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FAQ do konkursu nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-004/15 w ramach  
Działania 8.1 – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym 

 

1. Czy jednostka samorządu terytorialnego może złożyć projekt w partnerstwie z PUP? 

Tak, zgodnie z zapisami pkt. 2.7.10 Regulaminu konkursu dla DZIAŁANIA 8.1 Partnerami w projekcie mogą 
być wszystkie podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania poza 
wymienionymi w punkcie 2.4.2 Regulaminu.  

2. Czy w ramach konkursu można przeprowadzić adaptację budynku/ remont pomieszczeń? 

Zgodnie z Wytycznymi kwalifikowalności wydatków EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 oraz zapisami 
Regulaminu konkursu dla DZIAŁANIA  8.1, koszty związane z dostosowaniem lub adaptacją (prace 
remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń w przypadku projektów współfinansowanych z EFS 
mogą być sfinansowane w ramach cross-financingu. Należy mieć na uwadze, że cross-financing w ramach 
projektów współfinansowanych z EFS może dotyczyć wyłącznie takich kategorii wydatków, bez których 
realizacja projektu nie byłaby możliwa, w szczególności w związku z zapewnieniem realizacji zasady 
równości szans, a zwłaszcza potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 
Ponadto w przypadku projektów współfinansowanych z EFS wydatki objęte cross-financingiem są 
kwalifikowalne w wysokości wynikającej z PO lub SZOOP. W przypadku konkursu w ramach Działania 8.1 
wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych nie może przekroczyć 15% wartości projektu 
(w tym cross-financingu). 
Natomiast zgodnie z zapisami SZOOP wydatki w ramach cross‐financingu nie mogą przekroczyć 10% 
wartości współfinansowania unijnego (EFS). 
Biorąc pod uwagę powyższe przy planowaniu wydatków na dostosowanie lub adaptację pomieszczeń czy 
budynków należy mieć na uwadze niezbędność przedmiotowych prac dla przeprowadzenia projektu, 
w szczególności w kontekście grupy docelowej, jaka ma być wspierana w projekcie, jak również 
ograniczenia wynikające z limitów procentowych określonych w SZOOP. Przedmiotowe kwestie będą 
podlegać ocenie podczas prac KOP. 

3. Kto może być partnerem w projekcie Działania 8.1? 

Zgodnie z punktem 2.7.10 Regulaminu konkursu 8.1 partnerami w projekcie mogą być wszystkie podmioty 
uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie (wymienione w pkt. 2.4.1 Regulaminu), tj.  

 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,  
poza wymienionymi w punkcie 2.4.2 niniejszego Regulaminu tj. 

 podmiotami podlegającymi wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.);  

 podmiotami, wobec których orzeczono zakaz dostępu do środków na podstawie art. 12 ust.1 pkt. 1 
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769); 
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 podmiotami, wobec których zastosowanie mają zapisy art. 9 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 28 października 
2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. 
z 2014 r., poz. 1417, z późn. zm.); 

 osobami fizycznymi (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie 
przepisów odrębnych). 

4. Czy projekt realizujący typ operacji 1 powinien obejmować jednocześnie wszystkie usługi aktywnej 
integracji, tj. usługi o charakterze społecznym, edukacyjnym, zdrowotnym i zawodowym. Czy możliwe 
jest zaoferowanie uczestnikom jedynie wybranych spośród ww. usług? 

Pierwszy typ projektu w ramach konkursu dotyczy zintegrowanych i zindywidualizowanych programów 
realizowanych w oparciu o ścieżkę reintegracji obejmujące usługi aktywnej integracji o charakterze 
zawodowym, edukacyjnym, zdrowotnym i społecznym. Zaoferowane w ramach projektu wsparcie ma 
odpowiadać na indywidualne potrzeby każdego z uczestników, nie ma zatem obowiązku zapewnienia 
uczestnikom wszystkich usług aktywnej integracji, o ile wsparcie to będzie umożliwiało osiągnięcie 
wskaźników projektu, w tym wskaźników efektywności społeczno-zatrudnieniowej.  

5. Czy w projekcie dozwolona jest realizacja staży lub praktyk zawodowych dla uczestników np. w ramach 
typu projektu 1 pkt. e) ... zdobywanie nowych kompetencji i umiejętności zawodowych umożliwiających 
aktywizację zawodową? 

Tak. 

6. Czy uwzględnienie w projekcie udziału osób z otoczenia uczestników determinuje potrzebę 
uwzględnienia ich w opisie grupy docelowej? Czy takie osoby obejmuje kryterium efektywności 
zatrudnieniowej? 

Otoczenie uczestników projektu nie stanowi w ramach danego konkursu ewentualnej grupy docelowej. 
Projekt natomiast może być skierowany do rodzin osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, pod warunkiem, że wsparcie dla rodziny jest realizowane wyłącznie, gdy odbywa się wraz 
(w tym samym projekcie) ze wsparciem dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
oraz jest niezbędne dla skutecznego (to jest osiągnięte zostaną efekty społeczno-zatrudnieniowe) 
wsparcia osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 
Opis grupy docelowej powinien zawierać informacje na temat wszystkich planowanych uczestników 
projektu w tym, np. rodziny osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, dla których 
przewidziano w projekcie wsparcie. Wskaźnik efektywności społeczno-zatrudnieniowej dotyczy osób lub 
rodzin zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym.  

7. Za pomocą, jakiej jednostki miary – osoby czy % - należy uwzględnić w treści wniosku 
o dofinansowanie wskaźniki efektywności społeczno-zatrudnieniowej/zatrudnieniowej? 

Wskaźnik należy monitorować zgodnie z treścią kryterium wskazanego w regulaminie konkursu tj. 
procentowo.  

8. Czy można w 100% skierować projekt do osób niepełnosprawnych? 

Tak. 

9. Czy wskazane w Regulaminie konkursu (s. 20) podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie 
projektu należą do kategorii rozłącznych? 

Wymienione w danym punkcie podmioty mogą jednocześnie należeć do kilku różnych kategorii 
wymienionych w regulaminie, np. podmiot ekonomii społecznej będący jednocześnie podmiotem 
zatrudnienia socjalnego. 
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10. Czy zapisy specyficznego kryterium dostępu nr 7 dotyczą zarówno Lidera, jak i Partnera? Czy 
w przypadku, gdy Lider nie może wykazać się wymaganym doświadczeniem dla spełnienia kryterium 
wystarczające będzie doświadczenie w pracy z grupą docelową i w zakresie merytorycznym, którego 
dotyczy projekt, posiadane przez Partnera? 

Kryterium należy uznać za spełnione, jeżeli beneficjent lub partner (o ile dotyczy) posiada, co najmniej 
2 letnie doświadczenie w pracy z grupą docelową, którą zamierza objąć wsparciem oraz w zakresie 
merytorycznym, którego dotyczy projekt.  

11. Czy w kontekście specyficznego kryterium dostępu nr 8 dopuszczalna jest sytuacja, w której projekt nie 
zakłada realizacji wsparcia z zakresu pracy socjalnej – uczestnicy podpisują dokument równoważny dla 
kontraktu socjalnego? 

Kryterium należy uznać za spełnione, jeżeli we wniosku o dofinansowanie zostanie zawarta informacja, że 
każdy uczestnik projektu podpisze kontrakt socjalny lub dokument równoważny określający uprawnienia 
i zobowiązania stron umowy w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do 
przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny. Praca socjalna nie jest wymaganą formą 
wsparcia.  

12. Czy specyficzne kryterium dostępu nr 9 będzie uznane za spełnione w przypadku premiowania do 
udziału w projekcie osób korzystających z PO PŻ na etapie rekrutacji (zapewnienie pierwszeństwa ww. 
osobom poprzez przyznanie pkt. strategicznych)? 

Kryterium zostanie spełnione, jeżeli we wniosku o dofinansowanie zostaną zawarte informacje 
wskazujące, że beneficjent na etapie rekrutacji preferował będzie osoby, które korzystają z PO PŻ, 
np. planując odpowiednie kryteria rekrutacyjne.  

13. Czy dla spełnienia specyficznego kryterium dostępu nr 10 wystarczające będzie zawarcie w treści 
wniosku stosownej deklaracji dot. informowania OPS o realizowanym projekcie i formach wsparcia 
uzyskanych przez uczestników? Czy działania informacyjne ww. zakresie powinny być realizowane na 
początku, w trakcie czy na zakończenie projektu, tuż przed jego opuszczeniem przez uczestników? 

Kryterium podobnie jak pozostałe weryfikowane jest na podstawie treści wniosku o dofinansowanie. 
W związku z tym, że kryterium ma na celu zagwarantowanie skoordynowanej i komplementarnej realizacji 
projektów na danym terytorium Projektodawca ma obowiązek przekazania właściwemu ośrodkowi 
pomocy społecznej stosownej informacji, co najmniej na początku realizacji projektu. 

14. Czy w celu spełnienia kryterium premiującego nr 1 należy wskazać konkretne gminy z terenu wybranych 
powiatów, gdzie będzie realizowany projekt? 

