
Projekty komplementarne 

finansowane z EFS

Grzegorz Wyciślak

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie



2

Kryteria dotyczące komplementarności w projektach EFS – kryteria
dostępu i kryteria premiujące.

Przykładowe obszary których dotyczą kryteria:

- wsparcie projektowe realizowane z wykorzystaniem infrastruktury,
efektów, produktów projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych
w ramach 6.3,

- grupa odbiorców wsparcia pochodząca z obszaru rewitalizowanego/
obszaru gminy,

- zgodność z LPR/GPR przyjętym uchwałą organu/mającym wpis do
Wykazu programów rewitalizacji prowadzonym przez IZ RPO WP
(na dzień 30 lipca – 61 programów)

Brak spełnienia kryterium dostępu skutkuje negatywną oceną projektu
lub uznaniem kosztów projektu za niekwalifikowane!!!
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Harmonogramy naborów na cały 2019r. dostępne pod koniec 2018r.

Możliwość aktualizacji harmonogramu jedynie ze znacznym
wyprzedzeniem.

Możliwość odwołania konkursu w uzasadnionych przypadkach.

Harmonogramy naborów konkursów dedykowanych dla MOF
dostosowane do realizacji projektów inwestycyjnych – konkursy
przesunięte na 2019r.

Harmonogramy konkursów w ramach PO WER przewidują tylko jeden
konkurs rocznie – zazwyczaj w I kwartale – możliwość powtórzenia
w przypadku braku pełnej konktraktacji.
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Działania bezpośrednio związane z rewitalizacją 

w ramach Osi VII Regionalny Rynek Pracy

Działanie 7.1 Poprawa sytuacji 

osób bezrobotnych na rynku 

pracy – projekty konkursowe

Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju 

przedsiębiorczości
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Przykładowe typy projektów w ramach Działania 7.1 RPO WP:

1. Programy aktywizacji zawodowej obejmujące jedną lub kilka następujących form
wsparcia:

a) Identyfikacja potrzeb uczestnika projektu (element obligatoryjny),

b) Poradnictwo zawodowe lub/i pośrednictwo pracy,

c) Staże i praktyki zawodowe,

d) Szkolenia,

e) Subsydiowane zatrudnienie,

f) Refundacja wyposażania lub doposażenia stanowiska pracy,

g) Wsparcie adaptacyjne pracownika (np. w formie asystenta osoby
niepełnosprawnej),

h) Wspieranie mobilności zawodowej (np. bon na zasiedlenie).
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Grupy docelowe:

1. Osoby bezrobotne, bierne zawodowo oraz poszukujące pracy

w wieku powyżej 29 roku życia, należące co najmniej do jednej z następujących grup:

• osoby od 50 roku życia,

• osoby długotrwale bezrobotne,

• kobiety,

• osoby niepełnosprawne,

• osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.

2. Rolnicy i członkowie ich rodzin, prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2
ha, zamierzający odejść z rolnictwa, należący do wyżej wymienionych grup.

Typ beneficjenta:

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących
działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym: publiczne
służby zatrudnienia, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu
społecznego.



7

Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości

Formy wsparcia:

1. Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie 
działalności gospodarczej:

• wsparcie doradczo – szkoleniowe dla osób zamierzających rozpocząć 
prowadzenie działalności gospodarczej uwzględniające indywidualne potrzeby 
uczestników, 

• bezzwrotne dotacje - przyznanie środków finansowych na rozwój 
przedsiębiorczości, do wysokości określonej w Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020,

• wsparcie pomostowe - wsparcie finansowe może być uzupełnione o wsparcie  
w postaci usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym 
(indywidualnych i grupowych) oraz pomoc finansową wypłacaną miesięcznie 
w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, 
o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
obowiązującego na dzień wypłacenia wsparcia bezzwrotnego przez okres od 6 do 
12 miesięcy od dnia rozpoczęcia (uruchomienia) działalności gospodarczej.
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2. Zwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności 
gospodarczej: 

• zwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności 
gospodarczej w formie pożyczki na uruchomienie działalności gospodarczej w maksymalnej 
wysokości do 100 000 PLN na osobę przyznawane na warunkach preferencyjnych.

