
Kryteria wyboru projektów 

dla Działania 8.3

w ramach VIII

Osi Priorytetowej RPO WP 2014-2020 

– Integracja Społeczna

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Wydział Integracji Społecznej EFS



Ramowy Plan Działania 

Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna 
Planowane konkursy 2017

Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym – konkursy I i II kwartał 2017 r.

Brak uwag do kryteriów. Kryteria nie były korygowane.

Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych 

– 2 konkursy II kwartał 2017 r.

Uwagi do kryteriów zatwierdzonych na Komitecie monitorującym 25 maja 

2016 r. 

Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy 

zastępczej – konkurs I kwartał 2017 r.

Brak uwag do kryteriów. Kryteria nie były korygowane.



Działanie 8.3 

Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych



Projektodawcy:

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia

• jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego 

posiadające osobowość prawną

• podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie statutowo działające 

w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz działalności 

leczniczej 

• podmioty działające w publicznym i niepublicznym systemie 

ochrony zdrowia, w tym w szczególności POZ

• spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe



Grupa docelowa:

• Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym (definicja zgodna z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 

ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Europejskiego Funduszu Regionalnego na lata 2014-

2020),

• Rodziny osób niepełnosprawnych, zamieszkujące wspólne 

gospodarstwo domowe 

• Dzieci w zakresie wczesnego wykrywania wad rozwojowych 

• Osoby starsze/niesamodzielne (definicja zgodnie z w/w

Wytycznymi) oraz osoby pełniące funkcje opiekuńcze wobec nich 

• Kobiety w ciąży, młode matki zagrożone ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym



Typy projektów przewidziane do realizacji:

Usługi społeczne w szczególności usługi środowiskowe, 

opiekuńcze:

1. Rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy poprzez:

a) wsparcie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 

w miejscu zamieszkania np.: dziennych domów pomocy, klubów 

samopomocy,

b) wykorzystanie dziennych opiekunów, asystentów osób niesamodzielnych, 

wolontariatu opiekuńczego, pomocy sąsiedzkiej i innych form 

samopomocowych,

c) inne usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób 

niesamodzielnych (np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu 

zamieszkania, sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki 

lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób starszych, dowożenie 

posiłków),

d) wykorzystanie nowoczesnych technologii w usługach opiekuńczych, np. 

teleopieki i innych form niebezpośrednich usług opiekuńczych 

wykorzystujących nowe technologie.



Typy projektów przewidziane do realizacji cd.:

2. Działania wspierające opiekunów nieformalnych w opiece domowej, m.in. 

poprzez tworzenie krótkookresowych miejsc opieki w zastępstwie za 

opiekunów nieformalnych, poradnictwo, finansowanie usług wypożyczenia 

sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w celu 

aktywizacji społecznej, kształcenie, w tym szkolenia, praktyki i wymiana 

doświadczeń dla opiekunów nieformalnych, potrzebnych do opieki nad 

osobami niesamodzielnymi, finansowanie usługi asystenckiej lub 

opiekuńczej dla osoby niesamodzielnej w celu umożliwienia jej opiekunom 

podjęcia aktywności zawodowej.

3. Tworzenie miejsc opieki dla osób niesamodzielnych w nowo tworzonych lub 

istniejących ośrodkach zapewniających opiekę dzienną lub całodobową,

4. Wsparcie dla usług mieszkalnictwa o charakterze wspomaganym poprzez:

a) tworzenie miejsc pobytu w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach 

o charakterze wspomaganym, w tym miejsc krótkookresowego pobytu,

b) sfinansowanie form pomocy w postaci mieszkania o charakterze 

wspomaganym.



Typy projektów przewidziane do realizacji cd.:

Usługi zdrowotne:

1. Programy wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci 

niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością,

2. Wdrożenie działań zapewniających dostęp do usług zdrowotnych oraz 

podnoszenie umiejętności kobiet będących w ciąży, jak również młodych 

matek (w tym matek samotnych) i rodziców, zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, w zakresie radzenia sobie z opieką nad małym 

dzieckiem,

3. Finansowanie usług ochrony zdrowia psychicznego

4. Szkolenia z zakresu opieki i rehabilitacji osób sprawujących opiekę nad 

osobami niesamodzielnymi, zależnymi,

5. Zapewnienie dostępu do opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi

6. Tworzenie i/lub funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, 

rehabilitacyjnego i wspomagającego ( połączeniu z nauką ich obsługi 

i doradztwem w zakresie jego wykorzystania w celu tworzenia warunków do 

opieki domowej)