Kryterium zostanie spełnione, jeżeli we wniosku o dofinansowanie zostaną zawarte informacje 
umożliwiające zweryfikowanie czy projekt realizowany będzie na terenie gminy/gmin z obszaru jednego 
lub więcej powiatów wymienionych w treści kryterium.  

15. Czy dokument: Obszary w województwie podkarpackim wymagające szczególnego wsparcia 
w kontekście równoważenia rozwoju, o którym mowa w wyjaśnieniach dotyczących kryterium 
premiującego nr 1 (Regulamin s. 46) jest ogólnodostępny? Jeśli tak, bardzo proszę o wskazanie ścieżki 
dostępu bądź udostępnienie treści dokumentu. 

IP nie dysponuje dokumentem źródłowym.  

16. W zapisach dotyczących kryterium premiującego nr 3 mowa jest o partnerstwie instytucji integracji 
społecznej z instytucją rynku pracy i/lub organizacją pozarządową i/lub podmiotem ekonomii 
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społecznej i/lub przedsiębiorstwem społecznym. Jak należy definiować w tym przypadku instytucje 
integracji społecznej? 

Są to m.in. ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, centra integracji społecznej, 
kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej. 

17. W odniesieniu do tego samego kryterium premiującego (3) – czy zapisy należy rozumieć w ten sposób, 
że to Liderem partnerstwa powinna być instytucja integracji społecznej zaś partnerem podmioty z listy 
wskazanej w kryterium? Czy dopuszczalna jest sytuacja, w której Liderem jest np. instytucja rynku 
pracy, zaś partnerem – instytucja integracji społecznej? 

Jeżeli Projektodawca zamierza uzyskać dodatkowe punkty za spełnienie trzeciego kryterium 
strategicznego, projekt musi być realizowany w partnerstwie instytucji integracji społecznej z instytucją 
rynku pracy i/lub organizacją pozarządową i/lub podmiotem ekonomii społecznej i/lub przedsiębiorstwem 
społecznym. Tym samym warunkiem uzyskania dodatkowych punktów jest fakt samego zawiązania 
partnerstwa między ww. podmiotami, a nie, która z instytucji posiada status lidera/partnera w ramach 
projektu.  

18. Czy grupę docelową uczestników projektu mogą stanowić osoby z różnych grup tj. korzystające ze 
świadczeń pomocy społecznej ( ppkt „a” w 2.3.1 regulaminu konkursu) rodziny z dzieckiem 
z niepełnosprawnością (ppkt „g: w 2.3.1 ww. regulaminu) oraz osoby zakwalifikowane do III profilu 
pomocy ( ppkt „h” w 2.3.1 regulaminu) zakładając, że każda z tych grup zostanie objęta wsparciem 
innego rodzaju. Jeżeli będzie to możliwe, to jak należy w tym wypadku liczyć efektywność 
zatrudnieniową – czy łącznie dla wszystkich uczestników, czy też dla każdej z podgrup oddzielnie? 

Wszystkie wymienione grupy odbiorców kwalifikują się do udziału w projekcie w ramach Działania 8.1 
i mogą być uczestnikami jednocześnie tego samego projektu. Efektywność społeczno – zatrudnieniową 
należy mierzyć w stosunku do łącznej liczby uczestników projektu, którzy zakończyli udział w projekcie 
zgodnie ze ścieżką udziału w projekcie. Pomiar efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze 
zatrudnieniowym odbywa się zgodnie z metodologią, określoną w Wytycznych Ministra Infrastruktury 
i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. Kryterium efektywności zatrudnieniowej jest mierzone 
w odniesieniu do grup docelowych (np. osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami). 
Jeżeli jeden uczestnik projektu kwalifikuje się do kilku grup docelowych, wówczas jest on wykazywany we 
wszystkich kategoriach, do których należy (np. długotrwałe bezrobocie, niepełnosprawność).  

19. Zgodnie z regulaminem konkursu uczestnikami projektu mogą być rodziny z dzieckiem 
z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na 
konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością – jednocześnie celem konkursu 
jest aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę 
ich zdolności do zatrudnienia. Osoby, które sprawują opiekę nad dzieckiem rezygnują z zatrudnienia lub 
go nie podejmują, ponieważ chcą opiekować się swoim niepełnosprawnym dzieckiem, a ponadto 
stanowi to warunek konieczny do uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego – zgodnie z art. 17 ustawy 
o świadczeniach rodzinnych. Osoby te są wykluczone z życia społecznego ze względu na obowiązek 
ciągłej opieki nad dzieckiem, jednak nie są zainteresowane podjęciem zatrudnienia, jak więc w ich 
przypadku ma być mierzona efektywność społeczno-zatrudnieniowa? 

Wsparcie realizowane w ramach projektu powinno zostać ukierunkowane przede wszystkim na 
zwiększenie szans na zatrudnienie, poprzez korygowanie deficytów wynikających z szeregu barier 
ograniczających aktywność społeczną i zawodową osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym. Ponadto mając na uwadze zasadniczy cel konkursu - aktywna integracja osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę ich zdolności do zatrudnienia, osoby, które nie 
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deklarują chęci podjęcia zatrudnienia i nie rokują szans na jej znalezienie, nie powinny być odbiorcami 
wsparcia w ramach danego Działania.  

20. Czy uczestnikami projektu mogą być osoby, które w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie nie 
mogą się zarejestrować w PUP z powodu nałożenia kary za niestawiennictwo w ustalonym terminie? 

Projekty realizowane w ramach Osi Priorytetowej VIII Działania 8.1 mogą być skierowane do grup 
odbiorców wymienionych w punkcie 2.3.1 Regulaminu konkursu. W związku z tym, jeżeli ww. osoba 
kwalifikuje się do którejkolwiek kategorii wymienionej w regulaminie konkursu, wówczas może być 
uczestnikiem projektu. 

21. Czy kosztem kwalifikowalnym będzie opieka nad osobą zależną np. dzieckiem? 

Tak, taki koszt jest kwalifikowalny. 

22. Czy w ramach tego projektu można realizować PAI? 

Tak.  

23. Czy wkładem własnym w projekcie mogą być zasiłki – w tym okresowe z pomocy społecznej? 

Tak.  

24. Czy wkładem własnym można uznać wynagrodzenie wypłacane uczestnikom za realizację prac 
społecznie –użytecznych? 

Tak.  

25. Czy można realizować projekt w partnerstwie OPS-PUP? 

Tak.  

26. Czy w projekcie można nie planować kursów zawodowych? 

Pierwszy typ projektu w ramach konkursu dotyczy zintegrowanych i zindywidualizowanych programów 
realizowanych w oparciu o ścieżkę reintegracji obejmujące usługi aktywnej integracji np. o charakterze 
zawodowym, czy edukacyjnym. Zaoferowane w ramach projektu wsparcie ma odpowiadać na 
indywidualne potrzeby każdego z uczestników, nie ma zatem obowiązku zapewnienia uczestnikom 
wszystkich usług aktywnej integracji, o ile wsparcie to będzie umożliwiało osiągnięcie wskaźników 
projektu, w tym wskaźników efektywności społeczno-zatrudnieniowej.  

27. Czy za realizację zadań w projekcie (dodatkowe obowiązki) pracownicy socjalni zatrudnieni w OPS mogą 
otrzymać dodatek specjalny do wynagrodzenia? 

Tak.  

28. Czy dyrektor jednostki może mieć dodatek specjalny za odpowiedzialność/podpisywanie dokumentów 
płatny ze środków EFS (oczywiście w kosztach pośrednich)? 

Tak.  

29. Czy w ramach kosztów pośrednich możliwe jest ujęcie obsługi prawnej projektu, specjalisty ds. 
zamówień publicznych? 

Tak. Katalog kosztów pośrednich został wskazany w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 
w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (podrozdział 8.4). 
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30. Czy staż jest instrumentem aktywizacji zawodowej? A jeżeli tak, to kto w projekcie może je realizować 
tzn. czy ich organizację należy zlecić np. KIS, CIS, organizacji pozarządowej itp.? 

Tak. W przypadku projektodawców: OPS i PCPR instrumenty aktywizacji zawodowej mogą być 
realizowane wyłącznie przez podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej. Możliwa jest 
realizacja stażu przez podmioty wybrane w ramach zlecenia zadania publicznego na zasadach określonych 
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie bądź przez 
podmioty danej jednostki samorządu terytorialnego wyspecjalizowane w zakresie reintegracji zawodowej 
(CIS, KIS), o ile zostaną wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu, jako realizatorzy projektu. 
W przypadku pozostałych podmiotów uprawnionych do dofinansowania mogą one samodzielnie 
realizować wsparcie o charakterze zawodowym np. staż.  

31. Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania do obozów terapeutycznych dla osób uzależnionych 
i współuzależnionych? 

