
 

 

Pytania i odpowiedzi w ramach konkursów nr RPPK.08.01.00-IP.01-

18-008/16 oraz RPPK.08.01.00-IP.01-18-009/16 Działania 8.1 Aktywna 

integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym 

 

1. Czy w przypadku przyznania uczestnikowi projektu stypendium 

szkoleniowego wliczamy to stypendium do jego dochodu przy 

przyznawaniu zasiłku celowego, który byłby wkładem własnym? 

Stypendia szkoleniowe czy stażowe jako pomoc, są wolne od podatku dochodowego 

od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. 

o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176, z późn. 

zm.). Oznacza to, że tych kwot nie należy pomniejszać o zaliczkę na podatek 

dochodowy od osób fizycznych. Przychodu tego nie uwzględnia się przy obliczaniu 

dochodów. W przypadku wątpliwości, co do kwestii np. podatkowych, wiążących 

interpretacji w danym zakresie udzielają wyłącznie organy państwowe odpowiedzialne 

za daną kwestię np. Ministerstwo Finansów. Ponadto w gestii ośrodka pomocy 

społecznej pozostaje zweryfikowanie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej 

i majątkowej osób korzystających lub ubiegających się o świadczenia z pomocy 

społecznej i ustalenie faktu spełniania/niespełnienia kryterium dochodowego przy 

przyznawaniu zasiłku celowego, w oparciu o obowiązujące przepisy krajowe.  

 

2. Utworzenie KIS , dodatkowo chcielibyśmy wesprzeć rodzinę (otoczenie 

niezbędne – uczestników KIS). Czy owe działania będą poza KIS, ale dalej 

w ramach tego projektu?  

W związku z tym, że w ramach konkursu nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-008/16 możliwa 

jest realizacja typu projektu ukierunkowanego na wsparcie działalności w zakresie 

reintegracji zawodowej i społecznej prowadzonej m.in. przez Kluby Integracji 

Społecznej, uczestnikami projektu mogą być, co do zasady osoby wymienione w art.1 

ust. 2. (Dz. U. 2003 Nr 122 poz. 1143), wobec których stosuje się zapisy ustawy 

o zatrudnieniu socjalnym. Jednakże ze względu na to, że celem klubów integracji 

społecznej jest udzielenie indywidualnym osobom pomocy w odbudowywaniu 

i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społecznym, możliwe jest objęcie 

wsparciem, także członków ich rodzin, pod warunkiem, że takie wsparcie będzie 

niezbędne i konieczne do skutecznej aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. Ponadto zaplanowane dla rodzin wsparcie będzie miało charakter 

towarzyszący, niezbędny do osiągnięcia wskaźników dotyczących uczestników 

projektu-wymienionych w ustawie o zatrudnieniu socjalnym. 

  



 

3. Czy Indywidualny Program  Zatrudnienia Wspieranego  może być  

traktowany jako kontrakt socjalny? (Czy IPZS będzie tratowany jako 

dokument równoważny?)  

Tak. 

4. Odnośnie wskaźnika poszukiwania pracy  - jeśli uczestnik złoży CV 

u pracodawcy czy konieczne jest zaświadczenie, lub inny dokument 

potwierdzający ten fakt wydany przez potencjalnego pracodawcę.  

Wymagane jest aby osoba poszukująca pracy przedstawiła wiarygodne źródło danych 

do pomiaru wskaźnika np. zaświadczenie z właściwej instytucji lub oświadczenie 

uczestnika.  

 

5. Kto może być beneficjentem projektu? (np. czy klient pomocy 

społecznej?)  

Odbiorcy wsparcia w przypadku projektów w ramach Działania 8.1 zostali określeni 

w Regulaminach konkursów – do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym należą zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych Ministra Rozwoju 

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 m.in. osoby lub 

rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) lub 

kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające, co najmniej 

jedną z przesłanek określonych w  art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).  