Uwagi do kryteriów specyficznych dostępu  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Treść uwagi

Kryterium 5 (typ projektu 1, 2 i 3): 

Kryterium pn. W przypadku realizacji wsparcia w formie usług opiekuńczych i/lub asystenckich 

Beneficjent na etapie rekrutacji będzie preferował osoby z niepełnosprawnościami i/lub osoby 

niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na 

osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 

12marca 2004 r. o pomocy społecznej. Proponujemy rozszerzyć to kryterium (listę) tak aby 

ująć rolników i członków ich rodzin. Pozwoli to realizować efektywnie projekty zgłoszone 

w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, chodzi o Program Aktywny i Zdrowy 

Senior Rolnik oraz  (NIE)samodzielni. W SOR zakłada się realizację usług społecznych (w tym 

opiekuńczych) przez gospodarstwa rolne w ramach dzielności dodatkowej. Ponadto jeden 

z projektów SOR dotyczy usług świadczonych przez zakłady rehabilitacji KRUS, które z racji 

obowiązującego prawa realizują usługi na rzecz osób objętych systemem KRUS. Proponuje się 

zmiany w tym działaniu, które umożliwią realizację obu ww. projektów ze środków RPO.

Rozwój sfery usług społecznych świadczonych w lokalnych społecznościach, gwarantujących 

elastyczny zakres pomocy i efektywne wykorzystanie zasobów dla poprawy funkcjonowania 

osób niesamodzielnych oraz odciążenia opiekunów nieformalnych jest jednym z priorytetowych 

wyzwań dla systemu pomocy społecznej w Polsce. W związku z prognozowanymi zmianami 

demograficznymi, rosnącymi kosztami dla samorządów oraz niewydolnością instytucjonalnego 

systemu opieki, nieodzowny staje się rozwój alternatywnych, zdeinstytucjonalizowanych form 

świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych, uwzględniających jednocześnie odciążenie 

opiekunów nieformalnych. Również rolnictwo z powodzeniem jest w stanie realizować także 

różne funkcje społeczne, polegające na podtrzymywaniu człowieka w dobrym zdrowiu, 

powiększaniu jego zasobów wiedzy i kwalifikacji, pobudzaniu mobliności przestrzennej 

i społecznej jednostek, kształtowaniu i uświadamianiu nowych potrzeb, wpływaniu na systemy 

wartości ludzi, ich motywacje i zachowania.



Propozycja 

zapisu

Status uwagi

W przypadku realizacji wsparcia w formie usług opiekuńczych i/lub 

asystenckich Beneficjent na etapie rekrutacji będzie preferował: 

osoby z niepełnosprawnościami i/lub osoby niesamodzielne, których 

dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego 

(na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), 

o którym mowa w ustawie z dnia 12marca 2004 r. o pomocy 

społecznej lub rolników i członków ich rodziny 

(współmałżonkowie/ domownicy).

Uwaga nieuwzględniona 

Kategorie osób, do których w pierwszej kolejności adresowane jest 

wsparcie w ramach Działania 8.3 RPO WP są zgodne z Wytycznymi 

w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS 

i EFRR na lata 2014-2020. Kryterium ma na celu zapewnienie 

wsparcia osobom o najniższym statusie materialnym oraz będącym 

w szczególnie trudnej sytuacji, które bez wsparcia projektowego 

mogłyby zostać nie objęte usługami opiekuńczymi lub asystenckimi. 

W związku z powyższym rolnicy i członkowie ich rodzin będą 

preferowani na etapie rekrutacji do projektu, o ile ich dochód nie 

przekroczy 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę 

samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa 

w ustawie z dnia 12marca 2004 r. o pomocy społecznej.



Treść 

uwagi/ 

propozycj

a zapisu

Status 

uwagi

Kryterium 4 (typ projektu 4): 

Beneficjent obligatoryjnie zapewnia uczestnikom projektu przebywającym 

w mieszkaniach wspomaganych spersonalizowane wsparcie towarzyszące określone na 

podstawie przeprowadzonej indywidualnej diagnozy potrzeb. Prosimy o wyjaśnienie jak należy 

rozumieć określenie „mieszkaniach”. 

Uważamy, że w ramach projektu powinny zostać dopuszczone także inne lokalne np. świetlice 

wiejskie czy budynki Ochotniczych Straży Pożarnych.

Obszary wiejskie mogą włączyć się w realizację funkcji społecznych, przy okazji mogą być 

wykorzystane do tego zasoby znajdujące się na wsi (np. świetlice wiejskie, budynki OSP)

a w chwili obecnej nie wykorzystywane w pełni.