Wspomniana forma wsparcia mogłaby zostać uznana za kwalifikowaną i wpisywałaby się w typy 
projektów wymienionych w regulaminie konkursu, o ile zakładane wsparcie stanowiłoby jeden 
z elementów szerszego, kompleksowego wsparcia zdefiniowanego na podstawie indywidualnej diagnozy 
uczestników projektów, a grupa osób współuzależnionych stanowiłaby grupę docelową projektu.  

32. Czy jest możliwe finansowanie programu DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików) – terapia (indywidualna 
i grupowa)? 

Wspomniana forma wsparcia mogłaby zostać uznana za kwalifikowaną i wpisywałaby się w typy 
projektów wymienionych w regulaminie konkursu np. poradnictwo specjalistyczne albo poradnictwo 
i wsparcie indywidualne oraz grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności 
społeczno-zawodowych, o ile zakładane wsparcie umożliwiłoby docelowo powrót do życia społecznego, 
w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową lub stanowiło jeden z elementów szerszego, 
kompleksowego wsparcia zdefiniowanego na podstawie indywidualnej diagnozy uczestników projektów. 
Należy jednocześnie podkreślić, że wspomniana grupa – Dorosłe Dzieci Alkoholików kwalifikuje się do 
projektu w ramach Działania 8.1, o ile spełnia przesłanki określone w punkcie 2.3 regulaminu.  

33. Czy jest możliwe finansowanie koncertu (Nagiel) słowno-muzyczny temat „Przeciwdziałanie 
uzależnieniom” (alkohol, hazard, narkotyki, dopalacze) dla młodzieży? 

Co do zasady wspomniana forma wsparcia nie wpisuje się w typy projektów możliwe do realizacji 
w ramach konkursu. Ponadto trzeba zaznaczyć, że zaoferowane w ramach projektu wsparcie ma 
odpowiadać na indywidualne potrzeby każdego z uczestników i umożliwić osiągnięcie wskaźników 
projektu, w tym wskaźników efektywności społeczno-zatrudnieniowej. Bez zapoznania się 
z uzasadnieniem dla takiego wyboru wsparcia, nie jest możliwe zweryfikowanie czy oferowane wsparcie 
odpowiada na potrzeby, deficyty grupy docelowej oraz czy przyczyni się do osiągnięcia założeń projektu.  

34. Porady prawne, rodzinne (rozwody, podział majątku itp.) dla osób dotkniętych problemem uzależnień? 

Wspomniana forma wsparcia mogłaby zostać uznana za kwalifikowaną i wpisywałaby się w typy 
projektów wymienionych w regulaminie konkursu; poradnictwo specjalistyczne, o ile zakładane wsparcie 
stanowiłoby jeden z elementów szerszego, kompleksowego wsparcia zdefiniowanego na podstawie 
indywidualnej diagnozy uczestników projektów.  

35. Wyposażenie środki trwałe, przedmioty nietrwałe. 

Środki trwałe – zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.), z zastrzeżeniem inwestycji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 17 tej 
ustawy, rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności 
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dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki organizacyjnej; 
zalicza się do nich w szczególności: nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego 
gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo 
do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, maszyny, urządzenia, środki 
transportu i inne rzeczy, ulepszenia w obcych środkach trwałych, inwentarz żywy. Wydatki na zakup 
środków trwałych mogą być uznane za kwalifikowalne pod warunkiem ich bezpośredniego wskazania we 
wniosku o dofinansowanie projektu wraz z uzasadnieniem dla konieczności ich zakupu. W ramach 
konkursu wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych nie może przekroczyć 15% wartości 
projektu (w tym cross-financingu). 

36. Szkolenia (uzyskanie certyfikatu) dotyczące uzależnienia, współuzależnienia. 

W związku z nieprecyzyjnym sformułowaniem pytania i brakiem dodatkowych informacji na temat 
zakresu szkolenia, jego programu itp. Instytucja Pośrednicząca nie jest w stanie udzielić jednoznacznej 
odpowiedzi.  

37. Czy w Działaniu 8.1 dla osób bezrobotnych z III profilu wymagana jest realizacja PAI? Czy osoby te mogą 
być objęte różnymi instrumentami poza zawodowymi np. w KIS? 

Dla osób bezrobotnych z III profilu, w przypadku aktywizacji zawodowej obowiązkowo musi zostać 
zastosowane wsparcie przewidziane w ramach PAI. Dodatkowe wsparcie – instrumenty pozazawodowe, 
również mogą być realizowane dla osób bezrobotnych z III profilu. Osoba po zakończeniu PAI może 
korzystać ze wszystkich usług aktywnej integracji, o ile w wyniku realizacji PAI jej profil nie ulegnie 
zmianie. Natomiast, jeżeli zmianie ulegnie profil pomocy, wówczas osoba może korzystać w ramach CT 9 
z usług aktywnej integracji (o ile charakteryzuje ją co najmniej jedna cecha z definicji osoby zagrożonej 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym), z wyłączeniem usług aktywizacji zawodowej, gdyż te powinny 
być finansowane w ramach CT 8. 

38. Czy kryterium dostępu dotyczące trwałości projektu mówiące o istnieniu podmiotu na taki okres po 
jego zakończeniu, jaki okres trwał projekt dotyczy tylko podmiotów nowo utworzonych w ramach 
projektu czy wszystkich podmiotów? 

Wymagana trwałość dotyczy projektów, w których założono tworzenie nowych podmiotów reintegracji 
społecznej i zawodowej.  

39. Czy Wnioskodawca będący gminą może samodzielnie realizować usługi o charakterze zawodowym 
(np. staże – samodzielne wyszukiwanie pracodawców i kierowanie uczestników na staż)? 

Tak. 

40. Czy w ramach projektu można skierować uczestników na zatrudnienie subsydiowane? 

Tak. 

41. Czy sala konferencyjna będąca własnością OPS a udostępniona na cele szkoleniowe w ramach projektu 
będzie uznana za wkład własny? 

Tak, o ile ośrodek pomocy jest wnioskodawcą. Wkład niepieniężny możliwy jest do zakwalifikowania jako 
wkład własny na zasadach określonych w Rozdziale 6.10 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  
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42. Czy można złożyć dwa projekty samodzielnie (jako Lider, bez Partnera) i być jak Partner w trzecim 
projekcie? 

Zgodnie z kryterium formalnym nr 5, Wnioskodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie 
projektu, w regulaminie nie określono limitu dla liczby wniosków, w których podmiot może wystąpić, jako 
partner w projekcie. 

43. Dlaczego nie ma powiatu krośnieńskiego wśród powiatów wymienionych w kryterium premiującym 
nr 1?  

Obszary wymienione w kryterium zostały wyznaczone w oparciu o wskaźniki sumaryczne dotyczące 
obszarów charakteryzujących się niskim poziomem rozwoju i obszarów o niekorzystnych wskaźnikach 
statystycznych, zgodnie z dokumentem pn. „Obszary w województwie podkarpackim wymagające 
szczególnego wsparcia w kontekście równoważenia rozwoju”. Powiat krośnieński nie znalazł się w tej 
grupie powiatów. 

44. Proszę o zamieszczenie prezentacji dotyczącej Lokalnego Systemu Informatycznego na stronie 
internetowej WUP. 

IP nie planuje umieszczenia prezentacji ze spotkania, dotyczącej Lokalnego Systemu Informatycznego, 
albowiem prezentacja zawierała jedynie zrzuty ekranów z LSI. Szczegółowe informacje na temat 
LSI/wypełniania wniosku o dofinansowanie można znaleźć w instrukcji użytkownika LSI oraz instrukcji 
wypełniania wniosku o dofinansowanie dostępnych na stronie https://lsi.wup-rzeszow.pl/ (zakładka 
pomoc). 

45. W załączniku do regulaminu zawierającym wykaz stawek między innymi wynagrodzeń specjalistów, 
przykładowy koszt wynagrodzenia psychologa z 2-letnim doświadczeniem to 4 tysiące brutto. Czy jest 
to brutto pracownicze czy koszt całkowity łącznie ze składkami pracodawcy? 

Jest to całkowity koszt wynagrodzenia ponoszony przez pracodawcę.  

46. Czy jest przewidziany jakiś przeciętny koszt na uczestnika projektu? 

Nie. IP nie zaplanowała uśrednionego kosztu przypadającego na jednego uczestnika projektu.  

47. Uczestnicy CIS otrzymują bony żywnościowe (6 zł brutto za każdy dzień uczestnictwa) zgodnie z Ustawą. 
Czy jest to także koszt kwalifikowalny projektu? 

Tak. Wszystkie formy świadczeń pieniężnych przyznawane uczestnikom projektu w okresie ich udziału 
w projekcie mogą stanowić wkład własny. Pamiętać należy, że bony żywnościowe będą kwalifikowalne 
w okresie uczestnictwa w projekcie danej osoby, a osoba ta w ramach środków EFS nie otrzymuje 
finansowego wsparcia w tym zakresie. 

48. Jeśli planowana wartość środka wyposażenia np. drabiny wynosi 300,00 zł brutto, to czy należy 
zaznaczyć wydatek jako środek trwały? 

