 

Szczegółowe kryteria 
wyboru projektów 

 

Kryteria dostępu 

1. Grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie osoby zamieszkałe (w rozumieniu Kodeksu 

Cywilnego) na terenie województwa podkarpackiego. 

Uzasadnienie: 

Kierowanie wsparcia w ramach realizowanych 
projektów wyłącznie do mieszkańców województwa 
podkarpackiego jest uzasadnione regionalnym 
charakterem przewidzianego wsparcia (podział 
środków jest dokonywany zgodnie z algorytmem 
pomiędzy poszczególne województwa). 
Kryterium weryfikowane będzie na podstawie 
odpowiednich zapisów w punkcie wniosku 
o dofinansowanie realizacji projektu wskazanym 
w Dokumentacji Konkursowej. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1-10 

2. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu na terenie województwa 
podkarpackiego, z dostępną pełną dokumentacją wdrażanego projektu (dokumentacja ta powinna 
dotyczyć dokumentów merytorycznych i finansowych związanych z realizowanym wsparciem) oraz 
z kluczowym personelem realizującym projekt (personel zarządzający projektem wskazany we 
wniosku). 

Uzasadnienie: 

Zlokalizowanie biura projektu na terenie województwa 
podkarpackiego jest uzasadnione regionalnym 
charakterem wsparcia oraz wynika z konieczności 
stałego reagowania beneficjentów na dynamicznie 
zmieniającą się sytuację na rynku pracy, a także 
zapewnienia odpowiedniej bliskości zespołu 
projektowego do problemów napotykanych przez 
uczestników projektu i ścisłą współpracę zespołu 
projektowego z Instytucją Pośredniczącą i partnerami 
lokalnymi umożliwiając realizację zasady rozwoju 
lokalnego. Umieszczenie ośrodka administrującego 
projektem na terenie województwa ułatwi zarządzanie 
projektem (przede wszystkim jego zakresem, 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1-12 
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ryzykiem i komunikacją), a tym samym zwiększy 
skuteczność działań realizowanych na rzecz rozwoju 
zasobów ludzkich w regionie. Jest to tym bardziej 
pożądane, iż 59% firm (beneficjentów ostatecznych) 
uczestniczących we wsparciu w ramach Działania 2.3 
SPO RZL wskazało że bliskość firm szkoleniowych 
jest ważna dla skutecznej realizacji projektu

1
.  

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie 
odpowiednich zapisów w punkcie wniosku 
o dofinansowanie realizacji projektu wskazanym 
w Dokumentacji Konkursowej. 

3. W typach projektów kierowanych do osób zapewnienie grupom docelowym kompleksowego wsparcia 
(objęcie wszystkich uczestników projektu co najmniej dwoma formami wsparcia przewidzianymi do 

realizacji w ramach projektu). 

Uzasadnienie: 

Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym często 
doświadczają dysfunkcji w różnych dziedzinach 
swojego życia. Planowane objęcie grup docelowych 
wsparciem o charakterze kompleksowym, powinno 
przyczynić się do poprawy ich społecznego 
funkcjonowania i zwiększyć ich szansę na integrację 
ze społeczeństwem. 
Kryterium weryfikowane będzie na podstawie 
odpowiednich zapisów w punkcie wniosku 
o dofinansowanie realizacji projektu wskazanym 
w Dokumentacji Konkursowej. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1-10 

4. Minimalna wartość projektu wynosi 300 000 PLN. 

Uzasadnienie: 

Ustalona wartość daje gwarancję realizacji takich 
projektów, które w sposób adekwatny i kompleksowy 
odpowiadać będą na potrzeby osób i grup 
zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
a jednocześnie przyczynią się do ich reintegracji 
zawodowej i społecznej. 
Kryterium weryfikowane będzie na podstawie 
odpowiednich zapisów w punkcie wniosku 
o dofinansowanie realizacji projektu wskazanym 
w Dokumentacji Konkursowej. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1-12 

5. Jeden podmiot działając jako beneficjent składa nie więcej niż dwa wnioski w ramach jednego 
konkursu. 

Uzasadnienie: 

Kryterium to z jednej strony ułatwi ocenę zdolności 
projektodawcy do realizacji kilku projektów (ocena 
zdolności finansowej i zapewnienia wymaganej liczby 
odpowiednio wykwalifikowanych pracowników) 
z drugiej zaś ograniczy liczbę podobnych projektów 
składanych przez jednego projektodawcę. Przyczyni 
się to do różnorodności projektów realizowanych 
przez beneficjentów i wyższej jakości składanych 
wniosków o dofinansowanie projektów. 
Określenie ww. kryterium ma na celu również 
stworzenie warunków umożliwiających korzystanie 
z dofinansowania projektów większej liczbie 
beneficjentów. 
Kryterium weryfikowane będzie na podstawie 
zapisów rejestru wniosków złożonych na dany 
konkurs.  