Grupy docelowe:

1. Osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności 
gospodarczej w tym:

a) w przypadku wsparcia bezzwrotnego (punkt 1: typy projektów) osobami uprawnionymi będą 
wyłącznie osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo powyżej 29 roku życia będące 
w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:

• osoby w wieku od 50 roku życia, 
• osoby długotrwale bezrobotne,
• kobiety,
• osoby niepełnosprawne.

b) w przypadku wsparcia zwrotnego (punkt 2: typy projektów) przyznawanego na warunkach 
preferencyjnych: 

• osoby powyżej 29 roku życia należące do grupy osób bezrobotnych oraz biernych 
zawodowo, w tym rolnicy i członkowie ich rodzin, prowadzący indywidualne gospodarstwa 
rolne do wielkości 2 ha, zamierzający odejść z rolnictwa.
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Typ beneficjenta:

1. W przypadku wsparcia bezzwrotnego – wszystkie podmioty – z wyłączeniem 
osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub 
oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

2. W zakresie zwrotnych form wsparcia – Bank Gospodarstwa Krajowego.

Ważne informacje:

• Realizacja projektu musi się odbywać zgodnie z Wytycznymi w zakresie
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020,

• Limity i ograniczenia w realizacji projektów – zgodnie z obowiązującym
SZOOP RPO WP 2014-2020.
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Działania bezpośrednio związane z rewitalizacją 

w ramach Osi VIII Integracja społeczna

Działanie 8.1 

Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym

Działanie 8.3 

Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Działanie 8.4 

Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej
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Działanie 8.1 

Aktywna integracja osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Cel szczegółowy:

Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym poprzez poprawę ich zdolności 

do zatrudnienia.
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Typy projektów przewidziane do realizacji :

1. Zintegrowane oraz zindywidualizowane programy realizowane 
w oparciu o ścieżkę reintegracji, obejmujące usługi aktywnej integracji 
o charakterze społecznym, edukacyjnym, zdrowotnym, zawodowym zawierające 
instrumenty odpowiadające na indywidualne potrzeby m.in.:
• pracy socjalnej,
• poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia 

kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo 
powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową,

• poradnictwa specjalistycznego, w tym: m.in. poradnictwo prawne w zakresie prawa 
rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów,

• uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej lub Klubie Integracji Społecznej,
• zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub 

zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych, umożliwiających aktywizację 
zawodową,

• działań diagnostycznych i terapeutycznych dla dzieci z rodzin zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, z zaburzeniami komunikacyjnymi dysleksją i dyskalkulią dla 
dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym,
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Typy projektów przewidziane do realizacji cd.:

2. Włączanie osób niepełnosprawnych w zajęcia na rzecz 

aktywizacji zawodowej, realizowane w warsztatach terapii zajęciowej 

poprzez finansowanie zajęć związanych z uczestnictwem w WTZ (w 

zakresie nie finansowanym przez PFRON) oraz działań na rzecz 

aktywnej integracji dotychczas nie oferowanych przez WTZ (np. zajęcia 

aktywizacyjne), stanowiących poszerzenie oferty WTZ.

3. Wsparcie działalności w zakresie reintegracji zawodowej i 

społecznej, w szczególności prowadzonej przez takie podmioty jak 

Zakłady Aktywności Zawodowej, Kluby oraz Centra Integracji 

Społecznej, w tym rozwój i upowszechnianie zatrudnienia wspieranego 

poprzez stworzenie nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej 

w istniejących podmiotach bądź tworzenie nowych podmiotów (z 

zastrzeżeniem, że nie są tworzone nowe ZAZ).
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Projektodawcy:

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki 
i stowarzyszenia,

• jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego 
posiadające osobowość prawną,