6. Czy w ramach aktywizacji można realizować kursy, szkolenia zawodowe?  

Kursy i szkolenia zawodowe są możliwymi formami wsparcia w ramach Działania 8.1 

jako usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym, których celem jest 

wyposażenie uczestników w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności 

poszukiwane na rynku pracy. Działania z tego zakresu nie mogą stanowić pierwszego 

elementu w ramach ścieżki reintegracji. Planując w projekcie tego rodzaju wsparcie 

należy uwzględnić również ograniczenia wynikające z 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 oraz założenia RPO WP 

dotyczące aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. 

 



 

7. Czy GOPS-y powinny uznawać podatek VAT jako wydatek kwalifikowany? 

Zgodnie z pkt. 3.6 Regulaminów konkursów dla Działania 8.1 podatek od towarów 

i usług (VAT) może być uznany za wydatek kwalifikowalny tylko wtedy, gdy beneficjent 

nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku VAT. 

8. Jak należy rozumieć, że osoby wielokrotnie doświadczyły wykluczenia 

społecznego? 

Osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, to osoby 

charakteryzujące się więcej niż jedną z przesłanek wykluczenia społecznego, 

o których mowa w definicji  osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym.  

9. W jakim przypadku Beneficjent będący organem administracji publicznej 

przy zamówieniu powyżej 30 tys. euro może zastosować Ustawę 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie? Czy stosowanie tej 

ustawy jest fakultatywne, czy istnieją przypadki nakładające obowiązek 

stosowania w/w ustawy? 

Stosowanie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. – o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) w przypadku organów 

administracji publicznej ma zastosowanie w sytuacji współpracy organów administracji 

publicznej z organizacjami pozarządowymi.  

Podmioty będące organizacjami pożytku publicznego w rozumieniu art. 20 ust. 1 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. – o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) są zobowiązane do stosowania 

ustawy Pzp w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 3 ust.1 pkt. 3 

lub w art. 3 ust.1 pkt. 5 ustawy Pzp.  

10. Czy w konkursie 008/16 typ 2 wymogiem jest zastosowanie rozwoju 

i upowszechniania zatrudnienia wspieranego? 

Jest to możliwe jako wsparcie jeżeli została zdiagnozowana taka potrzeba, 

w przypadku zatrudnienia takiej osoby.  

11. Proszę podać przykładowe kursy/szkolenia kwalifikacyjne. 

Katalog szkoleń jest otwarty i obszerny. Wsparcie ma być  zindywidualizowane i nie 

należy z góry zakładać konkretnych szkoleń. Kursy i szkolenia zawodowe kończą się 

uzyskaniem kwalifikacji zawodowych lub nabyciem kompetencji potwierdzonych 

odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem). Certyfikaty i inne dokumenty 

potwierdzające uzyskanie kwalifikacji powinny być rozpoznawalne i uznawane 

w danym środowisku sektorze lub branży. 



 

12. Jeżeli Beneficjent w zamówieniach powyżej 30 tys. obligatoryjnie stosuje 

Ustawę prawo zamówień publicznych na usługi merytoryczne  i nie ma 

możliwości nie przekroczyć 30% wartości projektu przy zlecaniu tych 

usług merytorycznych w jaki sposób ma się tutaj zasada – zlecania usług 

do 30% wartości projektu? 

W uzasadnionych przypadkach ze względu na specyfikę projektu wartość usług 

merytorycznych zlecanych wykonawcom zewnętrznym, wyłonionym zgodnie z ustawą 

Pzp, może przekroczyć 30 % wartości projektu. Należy mieć jednocześnie na uwadze, 

że jako zlecania usługi merytorycznej nie należy rozumieć a) zakupu pojedynczych 

towarów lub usług np. cateringowych lub hotelowych chyba, że stanowią one część 

zleconej usługi merytorycznej, b) angażowania personelu projektu.  

13. Czy w celu spełnienia efektywności zatrudnieniowej UP po zakończeniu 

projektu może być zatrudniony przez realizatora projektu (Beneficjenta)? 