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1-12 

Kryteria strategiczne 

1. Grupę docelową w projekcie stanowią osoby należące do jednej lub 
kilku z poniższych kategorii społecznych: osób niepełnosprawnych, 

osób bezdomnych lub osób po zwolnieniu z zakładu karnego lub innej 
jednostki penitencjarnej (do 12 miesięcy od jej opuszczenia). 

WAGA 5 

Uzasadnienie: 

Wyżej wymienione kategorie osób należą do 
szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
które w pierwszej kolejności wymagają 
kompleksowego wsparcia i stworzenia dla nich 
niezbędnych warunków do integracji ze 
społeczeństwem. Jest to o tyle ważne, że w/w 
kategorie osób należą do grup o najniższym 
wskaźniku aktywności zawodowej i mających 
znaczące problemy z poruszaniem się na rynku 
pracy. 
Kryterium weryfikowane będzie na podstawie 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1-10 
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odpowiednich zapisów w punkcie wniosku 
o dofinansowanie realizacji projektu wskazanym 
w Dokumentacji Konkursowej. 

2. Projekt zapewnia wsparcie dla tworzenia i działalności centrum 
integracji społecznej, klubu integracji społecznej lub zakładu 
aktywności zawodowej. 

WAGA 5 

Uzasadnienie: 

Wskazane w kryterium podmioty integracji społecznej 
(CIS, KIS czy ZAZ) dysponujące zróżnicowaną i 
komplementarną ofertą wsparcia dla osób 
wykluczonych społecznie, są sprawdzonymi 
w działaniu podmiotami zapewniającymi 
wszechstronne oddziaływanie na osoby znajdujące 
się w najtrudniejszej sytuacji społeczno – zawodowej. 
Pozytywna ocena działalności tego typu podmiotów 
wskazuje jednoznacznie na potrzebę 
rozbudowywania tej formuły działań z zachowaniem 
konkurencyjności w stosunku do podobnych 
projektów. 
Kryterium weryfikowane będzie na podstawie 
odpowiednich zapisów w punkcie wniosku 
o dofinansowanie realizacji projektu wskazanym 
w Dokumentacji Konkursowej. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1 

3. Grupę docelową w projekcie stanowią w 100% osoby w wieku powyżej 
45 roku  życia. 

WAGA 5 

Uzasadnienie: 

Osoby powyżej 45 roku życia są grupą społeczną 
doświadczającą szczególnych trudności związanych 
ze znalezieniem i utrzymaniem zatrudnienia. Wynika 
to m.in. z niechęci pracodawców do zatrudniania 
osób starszych, postrzeganych jako mniej wydajni 
i gorzej wykwalifikowani pracownicy, jak również 
z niewielkiej motywacji osób starszych do 
podnoszenia raz zdobytych kwalifikacji zawodowych, 
czy też do całkowitego przekwalifikowania 
w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy. 
Osoby w wieku 45+ znacznie częściej niż pozostali 
bezrobotni doświadczają problemu bezrobocia 
długotrwałego (powyżej 24 miesięcy), co dodatkowo 
utrudnia efektywną aktywizację zawodową tej grupy 
społecznej, borykają się również z zupełnie innymi 
problemami niż osoby wchodzące po raz pierwszy na 
rynek pracy.  
Kryterium weryfikowane będzie na podstawie 
odpowiednich zapisów w punkcie wniosku 
o dofinansowanie realizacji projektu wskazanym 
w Dokumentacji Konkursowej. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1-10 

 
4 Projekt zapewnia wykorzystanie modeli zatrudnienia wspieranego, 
wypracowanych na podstawie zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL 

WAGA 5 

 Uzasadnienie: 

Poprzez zastosowanie wsparcia polegającego na 
zatrudnieniu wspieranym beneficjenci projektów będą 
mogli uzyskać kompleksową pomoc, niezbędną dla 
osób wykluczonych społecznie. Zatrudnienie 
wspierane przyczyni się do ich readaptacji społecznej 
i zawodowej, a także zwiększy ich szanse na 
integrację ze społeczeństwem oraz umożliwi 
skuteczny powrót na rynek pracy. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1,3,5,6 
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Poddziałanie 7.2.2  
 
LP. Konkursu:  A.1 Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw.  II kw.  III kw. X IV kw.  

Typ konkursu 
Otwarty  

 
Zamknięty X 

Typ/typy projektów  
(operacji) 

przewidziane do 
realizacji w ramach 

konkursu 

1. Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji 
otoczenia sektora ekonomii społecznej, świadczących w ramach projektu w sposób 
komplementarny i łączny: 

a. usługi prawne, księgowe, marketingowe, 
b. doradztwo (indywidualne i grupowe, m.in. w postaci punktów lub centrów 

doradztwa, inkubatorów społecznej przedsiębiorczości tworzących wspólną 
infrastrukturę rozwoju), 

c. szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do 
założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej, 

d. usługi wspierające rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej 
(m.in. poprzez budowę sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu wspierania 
rozwoju podmiotów ekonomii społecznej), 

e. promocję ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej. 

