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Ramowy Plan Działania 

Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna 

Planowane konkursy 2017

Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym –

3 konkursy III i IV kwartał 2017 r., w tym 1 konkurs dedykowany MOF

Działanie 8.2 Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

prowadzona przez ośrodki pomocy społecznej/powiatowe centra pomocy rodzinie 

– konkurs IV kwartał 2017 r.

Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych –

5 konkursów w III i IV kwartale 2017 r., w tym 1 konkurs dedykowany MOF

Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej –

2 konkursy w III kwartale 2017 r., w tym 1 konkurs dedykowany MOF

Działanie 8.6 Koordynacja sektora ekonomii społecznej w regionie – projekt 

systemowy ROPS, nabór w IV kwartale 2017 r.



Uwagi do kryteriów specyficznych dostępu 

Komisja Europejska:

Treść uwagi:

Kryteria dla Działania 8.1 

Prosimy o wyjaśnienie decyzji o usunięciu kryterium:  "W ramach projektu po opuszczeniu programu 

co najmniej 31% osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które objęte są 

wsparciem w postaci kursów i szkoleń zawodowych uzyska kwalifikacje zawodowe." 

W związku z tym ze istnieje taki wskaźnik rezultatu w ROP, prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób 

zostanie on osiągnięty?.

Wyjaśnienie:
Wsparcie, które jest oferowane w ramach projektów co do zasady musi być odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby i 

oczekiwania osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, co w wielu przypadkach oznacza realizację 

szkoleń dotyczących nabywania kompetencji. Nie są to szkolenia zakończone walidacją i certyfikacją, o której mowa w 

wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju. Pracodawcy nie wymagają posiadania certyfikatu przez potencjalnych 

pracowników. Jak wynika z raportu końcowego badania "Ewaluacja ex ante wsparcia kształcenia osób dorosłych  w 

formie pozaszkolnych form kształcenia zawodowego"  pracodawcy nie definiują kwalifikacji w sposób określony w 

ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Większość badanych termin „kwalifikacja” utożsamia z 

wykształceniem, umiejętnościami i zdolnościami, które są potrzebne do wykonywania danego zawodu, bądź pełnienia 

danej funkcji w miejscu pracy". Pracodawcy głównie wymagają posiadania certyfikatów wtedy, gdy istnieje prawny 

obowiązek udokumentowania posiadania określonych kwalifikacji przez pracownika np. prawo jazdy kat. B, C+E, 

uprawnienia spawalnicze czy pilarza.

Kryterium dot. minimalnego wymaganego odsetka osób, które uzyskały kwalifikacje ze względu na bardzo 

rygorystyczne podejście do kwestii kwalifikacji, może negatywnie wpłynąć na zainteresowanie konkursem i realizację 

projektów w tym działaniu, albo na oferowanie uczestnikom kursów i szkoleń na które nie będzie zapotrzebowania na 

rynku pracy, a przez to obniżenie wskaźników efektywności zatrudnieniowej.



Uwagi do kryteriów specyficznych dostępu 

Komisja Europejska:

Treść uwagi:

Kryterium premiujące dla Działania 8.1  Projekt obejmuje wsparciem co najmniej 50% uczestników 

korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), a zakres 

wsparcia w ramach projektu jest komplementarny i uzupełnia działania współfinansowane z PO PŻ 

w ramach działań towarzyszących

Prosimy o wyjaśnienie przyczyn obniżenia wag kryteriów premiujących dla partnerstwa i "50% 

uczestników PO PZ" – z 5 do 3 i 2 a także "tam gdzie nie funkcjonują" z 10 do 2. .

Wyjaśnienie:

Punktacja dot. kryteriów premiujących została obniżona z uwagi na zmianę punktacji za kryteria 

merytoryczne ogólne ze 100 pkt do 40 pkt. W związku z tym, w każdym planowanym konkursie 

maksymalna liczba punktów premiujących to 20.



Uwagi do kryteriów specyficznych dostępu 

Komisja Europejska:

Treść uwagi:

Kryteria dla Działania 8.2 

Prosimy o wyjaśnienie decyzji o usunięciu kryterium:  "W ramach projektu po opuszczeniu programu 

co najmniej 31% osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które objęte są 

wsparciem w postaci kursów i szkoleń zawodowych uzyska kwalifikacje zawodowe." 