Uwaga nieuwzględniona 

Kryterium dotyczy typu operacji w ramach, którego wspierane jest tworzenie i funkcjonowanie 

mieszkań wspomaganych. 

Mieszkania o charakterze wspomaganym są rozumiane zgodnie z zapisami Wytycznymi w zakresie 

realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 

środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 jako usługa społeczna świadczona w społeczności lokalnej 

w postaci mieszkania lub domu, przygotowującego osoby w nim przebywające, pod opieką 

specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zapewniającego pomoc w prowadzeniu 

samodzielnego życia. Mieszkanie lub dom może być prowadzone przez jednostki samorządu 

terytorialnego, spółki z większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego, towarzystwa 

budownictwa społecznego lub podmioty ekonomii społecznej w formie mieszkania treningowego lub 

wspieranego. 

W świetle ww. zapisów brak jest możliwości, aby mieszkania wspomagane, które muszą spełniać 

standardy wynikające z Wytycznych…  (str. 61-65) organizować w świetlicach wiejskich lub budynkach 

OSP.

Świetlice wiejskie i budynki OSP pełnią inne funkcje społeczne niż mieszkania wspomagane. Jest 

jednak możliwe, aby Wnioskodawca w ramach projektu, budynkom, w których są/były świetlice 

czy budynkach OSP zaplanowali nadanie tym lokalom nowych funkcji i utworzenie mieszkania 

wspomaganego z zachowanie standardów wynikających z cytowanych wyżej wytycznych. 



Treść uwagi/ 

propozycja 

zapisu

Status uwagi

Typ projektu 4

Proponujemy dodanie kryterium premiującego, które odnosiłoby się do 

osób zamieszkujących obszary wiejskie

Wsparcie w ramach projektu jest realizowane na rzecz osób 

zamieszkujących obszary wiejskie.

Fakultatywnie proponujemy rozważyć oddzielny nabór wniosków 

skierowany tylko do mieszkańców obszarów wiejskich.

Definicja: Kryterium ma na celu zapewnienie preferencji dla realizacji 

usług na rzecz mieszkańców wsi.

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie 

treści wniosku o dofinansowanie projektu.

Uwaga nieuwzględniona 

Usługi mieszkalnictwa wspomaganego i chronionego są kierowane do 

określonych kategorii osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, bez względu na miejsce ich zamieszkania. Jednocześnie 

w profilowaniu interwencji brane jest pod uwagę zapotrzebowanie na 

konkretną usługę. Brak jest przesłanek wskazujących, że na obszarach 

wiejskich występuje większa zapotrzebowanie na mieszkania 

o charakterze wspomaganym. 

W chwili obecnej do kierunkowania wsparcia na obszary wiejskie z uwagi 

na niedostateczną ilość mieszkań wspomaganych i chronionych 

funkcjonujących na terenie województwa podkarpackiego (zarówno na 

obszarach wiejskich, jak i miejskich).



Uwagi do kryteriów specyficznych dostępu - Ministerstwo Rozwoju

Treść 

uwagi/ 

propozycja 

zapisu

Status 

uwagi

Kryterium 1 (typ projektu 4): 

Prośba o zmianę definicji zgodnie ze znowelizowaną wersją Wytycznych włączenia 

społecznego z 24.10 br.

Formy opieki instytucjonalnej są rozumiane zgodnie z zapisami 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, tj.: usługi świadczone:

a) w placówce opiekuńczo-pobytowej, czyli placówce wieloosobowego całodobowego 

pobytu i opieki, w której liczba mieszkańców jest większa niż 30 osób lub w której (…).

Uwaga uwzględniona 

Zapis zostanie skorygowany. Treść kryterium po korekcie:

Formy opieki instytucjonalnej są rozumiane zgodnie z zapisami  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, tj.: usługi świadczone:

a) w placówce opiekuńczo-pobytowej, czyli placówce wieloosobowego całodobowego pobytu 

i opieki, w której liczba mieszkańców jest większa niż 30 osób lub w której:

i) usługi nie są świadczone w sposób zindywidualizowany (dostosowany do potrzeb i możliwości 

danej osoby);

ii) wymagania organizacyjne mają pierwszeństwo przed indywidualnymi potrzebami 

mieszkańców;

iii) mieszkańcy nie mają wystarczającej kontroli nad swoim życiem i nad decyzjami, które ich 

dotyczą w zakresie funkcjonowania w ramach placówki;

iv) mieszkańcy są odizolowani od ogółu społeczności lub zmuszeni do mieszkania razem;

b) w placówce opiekuńczo-wychowawczej w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, z późn. zm.) 

powyżej 14 osób.