 
Szczegółowe kryteria 

wyboru projektów 

Kryteria dostępu 

1. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu na terenie województwa 
podkarpackiego, z dostępną pełną dokumentacją wdrażanego projektu (dokumentacja ta powinna 
dotyczyć dokumentów merytorycznych i finansowych związanych z realizowanym wsparciem) oraz 
z kluczowym personelem realizującym projekt (personel zarządzający projektem wskazany we 
wniosku). 

Uzasadnienie: 

Zlokalizowanie biura projektu na terenie 
województwa podkarpackiego jest uzasadnione 
regionalnym charakterem wsparcia oraz wynika 
z konieczności stałego reagowania beneficjentów 
na dynamicznie zmieniającą się sytuację na rynku 
pracy, a także zapewnienia odpowiedniej bliskości 
zespołu projektowego do problemów napotykanych 
przez uczestników projektu i ścisłą współpracę 
zespołu projektowego z Instytucją Pośredniczącą 
i partnerami lokalnymi umożliwiając realizację 
zasady rozwoju lokalnego. Umieszczenie ośrodka 
administrującego projektem na terenie 
województwa ułatwi zarządzanie projektem (przede 
wszystkim jego zakresem, ryzykiem i komunikacją), 
a tym samym zwiększy skuteczność działań 
realizowanych na rzecz rozwoju zasobów ludzkich 
w regionie. Jest to tym bardziej pożądane, iż 59% 
firm (beneficjentów ostatecznych) uczestniczących 
we wsparciu w ramach Działania 2.3 SPO RZL 
wskazało że bliskość firm szkoleniowych jest ważna 
dla skutecznej realizacji projektu

2
.  

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie 
odpowiednich zapisów w punkcie wniosku 
o dofinansowanie realizacji projektu wskazanym 
w Dokumentacji Konkursowej. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1 

2. Minimalna wartość projektu wynosi 500 000 PLN. 

Uzasadnienie: 

Ustalona wartość daje gwarancję realizacji takich 
projektów, które w sposób kompleksowy pozwolą 
na zaspokojenie potrzeb instytucji sektora ekonomii 
społecznej. 
Kryterium weryfikowane będzie na podstawie 
odpowiednich zapisów w punkcie wniosku 
o dofinansowanie realizacji projektu wskazanym 
w Dokumentacji Konkursowej. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1 

3. Jeden podmiot działając jako beneficjent składa nie więcej niż dwa wnioski w ramach jednego 
konkursu. 

Uzasadnienie: 

Kryterium to z jednej strony ułatwi ocenę zdolności 
projektodawcy do realizacji kilku projektów (ocena 
zdolności finansowej i zapewnienia wymaganej 
liczby odpowiednio wykwalifikowanych 
pracowników) z drugiej zaś ograniczy liczbę 
podobnych projektów składanych przez jednego 
projektodawcę. Przyczyni się to do różnorodności 
projektów realizowanych przez beneficjentów 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1 
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i wyższej jakości składanych wniosków 
o dofinansowanie projektów. 
Określenie ww. kryterium ma na celu również 
stworzenie warunków umożliwiających korzystanie 
z dofinansowania projektów większej liczbie 
beneficjentów. 
Kryterium weryfikowane będzie na podstawie 
zapisów rejestru wniosków złożonych na dany 
konkurs. 

4. Grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie osoby zamieszkałe (w rozumieniu Kodeksu 

Cywilnego)/podmioty ekonomii społecznej zlokalizowane na terenie województwa podkarpackiego. 

Uzasadnienie: 

Kierowanie wsparcia w ramach realizowanych 
projektów wyłącznie do mieszkańców województwa 
podkarpackiego lub podmiotów ekonomii 
społecznej zlokalizowanych na terenie 
województwa podkarpackiego jest uzasadnione 
regionalnym charakterem przewidzianego wsparcia 
(podział środków jest dokonywany zgodnie z 
algorytmem pomiędzy poszczególne województwa). 
Kryterium weryfikowane będzie na podstawie 
odpowiednich zapisów w punkcie wniosku 
o dofinansowanie realizacji projektu wskazanym 
w Dokumentacji Konkursowej. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1 

Kryteria strategiczne 

1. Grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie podmioty ekonomii 

społecznej zlokalizowane/osoby zamieszkałe (w rozumieniu Kodeksu 
Cywilnego) na terenie powiatów: bieszczadzkiego, przemyskiego i 
jasielskiego. 

