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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.

Działanie 8.2 Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

prowadzona przez ośrodki pomocy społecznej/powiatowe centra pomocy rodzinie 

– konkurs I kwartał 2017 r.

Kryteria dotyczące efektywności społecznej i zawodowej oraz kryterium dotyczące 

aktywizacji osób bezrobotnych dla których określono III profil pomocy były korygowane 

w związku z wejściem w życie zmienionych Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa 

z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 oraz określeniem przez 

Ministerstwo Rozwoju niższego minimalnego poziomu tego wskaźnika efektywności 

społecznej.



Zgodnie z nowymi Wytycznymi pomiar efektywności zatrudnieniowej nie dotyczy osób 

biernych zawodowo lub bezrobotnych, które w ramach projektu realizowanego w ramach 

PI 9i  lub po jego zakończeniu  podjęły dalszą aktywizację w ramach PI 9v lub w ramach 

CT 8.

Ministerstwo Rozwoju obniżyło minimalny poziom efektywności społecznej dla osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z 56%(w odniesieniu do osób lub 

środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) i 46% (w odniesieniu 

do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością 

intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi) na 34% dla obu 

w/w grup. 

Zgodnie z Wytycznymi rozszerzono katalog wsparcia dla osób bezrobotnych dla których 

ustalono III profil pomocy. Obok Programu Aktywizacja i Integracja możliwe będzie 

zastosowanie programu specjalnego, projektu socjalnego lub kontraktu socjalnego 

z zastosowaniem usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym.

Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych 

– 2 konkursy II kwartał 2017 r.

Uwagi do kryteriów zatwierdzonych na Komitecie monitorującym 21 listopada 2016 r.



Uwagi do kryteriów specyficznych dostępu 

Ministerstwo Rozwoju:

Treść uwagi:

Kryteria dla Działania 8.1 i 8.2

Ocena formalno-merytoryczna

Projekt zakłada realizację wskaźnika efektywności społecznej na minimalnym poziomie 34%

Kryterium powinno być mierzone rozłącznie dla 2 grup:

1. w odniesieniu do osób lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;

2. w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością 

intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Propozycja zapisu:

Projekt zakłada realizację wskaźnika efektywności społecznej:

1. w odniesieniu do osób lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 34%;

2. w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością 

intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonym – 34%.

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



Uwagi do kryteriów specyficznych dostępu 

Ministerstwo Rozwoju:

Treść uwagi:

Kryteria dla Działania 8.1 

Ocena formalno-merytoryczna

Projekt zakłada realizację wskaźnika efektywności zatrudnieniowej:

ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej – 22%,

w odniesieniu do: osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością 

intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi minimalny poziom efektywności 

zatrudnieniowej – 12%.

Wytyczne w zakresie włączenia społecznego nie przewidują ogólnego wskaźnika efektywności 

zatrudnieniowej. Efektywność mierzona jest rozłącznie dla dwóch grup: 

1. w odniesieniu do osób lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;

2. w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością 

intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Propozycja zapisu:

Projekt zakłada realizację wskaźnika efektywności zatrudnieniowej:

1. w odniesieniu do osób lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 22%;

2. w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością 

intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonym – 12%.

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



Uwagi do kryteriów specyficznych dostępu 

Ministerstwo Rozwoju:

Treść uwagi:

Kryteria dla Działania 8.1 i 8.2.

Ocena formalno-merytoryczna
1. Projekt zakłada realizację wskaźnika efektywności społecznej na minimalnym poziomie 34%.

Efektywność społeczna jest mierzona wśród uczestników projektu względem ich sytuacji w momencie 

rozpoczęcia udziału w projekcie, w stosunku do osób, które zakończyły udział w projekcie zgodnie z określoną 

dla nich ścieżką udziału w projekcie.

2. Projekt zakłada realizację wskaźnika efektywności zatrudnieniowej:

(…) Efektywność zatrudnieniowa jest mierzona wśród uczestników projektu względem ich sytuacji w 

momencie rozpoczęcia udziału w projekcie, w stosunku do osób, które zakończyły udział w projekcie zgodnie 

z określoną dla nich  ścieżką udziału w projekcie. (…)

Pomiar wskaźników następuje do trzech miesięcy od dnia zakończenia udziału w projekcie przez uczestnika.

Powyższe zapisy są nadmiernym uproszczeniem zapisów dotyczących efektywności zatrudnieniowej 

przedstawionych w Wytycznych rynku pracy oraz Wytycznych włączenia społecznego, które odwołują się w 

tym zakresie do Wytycznych rynku pracy.

Za zakończenie udziału w projekcie z powodu podjęcia zatrudnienia wcześniej niż uprzednio było to 

planowane można uznać za zakończenie udziału w projekcie na potrzeby weryfikacji  kryterium efektywności 

zatrudnieniowej i społecznej. Ponadto efektywność zatrudnieniowa mierzona jest również wśród uczestników, 

którzy podjęli pracę i jednocześnie kontynuowali udział w projekcie. Uczestnik może zostać wliczony do 

wskaźnika efektywnościowego bezpośrednio po uzyskaniu pracy i przedstawieniu odpowiednich dokumentów 

w tym zakresie.