Nie, takiego wydatku nie należy zaznaczać, jako środka trwałego we wniosku o dofinansowanie. We 
wniosku o dofinansowanie, jako zakup środków trwałych mogą zostać zaznaczone pozycje o wartości 
jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN netto. Wartość wydatków poniesionych na zakup środków 
trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich 
projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 15% wydatków 
projektu.  

 

https://lsi.wup-rzeszow.pl/
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49. Czy w związku z koniecznością realizacji kontraktu socjalnego niezbędny jest udział w projekcie 
pracownika socjalnego? 

W przypadku projektów realizowanych przez OPS i PCPR, w związku z koniecznością realizacji kontraktów 
socjalnych niezbędny jest udział pracownika/pracowników socjalnych.  

50. Jaka jest jednostkowa wartość zakupu środka trwałego? (gdyż łączna wartość to 15% projektu) czy to 
5.000,00 zł brutto? 

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 nie 
określają jednostkowej wartości zakupu środka trwałego. We wniosku o dofinansowanie, jako zakup 
środków trwałych mogą zostać zaznaczone pozycje spełniające definicję określoną w Wytycznych 
(odpowiedź na pytanie nr 35) o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN netto.  

51. Gdzie jest lista gmin, które będą kwalifikowane do realizacji projektu? 

Wykaz gmin spełniających kryterium dostępu nr 4 został załączony wraz z odpowiedziami na pytania 
beneficjentów.  

52. Kto może być objęty aktywizacją zawodową w ramach projektu Działania 8.1? 

Aktywizacją zawodową mogą być objęte następujące grupy osób: 
1. Osoby będące klientami PUP, ale nie podlegające profilowaniu przez PUP tj. posiadające status 

osób poszukujących pracy, charakteryzujące się co najmniej jedną z cech osoby zagrożonej 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mogą korzystać z usług aktywnej integracji 
o charakterze społecznym, edukacyjnym i zdrowotnym. Natomiast z usług aktywnej integracji 
o charakterze zawodowym mogą korzystać osoby zarejestrowane jako poszukujące pracy:  

 i pozostające bez zatrudnienia (w tym osoby z niepełnosprawnościami zarejestrowane jako 
poszukujące pracy), 

 i kwalifikujące się do kategorii ubogich osób pracujących.  
2. Osoby bezrobotne będące klientami PUP zakwalifikowane do III profilu pomocy mogą korzystać 

w ramach CT9 ze wszystkich instrumentów aktywnej integracji. Osoby skierowane do Programu 
Aktywizacja i Integracja obowiązkowo otrzymują wsparcie wynikające z PAI na zasadach 
określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W przypadku realizacji 
PAI w ramach ośrodka pomocy społecznej osoba zakwalifikowana do PAI może w ramach środków 
EFS otrzymać usługi aktywnej integracji wykraczające poza PAI i ramy ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jako wsparcie uzupełniające po zakończeniu PAI. Osoba po 
zakończeniu PAI może korzystać ze wszystkich usług aktywnej integracji, o ile w wyniku realizacji 
PAI jej profil nie ulegnie zmianie. 

3. Osoby bierne zawodowo oraz bezrobotne niebędące klientami PUP (niezarejestrowane w PUP), 
ale charakteryzujące się co najmniej jedną z cech osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym mogą korzystać z w ramach CT 9 ze wszystkich usług aktywnej integracji. Ponadto 
osoby bezrobotne niebędące klientami PUP korzystające z pomocy społecznej z tytułu przesłanki 
bezrobocia mogą korzystać w ramach CT 9 ze wszystkich usług aktywnej integracji.  

4. Osoby ubogie pracujące mogą korzystać ze wszystkich usług aktywnej integracji, z tym, że osoby 
te nie będą liczyły się do wskaźnika zatrudnieniowego.  

53. Co to jest konkretnie cross-financing i jak go wydzielić od innego finansowania? 

Zgodnie z Wytycznymi kwalifikowalności wydatków EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 oraz zapisami 
Regulaminu konkursu dla DZIAŁANIA 8.1 cross-financing w ramach projektów współfinansowanych z EFS 
może dotyczyć wyłącznie takich kategorii wydatków, bez których realizacja projektu nie byłaby możliwa, 
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w szczególności w związku z zapewnieniem realizacji zasady równości szans, a zwłaszcza potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami. 
Cross-financing w ramach projektu może dotyczyć wyłącznie: 

 zakupu nieruchomości, 

 zakupu infrastruktury, przy czym poprzez infrastrukturę rozumie się elementy nieprzenośne, na 
stałe przytwierdzone do nieruchomości, np. wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie 
windy w budynku, 

 dostosowania lub adaptacji (prace remontowo-wykończeniowe) budynków, pomieszczeń. 
Zgodnie z zapisami SZOOP wydatki w ramach cross‐financingu nie mogą przekroczyć 10% wartości 
współfinansowania unijnego (EFS). 
W budżecie projektu w przypadku kosztów jednostkowych, które podlegają regule cross-financingu, 
należy oznaczyć te wydatki w polu typu checkbox. Wydatki objęte cross-financingiem w projekcie nie są 
wykazywane w ramach kosztów pośrednich. Wszystkie wydatki poniesione jako wydatki w ramach cross-
financingu uzasadniane i opisywane są w uzasadnieniu znajdującym się pod szczegółowym budżetem 
projektu. Wydatek zakwalifikowany jako cross-financing nie może być równocześnie zakwalifikowany jako 
środek trwały i odwrotnie. Informacje w tym zakresie zawarte są w Instrukcji wypełniania wniosku 
o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020. 

54. W jaki sposób należy ewidencjonować pracę pracowników socjalnych i personelu zarządzającego – 
zaangażowanych w realizację projektu – jeżeli w/w pracują u Beneficjenta na etat? 

 Czy jako dodatkowe zadanie wykonywane w godzinach pracy? 

 Czy jako czynności wykonywane poza godzinami pracy? 

Zasady dotyczące kwalifikowania kosztów związanych z angażowaniem personelu zostały określone 
w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. 
Sposób ewidencjonowania pracy w projekcie zależy od formy zatrudnienia, jeśli pracownik będzie 
wykonywał swoje obowiązki w ramach oddelegowania należy prowadzić ewidencję liczby godzin pracy na 
rzecz projektu. Możliwe jest również przyznanie dodatku do wynagrodzenia w związku z okresowym 
zwiększeniem obowiązków służbowych danego pracownika (wysokość dodatku do 40% wynagrodzenia 
podstawowego wraz ze składkami). Nie należy natomiast zatrudniać dodatkowo personelu projektu poza 
godzinami wynikającymi ze stosunku pracy. Nie jest możliwe również zatrudnienie na podstawie umowy 
cywilno-prawnej osoby, która jest jednocześnie pracownikiem beneficjenta (za wyjątkiem umowy 
o dzieło). 

55. Co stanowić będzie podstawę do wypłacania dodatku do 10 % dla opiekuna staży? 

W sytuacji, gdy opiekun stażysty nie został zwolniony od świadczenia pracy, podmiotowi przyjmującemu 
na staż przysługuje refundacja dodatku do wynagrodzenia opiekuna w wysokości nieprzekraczającej 10% 
jego zasadniczego wynagrodzenia wraz ze wszystkimi składnikami wynagrodzenia wynikającego ze 
zwiększonego zakresu zadań. W regulaminie konkursu określona została maksymalna możliwa stawka 
dodatku do wynagrodzenia opiekuna stażysty, która wynosi 500 zł brutto/m-c. przy czym wysokość 
wynagrodzenia nalicza się proporcjonalnie do liczby godzin stażu zrealizowanych przez stażystów. 
Refundacja dodatku dla opiekuna stażu powinna być dokonana po przedstawieniu przez podmiot 
przyjmujący na staż potwierdzenia wypłaty wynagrodzenia netto oraz podatku dochodowego i składek 
ZUS (należnych zarówno po stronie pracodawcy jak i pracownika).  

56. Czy wypłacane stypendium stażowe łącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne nie mogą 
przekroczyć najniższego wynagrodzenia? 

W okresie odbywania stażu stażyście przysługuje miesięczne stypendium w wysokości nie większej niż 
kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym 
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wynagrodzeniu za pracę naliczane proporcjonalnie do liczby godzin stażu zrealizowanych przez stażystę. 
Składki ZUS opłacane będą zgodnie z przepisami prawa. 

57. Czy CIS, który prowadzi działalność gospodarczą może być partnerem w projekcie? 

Tak, pod warunkiem, że pomiędzy podmiotami nie zachodzą relacje, o których mowa w pkt. 2.7.11 
Regulaminu konkursu dla Działania 8.1 wykluczające możliwość zawiązania równoprawnych relacji 
partnerskich. 