WAGA 10 

Uzasadnienie: 

Wymienione powiaty charakteryzują się wysokim 
odsetkiem osób korzystających ze świadczeń 
pomocy społecznej w stosunku do ogólnej liczby 
mieszkańców. Odsetek ten stanowi ponad 150% 
ww. wskaźnika dla województwa podkarpackiego 
(2,98 % - dane MPiPS-03 za I półrocze 2008r.). 
Obszary tych powiatów cechują zróżnicowane 
problemy mające wpływ na zwiększony w stosunku 
do średniej województwa poziom zagrożenia 
wykluczeniem społecznym, a poprzez to wymagają 
zastosowania szczególnego wsparcia. Realizacja 
projektów wspierających podmioty ekonomii 
społecznej działające na terenie ww. powiatów 
pozwoli zapewnić bardziej intensywne wsparcie 
skierowane do osób najbardziej zagrożonych 
marginalizacją na regionalnym rynku pracy. 
Kryterium weryfikowane będzie na podstawie 
odpowiednich zapisów w punkcie wniosku 
o dofinansowanie realizacji projektu wskazanym 
w Dokumentacji Konkursowej. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1 

2.  WAGA  

Uzasadnienie:  
Stosuje się do 

typu/typów 
operacji (nr) 

 

3.  WAGA  

Uzasadnienie:  
Stosuje się do 

typu/typów 
operacji (nr) 
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C. Wskaźniki monitorowania Działania 7.2 

 
 

Nr Działania Nazwa wskaźnika
Wartość wskaźnika do 

osiągnięcia w roku 2009

Liczba osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, które 

zakończyły udział w projekcie

650

Liczba instytucji wspierających 

ekonomię społeczną, które 

otrzymały wsparcie w ramach 

Działania

1

Liczba inicjatyw z zakresu ekonomii 

społecznej wspartych z EFS 10

Liczba osób, które otrzymały 

wsparcie w ramach instytucji 

ekonomii społecznej 
150

Inne wskaźniki określone przez 

Instytucję Pośredniczącą

Działanie 7.2
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KARTA DZIAŁANIA 7.3 

 
LP. Konkursu:  A.1 Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw.  II kw. x III kw.  IV kw.  

Typ konkursu 
Otwarty  

 
Zamknięty X 

Typ/typy projektów  
(operacji) 

przewidziane do 
realizacji w ramach 

konkursu 

Oddolne inicjatywy lokalne, obejmujące: 
1. projekty przyczyniające się do integracji społecznej mieszkańców obszarów wiejskich 

(z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej)   
2. wsparcie inicjatyw lokalnych o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i promocyjnym (np. w 

formie szkoleń, spotkań, seminariów) mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu mieszkańców obszarów wiejskich 

3. rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów 
ludzkich na poziomie lokalnym  

Szczegółowe kryteria 
wyboru projektów 

Kryteria dostępu 

1. Beneficjent prowadzi działalność na obszarze terytorialnym objętym realizacją projektu. 

Uzasadnienie: 

Charakter inicjatywy lokalnej wymaga od projektów 
realizowanych w ramach Działania, iż udzielane 
wsparcie musi wynikać w jakiś sposób z potrzeby 
społeczności lokalnej np. służyć rozwiązaniu 
problemu zdiagnozowanego przez tę społeczność 
lub służyć pobudzeniu aktywności tj. zwiększeniu 
własnych zdolności społeczności lokalnej do 
diagnozowania i rozwiązywania problemów w 
zakresie objętym Działaniem. Ww. kryterium 
urzeczywistnia charakter inicjatywy lokalnej i daje 
gwarancję zaangażowania podmiotów działających 
na poziomie lokalnym w realizację projektu. 
Kryterium weryfikowane będzie na podstawie 
odpowiednich zapisów w punkcie wniosku 
o dofinansowanie realizacji projektu wskazanym 
w Dokumentacji Konkursowej. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1 - 3 

2. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu na terenie województwa 
podkarpackiego, z dostępną pełną dokumentacją wdrażanego projektu (dokumentacja ta powinna 
dotyczyć dokumentów merytorycznych i finansowych związanych z realizowanym wsparciem) oraz 
z kluczowym personelem realizującym projekt (personel zarządzający projektem wskazany we 
wniosku). 

Uzasadnienie: 

Zlokalizowanie biura projektu na terenie 
województwa podkarpackiego jest uzasadnione 
regionalnym charakterem wsparcia oraz wynika 
z konieczności stałego reagowania beneficjentów na 
dynamicznie zmieniającą się sytuację na rynku 
pracy, a także zapewnienia odpowiedniej bliskości 
zespołu projektowego do problemów napotykanych 
przez uczestników projektu i ścisłą współpracę 
zespołu projektowego z Instytucją Pośredniczącą 
i partnerami lokalnymi umożliwiając realizację 
zasady rozwoju lokalnego. Umieszczenie ośrodka 
administrującego projektem na terenie województwa 
ułatwi zarządzanie projektem (przede wszystkim 
jego zakresem, ryzykiem i komunikacją), a tym 
samym zwiększy skuteczność działań realizowanych 
na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w regionie. Jest 
to tym bardziej pożądane, iż 59% firm (beneficjentów 
ostatecznych) uczestniczących we wsparciu 
w ramach Działania 2.3 SPO RZL wskazało że 
bliskość firm szkoleniowych jest ważna dla 
skutecznej realizacji projektu

3
.  