W związku z tym ze istnieje taki wskaźnik rezultatu w ROP, prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób 

zostanie on osiągnięty? 

Wyjaśnienie:

Uzasadnienie jak w przypadku Działania 8.1.



Uwagi do kryteriów specyficznych dostępu 

Komisja Europejska:

Treść uwagi:

Kryterium dla Działania 8.3 

Prosimy o wyjaśnienie jaki jest cel wprowadzenia kryterium - "W przypadku tworzenia w ramach 

projektu miejsc opieki dla osób niesamodzielnych w nowo tworzonych lub istniejących ośrodkach 

zapewniających opiekę całodobową, wsparcie jest realizowane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej." W związku z tym ze ustawa jest nastawiona na opiekę 

instytucjonalna to przypominamy ze musi być zachowana  zgodność z wytycznymi dla TO9, które 

wyznaczają kryteria dla opieki w lokalnej społeczności.

Wyjaśnienie:

Ustawa o pomocy społecznej nie dotyczy wyłącznie opieki instytucjonalnej. 

Ponadto w ramach konkursu przewidziano kryterium "W przypadku realizacji wsparcia w formie usług 

opiekuńczych projekt zakłada tworzenie nowych miejsc świadczenia ww. usług wyłącznie poza 

systemem opieki instytucjonalnej" oraz "Działania prowadzone w ramach projektu nie służą tworzeniu 

lokali na terenie jakichkolwiek istniejących form opieki instytucjonalnych". Kryteria te gwarantują 

zgodność podejmowanych działań z zasadami deinstytucjonalizacji określonymi w  Wytycznych dla 

CT9.



Uwagi do kryteriów specyficznych dostępu 

Komisja Europejska:

Treść uwagi:

Kryterium dla Działania 8.4 

Prosimy o wyjaśnienie usunięcia kryterium "nie są tworzone nowe miejsca w ramach opieki 

instytucjonalnej". Prosimy o potwierdzenie że zmiana odnosi się tylko do opieki dziennej. 

Wyjaśnienie:

Kryterium zostało usunięte jedynie w przypadku konkursów dotyczących typów projektów, które 

obejmują dofinansowanie placówek wsparcia dziennego oraz pracy z rodziną (poradnictwa, punktów 

konsultacyjnych itp.). Ze względu na typy operacji przewidziane do realizacji  nie jest możliwe 

tworzenie nowych miejsc w ramach opieki instytucjonalnej. Zastosowanie kryterium „Nie są tworzone 

nowe miejsca w ramach opieki instytucjonalnej" nie jest więc zasadne.



Uwagi do kryteriów specyficznych dostępu 

Ministerstwo Rozwoju:

Treść uwagi:

Kryterium dla Działania 8.1 W przypadku, gdy projekt w zakresie aktywizacji zawodowej przewiduje 

realizację kursów i szkoleń, dla każdego uczestnika objętego tą formą wsparcia obligatoryjnie należy 

założyć realizację, co najmniej jednego kursu lub szkolenia kończącego się uzyskaniem kwalifikacji.

Kryterium ze względu na bardzo rygorystyczne podejście do kwestii kwalifikacji, które to w tej grupie 

docelowej nie zawsze są konieczne do podwyższenia swoich szans na zatrudnienie, może negatywnie  

wpłynąć na zainteresowanie konkursem i realizację projektów w tym Działaniu albo na nieoferowanie 

uczestnikom kursów i szkoleń. Tym bardziej, że wśród kryteriów znalazło się też takie, ustalające wartość 

wskaźnika w tym zakresie na 31%. 

Proponuje się zmianę polegającą na dodaniu „kompetencji” do katalogu efektów wsparcia, tj.: 

W przypadku, gdy projekt w zakresie aktywizacji zawodowej przewiduje realizację kursów i szkoleń, dla 

każdego uczestnika objętego tą formą wsparcia obligatoryjnie należy założyć uzyskanie przez uczestnika w 

wyniku realizacji tej formy wsparcia realizację co najmniej jednego kursu lub szkolenia kończącego się 

uzyskaniem kwalifikacji lub kompetencji.