58. Co to znaczy certyfikat rozpoznawalny w branży? Np. w przypadku fryzjera czy kelnera jakie to są 
certyfikaty? 

Jest to certyfikat wystawiony przez instytucję uprawnioną do nadawania kwalifikacji i wydawania 
formalnego dokumentu. Instytucjami certyfikującymi mogą być np. uczelnie, okręgowe komisje 
egzaminacyjne, instytucje szkoleniowe, stowarzyszenia zawodowe, czy organy administracji publicznej. 

59. Prosimy o możliwość kompatybilności budżetu projektu w generatorze z arkuszem kalkulacyjnym 
np. MS Excel tak jak to było w poprzednim okresie finansowania w generatorze POKL. 

Na obecnym etapie nie ma możliwości wprowadzenia tego rodzaju rozwiązań. Najbliższe modyfikacje 
w LSI WUP będą wprowadzane w marcu 2016 r., wówczas wniosek o wprowadzenie zmian we wskazanym 
zakresie zostanie przekazany do administratora systemu. 

60. Jak pogodzić udział uczestnika WTZ w projekcie z uczestnictwem w zajęciach terapeutycznych WTZ – czy 
musi być skreślony z listy WTZ – czy w dalszym ciągu jest uczestnikiem aby nie stracił miejsca, gdy nie 
dostanie się do pracy. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie 
warsztatów terapii zajęciowej, czas trwania zajęć w warsztacie wynosi nie więcej niż 7 godzin dziennie. 
W przypadku mniejszej liczby godzin dofinansowanie ze środków PFRON (maksymalnie 90%) jest 
proporcjonalnie obniżane. Możliwe jest np. czasowe obniżenie liczby godzin wsparcia w warsztatach lub 
jeśli istnieje taka możliwość realizacja zadań w ramach projektu poza obowiązkowymi 7 godzinami zajęć 
w WTZ (o ile umożliwia to charakter planowanych zajęć oraz stan zdrowia uczestników projektu). 

61. Czy za uczestnika biorącego udział w projekcie musi się zwracać koszty działalności na uczestnika? 

Zgodnie z odpowiedzią na pyt. 60, w przypadku zmniejszenia liczby godzin zajęć w WTZ dofinansowanie ze 
środków PFRON jest proporcjonalnie zmniejszane. 

62. Czy pracownik WTZ biorący udział w projekcie może wykorzystać swój wkład pracy w ramach urlopu czy 
musi zawiesić pracę na okres realizacji projektu (urlop bezpłatny)?  

Zgodnie z typem projektów wsparcie, które będzie finansowane w ramach projektu ma dotyczyć zajęć 
poza tymi, które oferuje WTZ w ramach dofinansowania ze środków PFRON. Zatem jeśli pracownik jest 
zatrudniony w WTZ dodatkowe zajęcia muszą być realizowane poza jego godzinami pracy lub w ramach 
oddelegowania na część etatu w ramach projektu. W czasie urlopu bezpłatnego zajęcia prowadzone 
w ramach bieżącej działalności WTZ nie będą przez niego realizowane. Nie zawsze jest to możliwe dla 
utrzymania niezakłóconej pracy WTZ. Nie można zatem przyjąć, że rozwiązanie w postaci urlopu 
bezpłatnego jest zawsze możliwe. Należy też zauważyć, że uczestnikom WTZ ma zostać przedstawiona 
nowa oferta w postaci usług aktywnej integracji ukierunkowana na ich przygotowanie do podjęcia 
zatrudnienia (w ZAZ, na otwartym lub chronionym rynku pracy). Pamiętać należy, że osoby prowadzące 
zajęcia dla uczestników WTZ muszą posiadać kwalifikacje do prowadzenia zajęć aktywizacyjnym, o których 
mowa powyżej. W ramach projektu nie będą finansowane te formy zajęć, które do tej pory realizowano 
w warsztatach. 
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63. Czy w ramach projektu do klubu zainteresowań dla osób niepełnosprawnych intelektualnie mogą 
dołączyć rodziny? 

Klub zainteresowań dla osób niepełnosprawnych intelektualnie nie wpisuje się w typy projektów możliwe 
do finansowania w ramach konkursu.  

64. Czy samym wkładem własnym można uważać dofinansowanie do programu (np. wykłady przez 
pracowników społeczne) czy częściowo ? 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 
wkładem własnym w ramach projektu mogą być środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone 
przez beneficjenta, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie zostaną 
beneficjentowi przekazane w formie dofinansowania. 

65. Czy są osoby w Urzędzie Pracy, które mogą pomagać w wypełnianiu wniosków? 

Z pracownikami Wydziału Integracji Społecznej EFS można się kontaktować w celu uzyskania informacji 
dotyczących konkursu w ramach działania 8.1 (zarówno jeśli chodzi o kwestie merytoryczne jak 
i dotyczące samego wypełnienia wniosku), numery telefonów zostały podane w regulaminie konkursu. 
Pomoc ma jednak charakter odpowiedzi na konkretne pytania i nie polega na weryfikacji założeń wniosku 
ani na wspólnym wypełnianiu wniosku o dofinansowanie. 

66. Czy pracownik WTZ może być osobą wspierającą podczas stażu uczestnika WTZ? 

Opiekunem stażysty ma być pracownik danego przedsiębiorcy, który ułatwi uczestnikowi projektu 
wykonywanie czynności na danym stanowisku. Możliwe jest zaangażowanie dodatkowo asystenta 
w przypadku, gdy niepełnosprawność uczestnika projektu tego wymaga. Nie ma przeciwwskazań aby była 
to osoba zatrudniona w WTZ. Sposób zaangażowania pracownika WTZ opisany został w odpowiedzi na 
pytanie nr 62. 

67. Jak rozumieć pojęcie osoby, która nie może zarejestrować się jako bezrobotny w PUP? 

O warunkach, jakie należy spełnić, aby uzyskać status osoby bezrobotnej jest mowa w art. 2 pkt. 2 Ustawy 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku. Obowiązek weryfikacji 
czy osoba zainteresowana udziałem w projekcie spełnia te warunki i tym samym może zostać 
zarejestrowana w PUP jako osoba bezrobotna spoczywa na jednostce prowadzącej rekrutację 
uczestników projektu. Jednocześnie możliwa jest współpraca w tym zakresie z PUP, bądź zawarcie 
odpowiednich zapisów w regulaminie naboru i/lub formularzu rekrutacyjnym. 

68. Czy w przypadku umowy o pracę na ½ etatu, umowa również musi mieć wartość trzykrotnego 
wynagrodzenia minimalnego? (dotyczy zatrudnienia uczestnika projektu). 

O przesłance dotyczącej wartości umowy równej, co najmniej trzykrotności minimalnego wynagrodzenia 
jest mowa w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej. W przypadku podjęcia 
zatrudnienia przez uczestnika na podstawie umowy o pracę w wymiarze ½ etatu wynagrodzenie powinno 
być ustalone zgodnie z proporcją wynikającą z wymiaru zatrudnienia, tj. co najmniej połowa minimalnego 
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów.  

69. Do jakiego zadania przypisać pracownika socjalnego? 

Wynagrodzenie pracownika socjalnego powinno być ujęte w każdym zadaniu merytorycznym, w ramach, 
którego będzie on wykonywał czynności związane z realizacją projektu. Możliwa jest również sytuacja, 
w której pracownik socjalny będzie wykonywał zadania związane z obsługą administracyjną projektu. 
Wówczas jego wynagrodzenie będzie rozliczane w ramach kosztów pośrednich. 
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70. Zwrot kosztów dojazdu – czy jest kwalifikowalny? 

Tak. 

71. Wartość bazowa wskaźnika – jak określić? 

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP na lata 2014-
2020, która stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu dla działania 8.1: „Dla każdego wybranego 
wskaźnika rezultatu należy określić jednostkę pomiaru, a następnie na podstawie przeprowadzonej 
analizy problemu należy określić jego wartość bazową, czyli stan wyjściowy przed realizacją projektu oraz 
wartość docelową, której osiągnięcie będzie uznane za zrealizowanie wskazanego celu. Należy pamiętać, 
że wartość bazowa wskaźnika nie jest uwzględniana w jego wartości docelowej. 
Wartość bazowa wskaźnika powinna odzwierciedlać doświadczenie wnioskodawcy w zakresie dotychczas 
zrealizowanych projektów i osiągniętych rezultatów, niemniej nie musi ograniczać się tylko do działań 
zrealizowanych przez tego wnioskodawcę (może dotyczyć również wsparcia pozaprojektowego). 
W sytuacji, gdy oszacowanie wartości bazowej nie jest możliwe, m.in. ze względu na brak dostępnych 
danych historycznych lub ich nieporównywalność – wartość bazowa może wynosić zero. Wartość 
docelowa wskaźnika powinna natomiast odnosić się do projektu opisywanego we wniosku 
o dofinansowanie i określać cel, jaki wnioskodawca chce osiągnąć dzięki realizacji projektu. 
W przypadku wskaźników produktu, dla każdego wybranego wskaźnika produktu należy określić 
jednostkę pomiaru oraz wartość docelową, której osiągnięcie będzie uznane za zrealizowanie wskazanego 
celu. Wartość bazowa dla wskaźnika produktu nie jest określana. Wartość docelowa, tak jak w przypadku 
rezultatów, dotyczy działań zaplanowanych do realizacji w projekcie. 