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie 
odpowiednich zapisów w punkcie wniosku 
o dofinansowanie realizacji projektu wskazanym 
w Dokumentacji Konkursowej. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1 - 3 

3. Grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie osoby zamieszkałe (w rozumieniu Kodeksu 

Cywilnego) na terenie województwa podkarpackiego. 

Uzasadnienie: 
Kierowanie wsparcia w ramach realizowanych 
projektów wyłącznie do mieszkańców województwa 
podkarpackiego jest uzasadnione regionalnym 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1 - 2  
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charakterem przewidzianego wsparcia (podział 
środków jest dokonywany zgodnie z algorytmem 
pomiędzy poszczególne województwa. 
Kryterium weryfikowane będzie na podstawie 
odpowiednich zapisów w punkcie wniosku 
o dofinansowanie realizacji projektu wskazanym 
w Dokumentacji Konkursowej. 

Kryteria strategiczne 

1. Grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie osoby zamieszkałe 

(w rozumieniu Kodeksu Cywilnego)/podmioty działające na terenie 
powiatów: bieszczadzkiego, przemyskiego i jasielskiego a ponadto 
te osoby/podmioty stanowią 100% uczestników projektu.  

WAGA 10 

Uzasadnienie: 

Wymienione powiaty charakteryzują się wysokim 
odsetkiem osób korzystających ze świadczeń 
pomocy społecznej w stosunku do ogólnej liczby 
mieszkańców. Odsetek ten stanowi ponad 150% 
ww. wskaźnika dla województwa podkarpackiego 
(2,98 % - dane MPiPS-03 za I półrocze 2008r.). 
Obszary tych powiatów cechują zróżnicowane 
problemy mające wpływ na zwiększony w stosunku 
do średniej województwa poziom zagrożenia 
wykluczeniem społecznym, a poprzez to wymagają 
zastosowania szczególnego wsparcia. Realizacja 
projektów skierowanych do mieszkańców tych 
powiatów pozwoli zapewnić bardziej intensywne 
wsparcie skierowane na obszary zagrożone 
marginalizacją na regionalnym rynku pracy. 
Kryterium weryfikowane będzie na podstawie 
odpowiednich zapisów w punkcie wniosku 
o dofinansowanie realizacji projektu wskazanym 
w Dokumentacji Konkursowej. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1-3 

2.  WAGA  

Uzasadnienie:  
Stosuje się do 

typu/typów 
operacji (nr) 

 

3.  WAGA  

Uzasadnienie:  
Stosuje się do 

typu/typów 
operacji (nr) 
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C. Wskaźniki monitorowania Działania 7.3 

 

Nr Działania Nazwa wskaźnika
Wartość wskaźnika do 

osiągnięcia w roku 2009

Liczba projektów wspierających 

rozwój inicjatyw na rzecz aktywizacji 

i integracji społeczności lokalnych 50

Inne wskaźniki określone przez 

Instytucję Pośredniczącą

Działanie 7.3
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INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA PRIORYTETU VII 

 

D. PROJEKTY INNOWACYJNE 

D.1 Projekty innowacyjne wdrażane w trybie konkursowym 

Lp. 
konkursu 

D.1.1 Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw.  II kw.  III kw.  IV kw.  

Typ konkursu 
Otwarty  

 
Zamknięty  

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs: IP / IP2 
 

Tematy dla 
projektów 

innowacyjnych 

1.  

2.  

3.  

Szczegółowe 
kryteria wyboru 

projektów 

Kryteria dostępu 

1.  

Uzasadnienie:  
Stosuje się do 
Tematu (nr) 

 

2.  

Uzasadnienie:  
Stosuje się do 
Tematu (nr) 

 

3.  

Uzasadnienie:  
Stosuje się do 
Tematu (nr) 

 

Kryteria strategiczne 

1.  WAGA  

Uzasadnienie:  
Stosuje się do 
Tematu (nr) 

 

2.  WAGA  

Uzasadnienie:  
Stosuje się do 
Tematu (nr) 

 

3.  WAGA  

Uzasadnienie:  
Stosuje się do 
Tematu (nr) 

 

 

 
D.2 Projekty innowacyjne wdrażane w trybie konkursowym o charakterze upowszechniającym 

LP. 
Konkursu 

D.2.1 Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw.  II kw.  III kw.  IV kw.  

Typ konkursu 
Otwarty  

 
Zamknięty  

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs: IP / IP2 
 

Szczegółowe 
kryteria wyboru 

projektów 

Kryteria dostępu 

1.  

Uzasadnienie:  

2.  