• podmioty zatrudnienia socjalnego (tworzone zgodnie 
z wymogami określonymi w prawodawstwie krajowym),

• podmioty prowadzące Zakłady Aktywności Zawodowej,
• podmioty ekonomii społecznej
• podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2014 poz. 1118, 
z późn. zm.), statutowo działające w obszarze pomocy 
i integracji społecznej 
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Grupa docelowa:

1. 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),

2. Rodziny - to jest osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające 
w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące 
i gospodarujące z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym
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Działanie 8.3 

Zwiększenie dostępu do usług społecznych 

i zdrowotnych

Cele szczegółowe:

• Zwiększenie dostępności usług społecznych 

w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz 

usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

• Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych

.
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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, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
w tym ośrodków wsparcia 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, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych
(sąsiedzkich) metod samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii.
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Typy projektów przewidziane do realizacji cd.:

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

a) tworzenie krótkookresowych miejsc opieki w zastępstwie za opiekunów nieformalnych
(wyłącznie w formie usług świadczonych w lokalnej społeczności) albo sfinansowanie
usługi opiekuńczej,

b) poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji
umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, z których korzystanie
jest niezbędne do sprawowania wysokiej jakości opieki i odciążenia opiekunów
faktycznych,

c) finansowanie usług wypożyczenia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego
i wspomagającego w celu aktywizacji społecznej osób ,

d) kształcenie, w tym szkolenia, praktyki i wymiana doświadczeń dla opiekunów
nieformalnych, potrzebnych do opieki nad osobami niesamodzielnymi,

e) finansowanie usługi asystenckiej lub opiekuńczej dla osoby niesamodzielnej w celu
umożliwienia jej opiekunom podjęcia aktywności zawodowej.
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Typy projektów przewidziane do realizacji cd.:

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.



20

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 (np. rozszerzenie zakresu działania szkół rodzenia i skupienie się
również na kwestiach związanych z opieką nad małym dzieckiem, kampanie
informacyjne połączone z warsztatami, grupy wsparcia, grupy
samopomocowe),

3. Finansowanie usług ochrony zdrowia psychicznego (opieki psychiatrycznej
i leczenia uzależnień), w tym opieki psychiatrycznej i psychologicznej,
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Typy projektów przewidziane do realizacji cd.:

4. Szkolenia z zakresu opieki i rehabilitacji osób sprawujących opiekę nad
osobami niesamodzielnymi, zależnymi (rodziny, opiekunowie prawni),

5. Zapewnienie dostępu do opieki nad osobami starszymi
i niesamodzielnymi (w tym instytucjonalnej, jeśli jest to uwarunkowane
stanem zdrowia), w tym np. świadczeń geriatrycznych, ambulatoryjnych
i stacjonarnych placówek geriatrycznych, rozwój opieki długoterminowej.

6. Tworzenie i/lub funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego,
rehabilitacyjnego i wspomagającego poprzez tworzenie wypożyczalni
takiego sprzętu w połączeniu z nauką ich obsługi i doradztwem w zakresie
jego wykorzystania w celu tworzenia warunków do opieki domowej.
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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
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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
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Działanie 8.4 

Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny 

i pieczy zastępczej

Cel szczegółowy:

Zwiększenie dostępności do usług społecznych 

w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz 

usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

.
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Typy projektów przewidziane do realizacji :

1. Wspieranie rodziny w postaci działań realizowanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego szczebla gminnego tj.:

a) pracy z rodziną prowadzonej w szczególności w formie:
• asystentury rodzinnej, poprzez zatrudnienie nowych asystentów rodziny 

prowadzące od zwiększenie liczby asystentów,
• konsultacji i poradnictwa specjalistycznego,
• terapii i mediacji,
• specjalistycznego wsparcia np. w formie, profilaktyki uzależnień, profilaktyki 

prozdrowotnej, treningów ekonomicznych, zdobywania umiejętności 
społecznych itp.,