72. Czy konieczne jest zaświadczenie czy oświadczenie o zarejestrowaniu się w PUP jako osoba poszukująca 
pracy? 

Co do zasady wystarczającym dokumentem jest oświadczenie uczestnika, pamiętać należy jednak, że 
z oświadczenia powinno wynikać, że dana osoba pozostaje bez pracy, jest gotowa do podjęcia pracy 
i aktywnie poszukuje zatrudnienia. Jednocześnie nie jest wykluczone zawarcie odpowiednich zapisów 
w regulaminie naboru i/lub formularzu rekrutacyjnym obligujących kandydatów do przedłożenia 
zaświadczeń z PUP potwierdzających ich status na rynku pracy. 

73. Czy można zlecać usługi na podstawie PZP? 

Przy zlecaniu realizacji usług merytorycznych w ramach projektu należy stosować reguły wynikające 
z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 
tj. stosować przepisy wynikające z Prawa zamówień publicznych lub zasadę konkurencyjności. 
Udzielanie zamówienia publicznego w ramach projektu następuje zgodnie z: 

- ustawą Pzp – dla beneficjentów zobligowanych do stosowania Pzp, 
- zasadą konkurencyjności: 

 dla beneficjentów niezobligowanych do stosowania Pzp, w przypadku zamówień 
publicznych przekraczających wartość 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług, 

 dla beneficjentów zobligowanych do stosowania Pzp w przypadku zamówień publicznych 
o wartości przekraczającej 50 tys. PLN netto a poniższej 30 tys. euro. 

74. Jak określić częstotliwość pomiaru? Czy wystarczy napisać, że do 4 tygodni od zakończenia udziału 
w projekcie. Jak w takim przypadku będzie wyglądało rozliczenie tych wskaźników we wniosku 
płatniczym. 

Przy określaniu częstotliwości pomiaru wskaźników należy wziąć pod uwagę na jakim etapie projektu 
będą dostępne wiarygodne źródła danych do pomiaru poszczególnych wskaźników, w tym celu należy 
odnieść się do zakładanego harmonogramu realizacji działań projektowych. Zatem nie w każdym 
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przypadku właściwym będzie określenie częstotliwości pomiaru jako „ 4 tyg. od zakończenia udziału 
w projekcie”, gdyż dane na temat części wskaźników mogą być dostępne na etapie wcześniejszym. Tym 
samym we wnioskach o płatność będzie możliwość wykazywania danych osiągniętych w kolejnych 
okresach rozliczeniowych. 

75. Odnosząc się do trwałości projektu, czy w przypadku poszerzenia o nowych uczestników istniejącego już 
CIS-u, ta nowa „projektowa” grupa musi istnieć relatywnie długo jak trwał projekt po jego zakończeniu 
czy w pierwszej kolejności należy stosować się do przepisów Ustawy o zatrudnieniu socjalnym, która 
reguluje czas uczestnictwa w reintegracji zawodowej i społecznej w CIS ( tj. 12 m-cy, max 18 m-cy)? 

Specyficzne kryterium dostępu, w którym jest mowa o zachowaniu trwałości podmiotów dotyczy sytuacji, 
kiedy podmiot reintegracji społecznej i zawodowej został utworzony ze środków danego projektu, 
kryterium to nie odnosi się więc do rozszerzenia działalności istniejącego już podmiotu. 

76. Czy dla nowoutworzonego warsztatu w CIS w ramach projektu świadczenia integracyjne mogą być 
płacone ze środków projektu? 

Nie, zgodnie z Ustawą o zatrudnieniu socjalnym kwota świadczeń integracyjnych wypłacanych 
uczestnikom przez CIS jest refundowana przez starostę właściwego dla siedziby centrum ze środków 
Funduszu Pracy. Kwota refundacji obejmuje również składki na ubezpieczenia społeczne. 

77. W projektach nie mogą brać udziału osoby bezrobotne czy dyskwalifikuje to również osoby bezrobotne 
z niepełnosprawnością? 

Wyjaśnienia dot. osób bezrobotnych zostały przedstawione w odpowiedzi na pytanie nr 52. Ponadto, 
osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP zakwalifikowane do I i II profilu, które charakteryzują się inną niż 
bezrobocie przesłanką wskazaną w definicji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
mogą korzystać ze wsparcia w ramach projektów realizowanych w CT 9, z wyłączeniem usług aktywnej 
integracji o charakterze zawodowym. 

78. Czy beneficjentem może być osoba zarejestrowana w urzędzie pracy, jako osoba poszukująca pracy? 

Tak, jeśli spełnia wymagania dotyczące grup docelowych określonych dla Działania 8.1.  

79. Jakie podmioty reintegracji społecznej i zawodowej są zobowiązane do zachowania trwałości 
utworzonych w ramach projektu podmiotów po zakończeniu realizacji projektu czy „Centrum 
doradztwa dla osób niepełnosprawnych” utworzone w ramach projektu przez Stowarzyszenie również 
podlega tej zasadzie tzn. musi działać po zakończeniu projektu? 

Centrum doradztwa dla osób niepełnosprawnych nie jest podmiotem reintegracji społecznej i zawodowej 
i w związku z tym jego tworzenie nie mieści się w typach operacji możliwych do przeprowadzenia 
w ramach konkursu. 

80. Co może stanowić wkład własny? 

Wszystkie koszty kwalifikowalne w projekcie mogą stanowić wkład własny. Wkład własny może być 
wniesiony w postaci finansowej lub rzeczowej (zgodnie z Rozdziałem 6.10 Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020). 

81. Proszę o podanie przykładów kursów zawodowych stanowiących usługę aktywnej integracji 
o charakterze edukacyjnym. 

Usługi o charakterze edukacyjnym to szkolenia i kursy, które kończą się uzyskaniem kompetencji. 
Natomiast kursy i szkolenia zawodowe kończące się uzyskaniem kwalifikacji tj. uzyskaniem certyfikatu lub 
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innego dokumentu rozpoznawalnego i uznawanego w danym środowisku, sektorze czy branży 
wystawionego przez instytucje certyfikującą należy uznać za usługi aktywnej integracji o charakterze 
zawodowym.  
Katalog każdego rodzaju szkoleń jest otwarty i bardzo obszerny. W ramach projektu wsparcie ma być 
zindywidualizowane i nie należy z góry zakładać w projekcie konkretnych szkoleń.  

82. Czy następujące kursy należy zakwalifikować do usługi o charakterze edukacyjnym czy zawodowym: 
kurs prawa jazdy KAT. B, kurs obsługi kasy fiskalnej, kurs kroju i szycia, kurs obsługi komputera od 
podstaw, kursy sprzedażowe, kurs florystyki? 

Usługi o charakterze edukacyjnym to szkolenia i kursy, które kończą się uzyskaniem kompetencji. 
Natomiast kursy i szkolenia zawodowe kończące się uzyskaniem kwalifikacji tj. uzyskaniem certyfikatu lub 
innego dokumentu rozpoznawalnego i uznawanego w danym środowisku, sektorze czy branży 
wystawionego przez instytucje certyfikującą należy uznać za usługi aktywnej integracji o charakterze 
zawodowym. 

Z wymienionych w pytaniu kursów do usług o charakterze edukacyjnym zaliczyć można kurs obsługi 
komputera, pozostałe jeśli będą zakończone uzyskaniem certyfikatu lub równoważnego dokumentu 
należy zaliczyć do usług o charakterze zawodowym. 

83. Czy wskaźnik – min.56% osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym będzie poszukiwać 
pracy (po opuszczeniu programu) dotyczy wyłącznie osób nie zarejestrowanych w PUP czy wszystkich? 
Jeśli wszystkich to czym ma się to przejawiać w przypadku osób z III profilem pomocy? 

Zgodnie ze Wspólną Listą Wskaźników Kluczowych 2014-2020 EFS osoby poszukujące pracy są rozumiane, 
jako osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. 
Definicja uwzględnia zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności 
(BAEL), jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. W związku z powyższym wskaźnik dotyczy zarówno 
osób bezrobotnych, zarejestrowanych, jak i tych niezarejestrowanych w publicznych służbach 
zatrudnienia (dalej PSZ), jako poszukujące pracy. W przypadku osób zarejestrowanych wskaźnik zostanie 
osiągnięty, jeżeli w ciągu czterech tygodni od zakończenia udziału w projekcie uczestnicy podejmą 
(zgodnie z definicją osoby bezrobotnej wg BAEL) konkretne działania zmierzające do znalezienia 
zatrudnienia. Natomiast w przypadku osób niezarejestrowanych w PSZ wskaźnik zostanie osiągnięty wraz 
z zarejestrowaniem się, jako osoba bezrobotna/poszukująca pracy. Osoby nowo zarejestrowane 
w publicznych służbach zatrudnienia, jako poszukujące pracy należy wliczać do wskaźnika, nawet jeśli nie 
mogą one od razu podjąć zatrudnienia. 