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



Uwagi do kryteriów specyficznych dostępu 

Ministerstwo Rozwoju:

Treść uwagi:

Kryteria dla Działania 8.2.

Ocena formalno-merytoryczna

6. Beneficjent na etapie rekrutacji preferował będzie osoby, które korzystają z Programu Operacyjnego 

Pomoc Żywnościowa

Należy uzupełnić treść kryterium zgodnie z Wytycznymi w zakresie włączenia społecznego. ( (…) 

preferowane do objęcia wsparciem EFS w ramach projektów realizowanych w PI 9i i PI 9iv są osoby 

lub rodziny korzystające z PO PŻ, a zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał 

działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań 

towarzyszących, o których mowa w PO PŻ). 

Tak jak w wypadku Działania 8.1 należy dodać zastrzeżenie: a zakres wsparcia dla tych osób lub 

rodzin nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w 

ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ.

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



Uwagi do kryteriów specyficznych dostępu 

Ministerstwo Rozwoju:

Treść uwagi:

Kryteria dla Działania 8.2.

Ocena formalno-merytoryczna

3. W ramach realizowanych projektów obowiązkowym jest zastosowanie (…)

8. W przypadku gdy projekt zakłada udział osób bezrobotnych dla których ustalono III profilu pomocy  

wsparcie w ramach projektu odbywa się poprzez (..)

Wśród wymienionych form wsparcia nie przewidziano wskazanych w Wytycznych włączenia 

społecznego programów aktywności lokalnej.

Należy dodać kolejny punktor (kryterium 3) lub literę e)(kryterium 8) program aktywności lokalnej 

z obowiązkowym zastosowaniem usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym.

Uwaga nieuwzględniona:
Wśród grup docelowych określonych w RPO WP 2014-2020 nie uwzględniono środowiska lokalnego 

tym samym nie jest możliwa realizacja PAL. Rozstrzygnięcia zawarte w RPO mają pierwszeństwo 

podczas udzielania wsparcia przed zapisami Wytycznych. 



Uwagi do kryteriów specyficznych dostępu 

Ministerstwo Rozwoju:

Treść uwagi:

Kryteria dla Działania 8.1 i 8.2 

Brak zachęty do wykorzystywania produktów projektów innowacyjnych wypracowanych w IW EQUAL 

lub PO KL.

Proponowany zapis:

Nowe kryterium premiujące:

Projekt wykorzystuje skuteczne i efektywne rozwiązania lub produkty wypracowane w ramach 

projektów IW EQUAL lub PO KL

Uwaga nieuwzględniona:
Sformułowane kryteria dopuszczają możliwość wykorzystywania w realizacji projektu rozwiązań 

wypracowanych w ramach EQUAL i POKL. Zgodnie z wytycznymi w zakresie włączenia społecznego 

IZ RPO ma umożliwić wdrożenie rozwiązań, o których mowa wyżej. Umożliwienie wdrożenia rozwiązań 

nie oznacza konieczności promowania projektów, które przewidują wykorzystanie przedmiotowych 

rozwiązań. Premiowanie rozwiązań wypracowanych w ramach projektów EFS nie jest celowe, gdyż 

wnioskodawcy realizują również skuteczne wsparcie za pomocą metod własnych, które nie były 

wypracowywane w ramach projektów EFS. 



Uwagi do kryteriów specyficznych dostępu 

Ministerstwo Rozwoju:

Treść uwagi:

Kryteria dla Działania 8.3

(usługi społeczne typ 1-3)

Należy uzupełnić treść kryterium nr 6 (i/lub uzasadnienia kryterium) zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

włączenia społecznego – w przypadku preferencji dla osób korzystających z PO PŻ należy zastrzec, 

że działania z obu programów się nie powielają, analogicznie, jak to zrobiono w kryterium dla 4 typu 

operacji.

Proponowany zapis:

- osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ (a zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie 

powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań 

towarzyszących, o których mowa w PO PŻ).

Uwaga uwzględniona:
Kryterium zostanie skorygowane zgodnie z uwagą. 



Uwagi do kryteriów specyficznych dostępu 

Komisja Europejska:

Treść uwagi:

Kryteria dla Działania 8.1 i 8.2

Proponujemy następująca modyfikacje dla kryteriów dot. preferencji dla uczestników PO PŻ –

"Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie zapisów wniosku o 

dofinansowanie projektu opisujących, w jaki sposób wnioskodawca zapewni preferencje dla 

uczestników PO PŻ”

Uwaga nieuwzględniona:
Ocena sposobu zapewnienia preferencji dla osób korzystających z PO PŻ będzie odbywała się 

w ramach oceny merytorycznej, po przeanalizowaniu zapisów całego wniosku o dofinansowanie.

Na etapie oceny formalnej weryfikowany jest fakt preferowania tej grupy. Kryterium oceniane jest 

w sposób 0 - 1 (spełnia - nie spełnia) nie ma więc możliwości aby ocenić sposób zapewnienia 

preferencji.

Preferowanie osób korzystających z PO PŻ może zostać zapewnione przez różne mechanizmy np. 

premie punktową i to wnioskodawca wybiera najbardziej adekwatny do założeń całego 

projektu. Oceniający weryfikują więc całość założeń przedstawionych we wniosku, w tym ich 

adekwatność i spójność podczas oceny merytorycznej. 



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/