• usług dla rodzin z dziećmi, w tym usługi opiekuńcze i specjalistyczne
• pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego 

(w tym reprezentacja jeśli jest niezbędna),
• grup wsparcia i grup samopomocowych,
• wsparcia realizowanego przez rodziny wspierające,
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Typy projektów przewidziane do realizacji cd.:

b) pomocy w opiece i wychowaniu dzieci w placówkach wsparcia dziennego 
poprzez tworzenie nowych placówek wsparcia dziennego jak również 
wspieranie istniejących placówek w formie :

• opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk 
wychowawczych,

• specjalistycznej, w szczególności organizującej zajęcia socjoterapeutyczne, 
terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne, realizującej 
indywidualny program korekcyjny, program psychokorekcyjny lub 
psychoprofilaktyczny, w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną 
i socjoterapie,

• pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę, realizującej działania 
animacyjne i socjoterapeutyczne,
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Typy projektów przewidziane do realizacji cd.:

2. Wspieranie rodziny w postaci działań realizowanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego szczebla powiatowego :

a) pomoc w opiece i wychowaniu dzieci w placówkach wsparcia dziennego 
o zasięgu ponadgminnym poprzez tworzenie nowych placówek wsparcia 
dziennego o zasięgu ponadgminnym, jak również wspieranie istniejących 
placówek w formie :

• opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk 
wychowawczych,

• specjalistycznej, w szczególności organizującej zajęcia socjoterapeutyczne, 
terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne, realizującej 
indywidualny program korekcyjny, program psychokorekcyjny lub 
psychoprofilaktyczny, w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną 
i socjoterapie,

• pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę realizującej działania 
animacyjne i socjoterapeutyczne,
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Typy projektów przewidziane do realizacji cd.:

3. Wspieranie pieczy zastępczej  w postaci:

a) pracy z rodziną, w tym konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, terapia, 
między innymi poprzez:

• poradnictwo i terapię dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich 
dzieci oraz dzieci w niej umieszczonych,

• terapię rodziców naturalnych, np. w zakresie terapii dla sprawców przemocy 
w rodzinie itp,

b) usług dla osób objętych rodzinnymi formami pieczy zastępczej,  w tym usług 
opiekuńczych i specjalistycznych, pomocy prawnej w szczególności 
w zakresie reprezentowania dziecka, dochodzenia praw do świadczeń –
zwłaszcza świadczeń alimentacyjnych,

c) finansowania spotkań dla rodzin mających na celu m.in. wymianę ich 
doświadczeń, zapobiegania izolacji, np. w formie grup wsparcia i grup 
samopomocowych
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Typy projektów przewidziane do realizacji cd.:

4. Wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej poprzez:

a) wsparcie rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej, w tym kształcenia 
kandydatów na rodziny zastępcze i doskonalenie osób sprawujących 
rodzinną pieczę zastępczą (spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych 
rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz 
dyrektorek/dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu 
rodzinnego) między innymi poprzez: szkolenia, warsztaty, doradztwo 
indywidualne i grupowe, superwizję,

b) poprawę dostępu do działań koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 
poprzez między innymi finansowanie zatrudnienia nowych koordynatorów 
zmierzające do zwiększenia liczby koordynatorów,

c) wspieranie restrukturyzacji placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej 
(w celu zmniejszania liczby dzieci oraz podwyższenia wieku dzieci 
umieszczanych w tych placówkach).
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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 
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Ważne informacje:

Realizacja projektu musi się odbywać zgodnie z Wytycznymi 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.

Limity i ograniczenia w realizacji projektów – zgodnie z obowiązującym
SZOOP RPO WP 2014-2020.
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WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w RZESZOWIE
ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11,

35 - 055 Rzeszów

tel. 017 85 09 200

OŚ VII – Wydział Aktywizacji Zawodowej EFS

OŚ VIII – Wydział Integracji Społecznej EFS

OŚ IX – Wydział Edukacji EFS

PO WER – Wydział Wdrażania PO WER