84. Czy kwalifikowalność uczestnictwa w projekcie ma być badana tylko w momencie przystąpienia do 
projektu czy także w trakcie uczestnictwa w projekcie? Np.:  
A) osoba pobierająca zasiłek stały ( na dzień przystąpienia do projektu nie może zarejestrować się 
w PUP) . Zaplanowano dla tej osoby zastosowanie instrumentów aktywnej integracji o charakterze 
zawodowym – odbycie stażu zawodowego; osoba ta w trakcie udziału w projekcie utraciła status osoby 
niepełnosprawnej z min. umiarkowanym stopniem niepełnosprawności a zarazem prawo do pobierania 
zasiłku stałego – tym samym może już zarejestrować się w PUP. Czy nadal może uczestniczyć 
w projekcie?            
B) osoba opiekuje się członkiem rodziny i pobiera specjalny zasiłek opiekuńczy (na dzień przystąpienia 
do projektu nie może zarejestrować się w PUP). Zaplanowano dla tej osoby ścieżkę reintegracji 
obejmującą instrumenty aktywnej integracji o charakterze zawodowym (staż). W trakcie udziału 
w projekcie umiera osoba, którą opiekował się BO, wówczas ma on uprawnienie do zarejestrowania się 
w PUP. Czy osoba ta może być nadal uczestnikiem projektu i korzystać z instrumentów zawodowych? 

Kwalifikowalność uczestników jest badana w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.  
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85. Stypendia szkoleniowe – czy dotyczą udziału w szkoleniu np. trening kompetencji społecznych, 
poradnictwo psychologiczne. Czy też dotyczą wyłącznie szkoleń zawodowych? Czy w PAI przysługuje 
stypendium szkoleniowe ( szkolenie integracja społeczna)? 

Stypendia szkoleniowe przysługują za udział w szkoleniach, których efektem jest nabycie kwalifikacji 
zawodowych lub nabycie kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (certyfikatem). 
Trening kompetencji społecznych może być traktowany jako szkolenie, zależy to jednak od jego zakresu 
oraz sposobu organizacji, poradnictwo psychologiczne nie będzie natomiast prowadzić do nabycia 
kwalifikacji zawodowych czy kompetencji potwierdzonych certyfikatem. W ramach PAI w bloku 
INTEGRACJA nie przewidziano realizacji szkoleń prowadzących do zdobycia kwalifikacji czy kompetencji, 
zatem wypłata stypendium nie jest możliwa.  

86. Jeśli wniosek o dofinansowanie projektu składa Gmina/Gminny Ośrodek Pomocy społecznej czy może 
pokryć koszty wynajęcia sali szkoleniowej w innej jednostce organizacyjnej gminy? (czy będą to wydatki 
kwalifikowalne?) 

Koszty sali szkoleniowej w innej jednostce organizacyjnej gminy mogą stanowić wkład własny 
niepieniężny. Wkład niepieniężny możliwy jest do zakwalifikowania jako wkład własny na zasadach 
określonych w Rozdziale 6.10 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020. 

87. Czy warsztaty aktywnego poszukiwania pracy obejmujące np. autoprezentację, pisanie CV itp. 
Są instrumentami aktywizacji o charakterze zawodowym czy społecznym? 

Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy należy traktować jako instrumenty o charakterze społecznym 
lub edukacyjnym.  

88. Czy w przypadku realizowania usług społecznych w formie usług opiekuńczych, o których mowa 
w Ustawie o pomocy społecznej, zachodzi konieczność ustalenia odpłatności za te usługi? Czy koszt 
(kwalifikowalny) usług to różnica między kosztem usług opiekuńczych a odpłatnością? Czy może 
odpłatność za usługi to dochód projektu? 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności (w tym 
szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat) za usługi opiekuńcze 
każdorazowo określa rada gminy w drodze uchwały. Kosztem kwalifikowalnym będzie całkowity koszt 
przewidziany na realizację usługi opiekuńczej. Wydatek zaplanowany jako usługa opiekuńcza może 
stanowić wkład własny w ramach projektu, natomiast odpłatności zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa muszą być zaplanowana 
we wniosku o dofinansowanie projektu, odpłatności te stanowią wkład własny w projekcie.  

89. Podmioty uprawnione do aplikowania o środki w ramach konkursu: Czy organizacja pozarządowa, 
działająca (między innymi) w obszarze pomocy i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością 
narządu wzroku, może aplikować o dofinansowanie wniosku w ramach konkursu nr RPPK.08.01.00-
IP.01-18-004/15? 

Zgodnie z Regulaminem konkursu dla działania 8.1 o dofinansowanie mogą ubiegać się m.in. 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. Zatem jeśli 
z zapisów statutu wynika, że organizacja działa w obszarze pomocy i integracji społecznej ma ona 
możliwość aplikowania o środki w ramach konkursu dla Działania 8.1 

90. Typy projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu: Czy w ramach wspomnianego konkursu będą 
mogły uzyskać dofinansowanie projekty, w których będą realizowane działania zawierające się 
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w punkcie 2.2.2.1 Zintegrowane oraz zindywidualizowane program realizowane w oparciu o ścieżkę 
reintegracji, obejmujące usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, 
zdrowotnym, zawodowym zawierające instrumenty odpowiadające na indywidualne potrzeby, jedynie 
w podpunkcie „b”, 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? 

Przy planowaniu wsparcia w ramach projektu należy mieć na uwadze, że wsparcie dedykowane 
uczestnikom projektu musi wynikać z ich indywidualnych potrzeb i predyspozycji. Może się więc zdarzyć, 
że uczestnik będzie potrzebował wyłącznie wsparcia w postaci poradnictwa i wsparcia indywidualnego 
oraz w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych 
umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację 
zawodową. 
Jednocześnie należy pamiętać o dwóch istotnych kwestiach: obligatoryjne jest uzyskanie wskaźników 
efektywnościowych, wsparcie ma mieć charakter zindywidualizowanego programu opartego na ścieżce 
wsparcia. Nie zaleca się zatem zakładać, że żaden z uczestników nie będzie wymagał innych form pomocy.  

91. Czy w ramach tego podpunktu mogą być realizowane działania takie, jak: warsztaty dziennikarskie 
mające na celu aktywną integrację osób niewidomych i słabowidzących i poprzez pracę w lokalnym 
wydawnictwie, włączenie tej grupy w życie społeczne; warsztaty z bezwzrokowej obsługi komputera 
oraz Internetu dla osób niewidomych i słabowidzących mające na celu dostarczenie podstawowych 
umiejętności cyfrowych; indywidualne kursy orientacji przestrzennej z wykorzystaniem modułów 
nawigacji GPS mające na celu zwiększenie samodzielności w poruszaniu się i docieraniu do różnych 
miejsc użyteczności publicznej? 

Jeśli wymienione wsparcie (poza pracą w lokalnym wydawnictwie, który to zapis nie jest jasny) będzie 
umożliwiało powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową i pozwoli 
na osiągnięcie wskaźników efektywności społeczno-zatrudnieniowej oraz wskaźnika dotyczącego osób 
poszukujących pracy po zakończeniu udziału w projekcie, nie ma przeciwskazań do jego realizacji. Nie jest 
natomiast jasne jak należy rozumieć zapis „pracę w lokalnym wydawnictwie”, czy zatrudnienie będzie 
miało charakter zatrudnienia wspomaganego, czy też praca jest tu rozumiana jako staż zawodowy lub 
praktyka. W każdym z tych przypadków należy jednak mówić o usługach aktywnej integracji o charakterze 
zawodowym, którymi to usługami w ramach działania 8.1 mogą być objęte kategorie osób, o których 
mowa w odpowiedzi na pytanie nr 52.  

92. Czy szkolenia i kursy, o których mowa w podpunkcie „e”, punktu 2.2.1.1 (…) zajęć w ramach 
podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji 
i umiejętności zawodowych, umożliwiających aktywizację zawodową, muszą kończyć się uzyskaniem 
kwalifikacji zawodowych/uprawnień do wykonywania zawodu, czy jedynie zewnętrznym certyfikatem 
(bądź innym dokumentem) potwierdzającym nabycie konkretnych umiejętności/kompetencji 
(np. cyfrowych, potwierdzających posiadanie umiejętności obsługi komputera na określonym 
poziomie? 