Treść uwagi/ 

propozycja zapisu

Status uwagi

Kryterium 2 (typ projektu 4): 

Możliwość podejmowania niezależnych decyzji powinna być 

zagwarantowana osobom przebywającym we wszystkich 

rodzajach mieszkań wspomaganych, a nie tylko w mieszkaniach 

wspieranych.

Prośba o przemyślenie celowości ograniczania kryterium nr 2 do 

mieszkań wspieranych w związku z używaniem w kryteriach 3 i 4 

sformułowania „mieszkania wspomagane”.

Uwaga zgłaszana ponownie, była już zgłaszana we wrześniu br.

Wnioskodawca gwarantuje, iż osoby które zamieszkują 

mieszkania o charakterze wspomaganym, objęte działaniami 

projektu, mogą podejmować w pełni niezależne decyzje.

Uwaga uwzględniona 

Zapis zostanie skorygowany. Treść kryterium po korekcie:

Wnioskodawca gwarantuje, iż osoby które zamieszkują 

mieszkania o charakterze wspomaganym, objęte działaniami 

projektu, mogą podejmować w pełni niezależne decyzje.



Treść uwagi/ 

propozycja 

zapisu

Status 

uwagi

Kryterium 5 (typ projektu 4): 

24.10 br. weszły w życie znowelizowane Wytyczne włączenia 

społecznego, w których w załączniku nr 1 określony został standard dla 

mieszkań wspomaganych. Prosimy o rozszerzenie zapisów kryterium.

"W przypadku świadczenia w ramach projektu usług w mieszkaniach 

chronionych Beneficjent zapewnia, że jest stosowany standard dotyczący 

tej formy pomocy wynikający z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej. W przypadku świadczenia w ramach projektu usług w 

mieszkaniach wspomaganych Beneficjent zapewnia, że są 

stosowane standardy określone w 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."

Uwaga uwzględniona 

Zapis zostanie skorygowany. 

Treść kryterium po korekcie będzie brzmiało jak wyżej.



Treść uwagi/ 

propozycja zapisu

Status uwagi

Kryterium 2 (typ projektu 1, 2, 3): 

Prośba o zmianę zgodnie ze znowelizowaną wersją Wytycznych 

włączenia społecznego z 24.10 br.

Propozycja zapisu:

Projekt prowadzi do zwiększenia liczby miejsc świadczenia 

usług społecznych w społeczności lokalnej oraz liczby osób 

objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej przez 

danego Beneficjenta w stosunku do danych z roku 

poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Uwaga uwzględniona 

Zapis zostanie skorygowany. 

Treść kryterium po korekcie będzie brzmiało jak wyżej. 



Treść uwagi/ 

propozycja zapisu

Status uwagi

Dodatkowe kryterium (typ projektu 1, 2, 3): 

Prośba o zapewnienie preferencji w dostępie do usług również dla 

pozostałych grup wymienionych w podrozdziale 4.3 Wytycznych:

osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia

os. o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 

os. z niepełnosprawnością sprzężoną oraz os. z zaburzeniami 

psychicznymi os. korzystające z PO PŻ.

Uwaga uwzględniona 

Kryterium zostanie wprowadzone. Kryterium otrzyma brzmienie:

Beneficjent na etapie rekrutacji preferuje wszystkie z niżej 

wymienionych grup:

- osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego 

- osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności, 

- osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z 

zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z 

niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi 

zaburzeniami rozwojowymi

- osoby korzystające z PO PŻ.



Treść uwagi/ 

propozycja zapisu

Status uwagi

Prosimy o wprowadzenie kryterium dostępu: projekt odpowiada na 

problemy i potrzeby w świadczeniu usług społecznych, 

zidentyfikowane na obszarze jego realizacji, biorąc pod uwagę 

trendy demograficzne i poziom dostępności usług społecznych na 

tym obszarze. 

Najlepiej gdyby diagnoza miała charakter partycypacyjny. 

Diagnoza taka powinna być przygotowana przez partnerów 

projektu z włączeniem jego uczestników tak aby dokonać selekcji 

usług społecznych najbardziej potrzebnych. 

Uwaga nieuwzględniona 

Potrzeba realizacji projektu oceniana jest w kontekście problemów 

grupy docelowej w ramach kryterium ogólnego punktowego: 

„Zasadność realizacji projektu w kontekście problemów grupy 

docelowej, które ma rozwiązać lub złagodzić  jego realizacja”, w 

szczególności podczas oceny subkryterium: „Ocena faktycznych 

problemów i barier, na które napotyka grupa docelowa projektu”.