Uzasadnienie:  

3.  

Uzasadnienie:  

Kryteria strategiczne 

1.  WAGA  

Uzasadnienie:  
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2.  WAGA  

Uzasadnienie:  

3.  WAGA  

Uzasadnienie:  

 

 
D.3.1 Projekty innowacyjne wdrażane w trybie systemowym 

Instytucja 
odpowiedzialna za 

realizację 
projektów 

innowacyjnych: IP / 
IP2 

 

Temat, w ramach 
którego 

realizowany jest 
dany projekt 

 

Beneficjent 
systemowy 

 

Okres realizacji 
projektu 

 

Kwota 
planowanych 
wydatków w 

projekcie 

w roku 2009  
ogółem w 
projekcie 

 

Skrócony opis 
produktu/ów oraz 

rezultaty 
planowane do 
osiągnięcia w 

ramach projektu 

Skrócony 
opis 

produktu/ów 
 

Rezultaty w 
roku 2009 

 
Rezultaty na 

koniec realizacji 
projektu 

 

Szczegółowe 
kryteria wyboru 

projektów 

Kryteria dostępu 

1.  

Uzasadnienie:  

2.  

Uzasadnienie:  

3.  

Uzasadnienie:  

 

 
D.4.1 Projekty innowacyjne wdrażane w trybie systemowym o charakterze upowszechniającym 

Instytucja 
odpowiedzialna za 

realizację 
projektów 

innowacyjnych: IP / 
IP2 

 

Beneficjent 
systemowy 

 

Okres realizacji 
projektu 

 

Kwota 
planowanych 
wydatków w 

projekcie 

w roku 2009  
ogółem w 
projekcie 

 

Skrócony opis 
produktu/ów oraz 

rezultaty 

Skrócony 
opis 

produktu/ów 
 



Strona 19 z 25 

planowane do 
osiągnięcia w 

ramach projektu 

Rezultaty w 
roku 2009 

 
Rezultaty na 

koniec realizacji 
projektu 

 

Szczegółowe 
kryteria wyboru 

projektów 

Kryteria dostępu 

1.  

Uzasadnienie:  

2.  

Uzasadnienie:  

3.  

Uzasadnienie:  

 
 

E. PROJEKTY PONADNARODOWE 

E.1 Projekty ponadnarodowe wdrażane w trybie konkursowym 

Nr Działania / 
Poddziałania 

 

LP. 
Konkursu 

E.1.1 
Planowany termin ogłoszenia 

konkursu 
I kw.  II kw.  III kw.  IV kw.  

Typ konkursu 
Otwarty  

 
Zamknięty  

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

konkursu  

1.  

2.  

3.  

Forma/y działań 
kwalifikowalnych w 
ramach współpracy  

1.  
Stosuje się do 

typu/ów 
projektów (nr) 

 

2.  
Stosuje się do 

typu/ów 
projektów (nr) 

 

3.  
Stosuje się do 

typu/ów 
projektów (nr) 

 

Wyodrębnione projekty 
ponadnarodowe 

 

Komponent 
ponadnarodowy 

do projektu 
standardowego 

 

Szczegółowe kryteria 
wyboru projektów 

Kryteria dostępu 

1.  

Uzasadnienie:  

Stosuje się do 
typu/ów 

projektów (nr) 
 

Stosuje się do 
formy działań (nr) 

 

2.  

Uzasadnienie:  

Stosuje się do 
typu/ów 

projektów (nr) 
 

Stosuje się do 
formy działań (nr) 

 

3.  

Uzasadnienie:  

Stosuje się do 
typu/ów 

projektów (nr) 
 

Stosuje się do 
formy działań (nr) 

 

Kryteria strategiczne 

1.  WAGA  

Uzasadnienie:  
Stosuje się do 

typu/ów 
projektów (nr) 
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Stosuje się do 

formy działań (nr) 
 

2.  WAGA  

Uzasadnienie: 
 

Stosuje się do 
typu/ów 

projektów (nr) 
 

 
Stosuje się do 

formy działań (nr) 
 

3.  WAGA  

Uzasadnienie: 
 

Stosuje się do 
typu/ów 

projektów (nr) 
 

 
Stosuje się do 

formy działań (nr) 
 

 

 
E.2.1 Projekty ponadnarodowe wdrażane w trybie systemowym 

Nr Działania / 
Poddziałania 

 

Wyodrębniony projekt 
ponadnarodowy/ 

Komponent 
ponadnarodowy do 

projektu standardowego 

 

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

projektu 

 

Forma/y działań 
kwalifikowalnych w 
ramach współpracy  

 

Beneficjent systemowy  

Czy typ projektu 
(operacji) został 

przewidziany w SzOP 
do realizacji w trybie 

systemowym? 