W przypadku kursów i szkoleń, które stanowią instrumenty aktywnej integracji o charakterze 
zawodowym, efektem realizowanego wsparcia powinno być uzyskanie kwalifikacji zawodowych 
rozumianych, jako określony zestaw efektów uczenia się (kompetencji), których osiągniecie zostało 
formalnie potwierdzone przez upoważniona do tego instytucje zgodnie z ustalonymi standardami. 
Nadanie kwalifikacji następuje w wyniku walidacji i certyfikacji. Walidacja to proces sprawdzenia czy 
kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte, powinna być przeprowadzona w sposób 
trafny i rzetelny. Certyfikacja, natomiast to proces, w wyniku, którego uczący się otrzymuje od 
upoważnionej instytucji formalny dokument stwierdzający, że uzyskał określoną kwalifikację. Certyfikaty 
i inne dokumenty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji powinny być rozpoznawalne i uznawane w danym 
środowisku sektorze lub branży. 
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93. Wymagane wskaźniki: Jeżeli w ramach działań projektowych nie będą realizowane kursy i szkolenia, 
o których mowa w punkcie 2.2.1.1, podpunkcie „e”, wskaźnik rezultatu bezpośredniego, liczba osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu - 31%, uzna się za osiągnięty na podstawie ukończenia warsztatów i innych zajęć 
indywidualnych lub grupowych w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności 
społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego osób niewidomych 
i słabowidzących? 

Zgodnie z definicją dla specyficznego kryterium dostępu nr 6, która jest przedstawiona w Regulaminie 
konkursu dla działania 8.1 - w sytuacji, gdy projekt nie będzie przewidywał aktywizacji zawodowej 
w formie kursów i szkoleń, projektodawca nie zakłada wskaźnika odnoszącego się do uzyskania 
kwalifikacji zawodowych. 
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Wykaz gmin, które spełniają kryterium dostępu nr 4.  
Odsetek osób, którym przyznano decyzją świadczenia w województwie podkarpackim wynosi 5,93%.  
Źródło: Sprawozdanie MPiPS-03-R za I-XII 2014 r. (Dział 2B Udzielone świadczenia - zadania własne gmin) oraz 
opracowanie GUS-Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2014 r. 
 

Lp. Województwo Powiat Gmina Typ 
gminy 

Odsetek osób, którym 
przyznano 

decyzją 
świadczenia (%) 

1 podkarpackie przeworski Adamówka wiejska 11,21 

2 podkarpackie leski Baligród wiejska 9,15 

3 podkarpackie tarnobrzeski Baranów 
Sandomierski 

miejsko-
wiejska 

6,17 

4 podkarpackie sanocki Besko wiejska 7,88 

5 podkarpackie przemyski Bircza wiejska 14,72 

6 podkarpackie stalowowolski Bojanów wiejska 7,44 

7 podkarpackie dębicki Brzostek miejsko-
wiejska 

16,00 

8 podkarpackie brzozowski Brzozów miejsko-
wiejska 

7,90 

9 podkarpackie jasielski Brzyska wiejska 7,98 

10 podkarpackie sanocki Bukowsko wiejska 6,66 

11 podkarpackie rzeszowski Chmielnik wiejska 6,74 

12 podkarpackie lubaczowski Cieszanów miejsko-
wiejska 

11,72 

13 podkarpackie leski Cisna wiejska 7,46 

14 podkarpackie kolbuszowski Cmolas wiejska 7,70 

15 podkarpackie dębicki Czarna wiejska 9,95 

16 podkarpackie bieszczadzki Czarna wiejska 10,16 

17 podkarpackie dębicki Dębica wiejska 6,21 

18 podkarpackie brzozowski Domaradz wiejska 11,60 

19 podkarpackie przemyski Dubiecko wiejska 21,91 

20 podkarpackie krośnieński Dukla miejsko-
wiejska 

10,15 

21 podkarpackie brzozowski Dydnia wiejska 9,28 

22 podkarpackie rzeszowski Dynów wiejska 10,11 

23 podkarpackie kolbuszowski Dzikowiec wiejska 8,39 

24 podkarpackie przemyski Fredropol wiejska 12,46 

25 podkarpackie strzyżowski Frysztak wiejska 6,55 

26 podkarpackie mielecki Gawłuszowice wiejska 7,11 

27 podkarpackie rzeszowski Głogów 
Małopolski 

miejsko-
wiejska 

6,41 

28 podkarpackie leżajski Grodzisko 
Dolne 

wiejska 6,25 
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29 podkarpackie niżański Harasiuki wiejska 9,40 

30 podkarpackie lubaczowski Horyniec-
Zdrój 

wiejska 6,37 

31 podkarpackie rzeszowski Hyżne wiejska 6,01 

32 podkarpackie niżański Jarocin wiejska 6,47 

33 podkarpackie brzozowski Jasienica 
Rosielna 

wiejska 12,30 

34 podkarpackie jasielski Jasło miejska 6,42 

35 podkarpackie krośnieński Jaśliska wiejska 13,59 

36 podkarpackie przeworski Jawornik 
Polski 

wiejska 14,87 

37 podkarpackie niżański Jeżowe wiejska 11,66 

38 podkarpackie dębicki Jodłowa wiejska 10,49 

39 podkarpackie rzeszowski Kamień wiejska 9,46 

40 podkarpackie jasielski Kołaczyce miejsko-
wiejska 

9,98 

41 podkarpackie krośnieński Korczyna wiejska 8,82 

42 podkarpackie przemyski Krasiczyn wiejska 8,71 

43 podkarpackie jasielski Krempna wiejska 14,03 

44 podkarpackie niżański Krzeszów wiejska 7,60 

45 podkarpackie przemyski Krzywcza wiejska 6,76 

46 podkarpackie leżajski Kuryłówka wiejska 7,16 

47 podkarpackie jarosławski Laszki wiejska 7,73 

48 podkarpackie leżajski Leżajsk wiejska 6,22 

49 podkarpackie lubaczowski Lubaczów wiejska 9,17 

50 podkarpackie bieszczadzki Lutowiska wiejska 19,53 

51 podkarpackie m. Przemyśl M. Przemyśl miejska 6,17 

52 podkarpackie kolbuszowski Majdan 
Królewski 

wiejska 6,51 

53 podkarpackie łańcucki Markowa wiejska 6,99 

54 podkarpackie przemyski Medyka wiejska 7,03 

55 podkarpackie lubaczowski Narol miejsko-
wiejska 

7,29 

56 podkarpackie kolbuszowski Niwiska wiejska 6,68 

57 podkarpackie tarnobrzeski Nowa Dęba miejsko-
wiejska 

6,48 

58 podkarpackie leżajski Nowa Sarzyna miejsko-
wiejska 

7,90 

59 podkarpackie jasielski Nowy 
Żmigród 

wiejska 7,37 

60 podkarpackie brzozowski Nozdrzec wiejska 9,09 

61 podkarpackie lubaczowski Oleszyce miejsko-
wiejska 

10,28 

62 podkarpackie przemyski Orły wiejska 7,94 

63 podkarpackie jasielski Osiek Jasielski wiejska 7,83 
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64 podkarpackie ropczycko-
sędziszowski 

Ostrów wiejska 9,60 

65 podkarpackie dębicki Pilzno miejsko-
wiejska 

6,59 

66 podkarpackie jarosławski Pruchnik miejsko-
wiejska 

7,99 

67 podkarpackie mielecki Przecław miejsko-
wiejska 

7,09 

68 podkarpackie przemyski Przemyśl wiejska 8,40 

69 podkarpackie stalowowolski Radomyśl nad 
Sanem 

wiejska 7,19 

70 podkarpackie mielecki Radomyśl 
Wielki 

miejsko-
wiejska 

8,87 

71 podkarpackie łańcucki Rakszawa wiejska 8,94 

72 podkarpackie kolbuszowski Raniżów wiejska 9,47 

73 podkarpackie jarosławski Roźwienica wiejska 9,07 

74 podkarpackie niżański Rudnik nad 
Sanem 

miejsko-
wiejska 

8,96 

75 podkarpackie sanocki Sanok wiejska 8,11 

76 podkarpackie przeworski Sieniawa miejsko-
wiejska 

7,00 

77 podkarpackie jasielski Skołyszyn wiejska 7,80 

78 podkarpackie rzeszowski Sokołów 
Małopolski 

miejsko-
wiejska 

8,07 

79 podkarpackie strzyżowski Strzyżów miejsko-
wiejska 

6,26 

80 podkarpackie przemyski Stubno wiejska 6,57 

81 podkarpackie jasielski Tarnowiec wiejska 6,06 

82 podkarpackie przeworski Tryńcza wiejska 7,21 

83 podkarpackie mielecki Tuszów 
Narodowy 

wiejska 7,51 

84 podkarpackie sanocki Tyrawa 
Wołoska 

wiejska 13,24 

85 podkarpackie bieszczadzki Ustrzyki 
Dolne 

miejsko-
wiejska 

6,79 

86 podkarpackie mielecki Wadowice 
Górne 

wiejska 8,04 

87 podkarpackie ropczycko-
sędziszowski 

Wielopole 
Skrzyńskie 

wiejska 10,58 

88 podkarpackie strzyżowski Wiśniowa wiejska 9,46 

89 podkarpackie stalowowolski Zaklików miejsko-
wiejska 

9,90 

90 podkarpackie sanocki Zarszyn wiejska 7,68 

91 podkarpackie łańcucki Żołynia wiejska 6,03 

92 podkarpackie dębicki Żyraków wiejska 6,79 

 