Bezzasadne jest wprowadzanie kolejnego kryterium, które 

weryfikować ma na zasadzie „TAK/NIE” informacje oceniane 

punktowo w ramach kryterium już sfomułowanego.

Uwagi do kryteriów specyficznych dostępu - Komisja Europejska



Treść uwagi/ 

propozycja zapisu

Status uwagi

Proponujemy dodanie kryteriów dostępu o realizacji projektu w 

partnerstwie z podmiotami ekonomii społecznej. 

Uwaga nieuwzględniona 

W ramach Działania 8.3 w zakresie usług społecznych 

zdefiniowano kryterium premiujące „Wsparcie w ramach projektu 

jest realizowane przez podmioty ekonomii społecznej lub w 

partnerstwie z podmiotami ekonomii społecznej”.

Wprowadzenie proponowanego kryterium spowoduje, że w 

odpowiedzi na konkurs będą mogły spływać jedynie projekty 

partnerskie. 

W ten sposób wykluczone zostaną podmioty (również podmioty 

ekonomii społecznej), których potencjał instytucjonalny pozwala na 

samodzielne realizowanie działań w ramach projektu. 

Wykluczanie podmiotów, które posiadają wystarczający potencjał 

do samodzielnej realizacji projektu nie jest zasadne.



Treść uwagi/ 

propozycja 

zapisu

Status uwagi

Proponujemy dodanie kryteriów dostępu: projekt przewiduje preferencje 

uczestnictwa dla : - osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego wykluczenia 

społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej 

z przesłanek, o których mowa w rozdziale 3 pkt. 11 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;- osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 

z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z zaburzeniami 

psychicznymi;- osób korzystających ze wsparcia Programu Operacyjnego 

Pomoc Żywnościowa.

Uwaga uwzględniona 

Zapis zostanie wprowadzony. Treść kryterium (typy operacji 1,2, 3 oraz 4):

Beneficjent na etapie rekrutacji preferuje wszystkie z niżej wymienionych 

grup:

- osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego  

- osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 

- osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami 

psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i 

osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

- osoby korzystające z PO PŻ.



Treść uwagi/ 

propozycja zapisu

Status uwagi

Proponujemy doprecyzowanie minimalnego okresu trwałości 

miejsc świadczenia usług (kryteria dostępu 1 I 3) na dwa lata.

Uwaga uwzględniona 

Zapis zostanie skorygowany. Treść kryteriów po korekcie:

Typ projektu 1,2, 3

W przypadku realizowania w ramach projektu usług asystenckich 

i/lub opiekuńczych Beneficjent zapewnia trwałość miejsc 

świadczenia ww. usług po zakończeniu projektu przez okres 

odpowiadający co najmniej okresowi realizacji projektu,  przy czym 

jeśli projekt trwa krócej niż 24 miesiące, okres trwałości nie może 

być krótszy iż dwa lata.

Typ projektu 4

W przypadku konkursu dotyczącego mieszkalnictwa 

wspomaganego proponuje się następujące brzmienie kryterium: 

Beneficjent zapewnia trwałość miejsc świadczenia usług w 

mieszkaniach o charakterze wspomaganym po zakończeniu 

realizacji projektu co najmniej przez okres odpowiadający 

okresowi realizacji projektu, przy czym jeśli projekt trwa krócej niż 

24 miesiące, okres trwałości nie może być krótszy iż dwa lata. 



Autopoprawka 

1

Autopoprawka 

2

Kryterium 3 (typ projektu 4): 

W treści kryterium proponujemy skorygować zapis 

„w mieszkaniach chronionych i o charakterze wspomaganym” 

na zapis 

„ mieszkaniach chronionych i wspomaganych”.

Zmiana wynika ze zmian Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 

ubóstwa.

Kryterium 4 (typ projektu 4) 

W treści kryterium proponujemy skorygować zapis 

„w mieszkaniach wspomaganych” 

na zapis 

„w mieszkaniach chronionych i wspomaganych”.

Zmiana wynika ze zmian Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 

ubóstwa oraz potrzeby zapewnienia osobom przebywających w 

mieszkaniach chronionych zindywidualizowanego wsparcia 

towarzyszącego.



Dziękuję za uwagę

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Wydział Integracji Społecznej EFS

www.wup-rzeszow.pl

wup@wup-rzeszow.pl

http://www.wup-rzeszow.pl/