TAK  Jeżeli NIE – 
należy 

uzasadnić 
 

NIE  

Okres realizacji projektu  

Kwota planowanych 
wydatków w projekcie 

w roku 2009  
ogółem w 
projekcie 

 

Rezultaty planowane do 
osiągnięcia w ramach 

projektu 
w roku 2009  

na koniec 
realizacji projektu 

  

Szczegółowe kryteria 
wyboru projektów 

Kryteria dostępu 

1.  

Uzasadnienie:  

2.  

Uzasadnienie:  

3.  

Uzasadnienie:  

 
 

F. REALIZOWANE PROJEKTY INDYWIDUALNE 

Tytuł projektu 
indywidualnego 

 

Beneficjent projektu 
indywidualnego 
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Okres realizacji 
projektu/typu projektu 

 

Czy projekt stanowi element 
grupy projektów (należy 

wskazać ewentualne 
powiązania)? 

 

Wielkość planowanych 
wydatków w roku 

obowiązywania Planu 
działania  

 
Całkowity budżet projektu 

indywidualnego 
 

Rezultaty 
planowane do 
osiągnięcia w 

ramach 
projektu 

twarde 
w roku 
2009 

    na koniec 
realizacji 
projektu 

    

miękkie     

 
 

G. OPIS MECHANIZMÓW ZAPEWNIAJĄCYCH KOMPLEMENTARNOŚĆ DZIAŁAŃ PRZEWIDZIANYCH W 
PRIORYTECIE FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EFS Z DZIAŁANIAMI WSPÓŁFINANSOWANYMI PRZEZ INNE 

ŚRODKI WSPÓLNOTOWE 

 
Działania przewidziane do realizacji w ramach Priorytetu VII są komplementarne w stosunku do: 

1) Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy, a w jego ramach w stosunku do takich rodzajów projektów, jak: 
- poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej lub placówek opiekuńczo – wychowawczych w celu poprawy 
usług, 
- szkolenia pracowników domów pomocy społecznej lub placówek opiekuńczo – wychowawczych pracujących 
bezpośrednio z mieszkańcami tych jednostek. 
Nad zapewnieniem przestrzegania linii demarkacyjnej i komplementarności działań realizowanych w projekcie 
finansowanym z EFS w ramach PO KL a działaniami przewidzianymi w Szwajcarsko – Polskim Programie Współpracy 
czuwa Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, który jest jednostką realizującą ww. projekty w ramach 
SZ- P PW oraz jest beneficjentem systemowym w ramach Poddziałania 7.1.3 PO KL. 
2) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
- oś priorytetowa 5. Infrastruktura publiczna, której celem nadrzędnym jest tworzenie warunków dla rozwoju kapitału 
społecznego poprzez inwestycje w edukację, ochronę zdrowia, pomoc społeczną, sport i rekreację. 

3) działań finansowanych z EFRR w zakresie stosowania zasady cross- financingu, w ramach którego wydatki są 
monitorowane przez Instytucję Pośredniczącą. IP zapewnia nieprzekraczanie limitu wydatków ustalonego przez IZ na 
realizację wydatków w ramach cross- financingu oraz przyjęcie do finansowania w jego ramach jedynie wydatków 
niezbędnych do realizacji celów projektu. Ww. założenia  są weryfikowane na etapie oceny formalnej i merytorycznej 
wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, a także podczas kontroli dokumentów i kontroli na miejscu realizacji 
projektu. 

4) w sposób pośredni działania realizowane w ramach Priorytetu VII PO KL będą komplementarne z działaniami 
dotyczącymi regionu Podkarpacia realizowanymi w ramach m.in. Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodnie j 
na lata 2007-2013, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 
2013. 

Spójne działania mające na celu sprawne wykorzystanie możliwości wsparcia płynącego z różnych środków i funduszy 
wspólnotowych jest zapewnione m.in. poprzez funkcjonowanie takich narzędzi koordynacji jak Komitet Monitorujący RPO 
WP i Podkomitet Monitorujący PO KL oraz Zarząd Województwa Podkarpackiego.  
W celu zapewnienia komplementarności działań podejmowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL 
z programami finansowanymi z innych niż Europejski Fundusz Społeczny źródeł – Instytucja Pośrednicząca przeprowadza 
dodatkowo konsultacje Planów Działania PO KL z instytucjami zaangażowanymi w ich wdrażanie (przesłanie projektów PD 
Departamentom Urzędu Marszałkowskiego odpowiedzialnym za wdrażanie poszczególnych programów regionalnych 
i krajowych w województwie podkarpackim). Wyniki konsultacji oraz wypływające z nich kryteria doboru projektów 
prezentowane są Podkomitetowi Monitorującemu PO KL WP w celu przyjęcia do realizacji w ramach PD. 
Sprawna realizacja poszczególnych przedsięwzięć zostanie ponadto zapewniona poprzez skoncentrowanie wszystkich 
instytucji zaangażowanych we wdrażanie RPO WP oraz komponentu regionalnego PO KL w ramach struktur i kompetencji 
Samorządu Województwa. 
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H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych 
 
