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Ramowy Plan Działania 

Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna 

Planowane konkursy I półrocze 2018

Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym –

konkurs marzec 2018 r.

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

konkurs marzec 2018 r.

Działanie 8.1 – wprowadzenie kryterium dostępu dot. realizacji usług aktywnej integracji 

o charakterze zawodowym przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej, 

przeformułowanie kryterium premiującego oraz zmiany definicji kryteriów dostępu i 

kryteriów premiujących.

Działanie 8.4 – modyfikacja nazwy kryterium poprzez zmodyfikowanie zapisu dot. 

trwałości projektu oraz zmiany definicji kryteriów dostępu i kryteriów premiujących.



Ramowy Plan Działania 

Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna 

Planowane konkursy I półrocze 2018

Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych 

– 2 konkursy maj 2018 r.

Wprowadzenie kryteriów dostępu dla typów projektu:
• 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), 

• 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.



Uwagi do kryteriów specyficznych dostępu 

Ministerstwo Rozwoju:

Treść uwagi:

Kryteria dla Działania 8.1

W związku ze zmianą Wytycznych w zakresie włączenia społecznego od stycznia 2018 r., warto 

rozważyć przyjęcie kryteriów dla PI 9i na początku stycznia (po wejściu w życiu Wytycznych). 

Wytyczne zmieniają m.in. podejście do efektywności zatrudnieniowej w PI 9i.

Uwaga uwzględniona:
W związku z problemami we wdrażaniu działań z zakresu aktywnej integracji planowany konkurs 

chcemy ogłosić jak najszybciej. Istnieje poważne zagrożenie nieosiągnięcia założonego w RPO 

wskaźnika dot. osób zagrożonych wykluczenie objętych wsparciem w programie (Ramy Wykonania).



Uwagi do kryteriów specyficznych dostępu 

Komisja Europejska:

Treść uwagi:

Kryterium nr 8 dla Działania 8.1 
„W przypadku realizacji projektu przez ośrodki pomocy społecznej lub powiatowe centra pomocy rodzinie jednostki, w 

którym zakładany jest udział osób bezrobotnych, dla których ustalono III profilu pomocy wsparcie w ramach projektu 

odbywa się poprzez:

− realizację działań z zakresu integracji społecznej w ramach Programu Aktywizacja i Integracja lub

− realizację programu specjalnego lub

− realizację projektu socjalnego z obowiązkowym zastosowaniem usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym 

lub

− kontrakt socjalny z obowiązkowym zastosowaniem usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym.”

Prosimy o wyjaśnienie zastosowania kryterium dostępu 8 w zaproponowanym kształcie. 

Uwaga uwzględniona:
W związku z tym, że kryterium nr 5 obliguje do podpisania kontraktu socjalnego lub dokumentu 

równoważnego proponujemy usunięcie kryterium. Dodatkowo planowana jest zmiana 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, w projekcie których zapisów dotyczących zastosowania 

instrumentów, o których mowa w kryterium, nie ma.



Uwagi do kryteriów specyficznych dostępu 

Komisja Europejska:

Treść uwagi:

Kryteria dla Działania 8.4 

prosimy o wyjaśnienie przyczyn nie zastosowania kryteriów dostępu 5,6,7 I premiującego 3 z planu 

działania 2017. 

Wyjaśnienie:
Kryteria dotyczyły konkursu, w którym, planowano wszystkie typy projektu możliwe do realizacji w 

ramach Działania 8.4. W przypadku Planu Działania dla Działania 8.4 na I półrocze 2018 planowane 

do realizacji są dwa pierwsze typy projektów dla których nie mają zastosowania kryteria dostępu nr 5, 

6, 7 (wszystkie kryteria dot. pieczy zastępczej) i kryterium premiujące nr 3 (kryterium ma na celu 

realizację kompleksowych projektów łączących wsparcie rodzin biologicznych oraz pieczy zastępczej 

lub wsparcie i wymianę informacji z OPS w projektach dotyczących pieczy). W poprzednich 

konkursach dot. dwóch pierwszych typów projektów nie zastosowano w/w kryteriów.



Autopoprawki do Ramowego Planu Działania dla Działania 8.3 

na I półrocze 2018 r.:

Typ projektu:
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)

W związku z uwagą Komitetu Sterującego do spraw koordynacji interwencji EFSI w ochronie zdrowia 

jako członek Komitetu i przedstawiciel WUP zgłaszam autopoprawkę w zakresie wskaźników 

wykazanych w Ramowym Planie Działania na I półrocze 2018 dla Działania 8.3. 

Proponowany zapis:

Wskaźnik: „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami 

zdrowotnymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie” - 7.500 osób



Autopoprawki do Ramowego Planu Działania dla Działania 8.3 

na I półrocze 2018 r.:

Typ projektu:
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.

W związku z uwagą Komitetu Sterującego do spraw koordynacji interwencji EFSI w ochronie zdrowia 

jako członek Komitetu i przedstawiciel WUP zgłaszam autopoprawkę w zakresie wskaźników 

wykazanych w Ramowym Planie Działania na I półrocze 2018 dla Działania 8.3. 

Proponowany zapis:

Wskaźnik: „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami 

zdrowotnymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie” - 4.500 osób



Dziękuję za uwagę
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