Uwaga uwzględniona:
Zapis kryterium zostanie skorygowany zgodnie z przedstawioną propozycją. Zmienione zostanie 

tożsame kryterium w przypadku Działania 8.7 (ZIT). 

Kryterium dotyczące 31% osób, które uzyskały kwalifikacje po zakończeniu kursów i szkoleń 

zawodowych zostało usunięte w RPD na II półrocze 2017 r., omyłkowo pozostało w uchwałach 

zmieniających kryteria dla Działania 8.1.



Uwagi do kryteriów specyficznych dostępu 

Ministerstwo Rozwoju:

Treść uwagi:

Kryterium dla Działania 8.1 Projekt obejmuje wsparciem co najmniej 50% uczestników 

korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), a zakres 

wsparcia w ramach projektu jest komplementarny i uzupełnia działania współfinansowane z PO PŻ w 

ramach działań towarzyszących.

Obecny zapis kryterium sugeruje, że w jednym projekcie będzie uczestniczyć połowa wszystkich 

uczestników korzystających z PO PŻ. 

Proszę o przeformułowanie kryterium np. Co najmniej 50% uczestników projektu będą stanowić osoby 

korzystające z PO PŻ.

Uwaga uwzględniona:
Zapis kryterium zostanie skorygowany zgodnie z przedstawioną propozycją tj. kryterium otrzyma 

brzmienie: „Co najmniej 50% uczestników projektu będą stanowiły osoby korzystające z Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), a zakres wsparcia w ramach projektu jest 

komplementarny i uzupełnia działania współfinansowane z PO PŻ w ramach działań towarzyszących”.



Uwagi do kryteriów specyficznych dostępu 

Ministerstwo Rozwoju:

Treść uwagi:

Kryteria dla Działania 8.4 typ operacji 1 i 2:

Kryteria odnoszą się wyłącznie do placówek wsparcia dziennego (typ operacji nr 2). Prośba o 

wyjaśnienie, dlaczego nie opracowano żadnych kryteriów odnośnie do typu operacji nr 1, np. 

premiujących powstawanie rodzin wspierających czy zwiększanie dostępu do usług asystenta rodziny 

w gminach, w których ten dostęp jest ograniczony. Przy tak skonstruowanych kryteriach, lepiej 

traktowani są wnioskodawcy, którzy planują realizację projektu w 2 typie operacji (mogą uzyskać więcej 

punktów premiujących, niż wniosek w 1 typie operacji) - czy jest to celowe działanie IZ, premiujące 2 

typ operacji w tym konkursie?

Uwaga uwzględniona:
Kryterium zostaje usunięte. 

Analogicznie usunięte zostanie tożsame kryterium dla działania 8.9.



Uwagi do kryteriów specyficznych dostępu 

Ministerstwo Rozwoju:

Treść uwagi:

Kryteria dla Działania 8.4 konkurs dedykowany MOF:

1. Kryterium dostępu nr 4 dotyczy wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, powinno zatem odnosić się do 

typów projektów nr 1-4 (obecnie: 1-2).

2. Prośba o wyjaśnienie, dlaczego kryteria dostępu nr 8 i 9 dotyczą tylko typów projektów nr 3-4. Jeżeli 

cały konkurs dedykowany jest MOF, a część kryteriów dotyczy wyłącznie typów projektów 1-2, zasadne 

wydaje się, by kryterium nr 8 i 9 dotyczyło również typów projektów 1-2.

3. Kryterium premiujące nr 4: należy uzupełnić "stosuje się do typów projektów 1-4".

Uwagi uwzględnione:
Ad. 1 – w ramach typów projektu nr 1-2 kryterium nie ma zastosowania, nie jest możliwe w ramach 

tych typów projektu dofinansowanie opieki instytucjonalnej, błąd zostanie skorygowany, prawidłowy 

zapis „typy projektów 3-4”

Analogicznie skorygowane zostaną zapisy dot. tożsamego kryterium dla działania 8.9.

Ad. 2 – prawidłowy zapis” „typy projektów 1-4”

Ad. 3 – zapis zostanie uzupełniony.
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