 

 Nazwa wskaźnika
Planowana wartość wskaźnika do 

osiągnięcia do końca 2009 r

Wartość docelowa 

wskaźnika

Planowany stopień 

realizacji wskaźnika

Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w 

projektach dotyczących aktywnej integracji 
5787 33630 17,21%

  - w tym osoby z terenów wiejskich 4717 24497 19,26%

Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami 

socjalnymi w ramach realizowanych projektów 
5352 22420 23,87%

Liczba pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio 

zajmujących się aktywną integracją, którzy w wyniku wsparcia z EFS 

podnieśli swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym 
712 1268 56,15%

Liczba projektów wspierających rozwój inicjatyw na rzecz aktywizacji i 

integracji społeczności lokalnych
80 134 59,70%

Liczba pozostałych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, 

którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje w systemie 

pozaszkolnym

1316 2532 51,97%

Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły 

udział w projekcie
650 7580 8,58%

Odsetek klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zostali objęci 

kontraktami socjalnymi 
2,27% 10,00% n/d

Odsetek klientów instytucji pomocy społecznej będących w wieku 

aktywności zawodowej i nie pracujących, którzy w ramach Priorytetu zostali 

objęci działaniami aktywnej integracji 

3,20% 15,00% n/d

Odsetek pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej 

bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy podnieśli swoje 

kwalifikacje w systemie pozaszkolnym 

67,75% 100,00% n/d

Odsetek pozostałych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, 

którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje w systemie 

pozaszkolnym

22,50% 55,00% n/d

Inne wskaźniki produktu określone przez Instytucję Pośredniczącą

Inne wskaźniki rezultatu określone przez Instytucję Pośredniczącą n/d

Wskaźniki rezultatu

Cel szczegółowy 2. Wzmocnienie i poszerzenie zakresu działań sektora ekonomii społecznej

PRIORYTET VII
Cel szczegółowy 1. Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Wskaźniki produktu
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Nazwa wskaźnika
Planowana wartość wskaźnika do 

osiągnięcia do końca 2009 r

Wartość docelowa 

wskaźnika

Planowany stopień 

realizacji wskaźnika

Liczba instytucji wspierających ekonomię społeczną, które otrzymały 

wsparcie w ramach Działania
1 2 50,00%

Liczba inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej wspartych z EFS 10 20 50,00%

Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii 

społecznej 
150 1696 8,84%

Inne wskaźniki produktu określone przez Instytucję Pośredniczącą

Inne wskaźniki rezultatu określone przez Instytucję Pośredniczącą n/d

Pole wypełniane automatycznie

Cel szczegółowy 2. Wzmocnienie i poszerzenie zakresu działań sektora ekonomii społecznej

Wskaźniki produktu

PRIORYTET VII
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I. KONTRAKTACJA I WYDATKI W PODZIALE NA DZIAŁANIA I PODDZIAŁANIA 
(wyłącznie kwoty środków publicznych) 

 

Ogółem 

publiczne Budżet państwa Budżet JST Fundusz Pracy PFRON

1. 2. 3. 4.=5+6+7+8 5. 6. 7. 8. 9.

Działanie 7.1 34 784 916,00 51 827 240,00 34 784 916,00 31 500 000,00 2 698 323,50 175 978,00 410 614,50 0,00

Poddziałanie 7.1.1 23 463 687,00 34 772 166,00 23 463 687,00 21 000 000,00 2 287 709,00 175 978,00 0,00 0,00

Poddziałanie 7.1.2 7 821 229,00 12 176 182,00 7 821 229,00 7 000 000,00 410 614,50 0,00 410 614,50 0,00

Poddziałanie 7.1.3 3 500 000,00 4 878 892,00 3 500 000,00 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Działanie 7.2 50 000 000,00 69 000 000,00 17 000 000,00 17 000 000,00 0,00 0,00 0,00 48 000 000,00

Poddziałanie 7.2.1 40 000 000,00 49 000 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00 0,00 0,00 0,00 33 000 000,00

Poddziałanie 7.2.2 10 000 000,00 20 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000 000,00

Ddziałanie 7.3 4 700 000,00 6 700 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 4 700 000,00

RAZEM PRIORYTET VII 89 484 916,00 127 527 240,00 52 784 916,00 49 500 000,00 2 698 323,50 175 978,00 410 614,50 52 700 000,00

w tym projekty innowacyjne
w tym projekty współpracy 

ponadnarodowej 

Wydatki 2010-2015 

wynikające z 

kontraktacji 

narastająco

2009 r.
Kontraktacja 

2009 r.

Kontraktacja 

narastająco (w tym 

2009r.)

Wydatki 2009r.
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PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE PLANU DZIAŁANIA 

Miejscowość, data Rzeszów, 08.07.2009r. 
Pieczęć i 

podpis osoby 
upoważnionej 

 

 

 