Jeśli warunki zatrudnienia będą zgodne z wymogami określonymi w Wytycznych 

w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego 

w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, nie ma przeciwskazań do zatrudnienia 

uczestnika po zakończeniu przez niego udziału w projekcie przez realizatora projektu 

i wliczeniu uczestnika do wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej 

w wymiarze zatrudnieniowym.  

14. Czy w ramach projektu typ. 2. Wsparcie działalności w zakresie 

reintegracji zawodowej i społecznej, w szczególności prowadzonej przez 

takie podmioty jak Zakłady Aktywności Zawodowej, Kluby oraz Centra 

Integracji Społecznej, w tym rozwój i upowszechnianie zatrudnienia 

wspieranego można sfinansować zlecenie/zatrudnienie Koordynatora 

KIS, w ramach kosztów bezpośrednich? Do zadań Koordynatora Klubu 

należałoby  w szczególności: prowadzenie dokumentacji związane 

z prawidłowym funkcjonowaniem Klubu; koordynowanie bieżącej 

działalności Klubu; bieżąca koordynacja pracy specjalistów; 

uczestnictwo w procesie rekrutacji, promowanie działalności KIS; 

współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań 

wynikających z procesu reintegracji zawodowej i społecznej Uczestników; 

reprezentowanie Klubu na zewnątrz; przekładanie sprawozdania 

Dyrektorowi z działalności i efektów reintegracji społecznej i zawodowej. 

Zatrudnienie Koordynatora KIS można sfinansować w ramach kosztów bezpośrednich. 

15. Czy w projekcie można zaplanować jako odrębne zadanie pracę socjalną, 

a w ramach tego zadania dodatki specjalne dla pracowników socjalnych 

w związku z realizacją kontraktów socjalnych? 

 



 

Praca socjalna może stanowić odrębne zadanie w projekcie (jeden z elementów 

zintegrowanych oraz zindywidualizowanych programów), z zastrzeżeniem, że projekty 

obejmujące wyłącznie pracę socjalną nie są wybierane do dofinansowania. 

Zaplanowane w ramach danego zadania dodatki specjalne dla pracowników 

socjalnych stanowią, co do zasady wydatek kwalifikowany.  

 

16. Wnioskodawcą jest Gmina/MGOPS. Czy w związku z tym instrumenty 

aktywizacji zawodowej możemy realizować samodzielnie czy należy je 

zlecić podmiotom wymienionym w Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego? 

 

W przypadku ośrodków pomocy społecznej instrumenty aktywizacji zawodowej mogą 

być realizowane wyłącznie przez podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji 

zawodowej wymienione w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społecznego tj. 

a) PUP i inne instytucje rynku pracy, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w szczególności 

w ramach Programu Aktywizacja i Integracja;  

b) CIS i KIS;  

c) spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. 

o spółdzielniach socjalnych;  

d) organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 

r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

17. Czy osoby bezrobotne (tj. zarejestrowane w PUP) zakwalifikowane do I lub 

II profilu pomocy mogą być objęte instrumentami aktywizacji zawodowej? 

 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 

osoby, dla których ustalono I i II profil pomocy mogą (w zakresie aktywizacji zawodowej) 

być wyłącznie uczestnikami projektów w ramach CT 8, realizowanych przez powiatowe 

urzędy pracy. Z kolei w ramach CT 9, osoby te mogą korzystać z usług aktywnej 

integracji z wyłączeniem usług o charakterze zawodowym.  

 

18. Czy osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy muszą być 

aktywizowane w ramach programu Aktywizacja Integracja? 

 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 

2014-2020 w przypadku wsparcia osób bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu 

pomocy (dotyczy projektów realizowanych przez ośrodki pomocy społecznej 



 

i powiatowe centra pomocy rodzinie), wsparcie jest realizowane na podstawie 

Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w ustawie o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy. Jeżeli osoby takie zostaną przez PUP skierowane do 

Programu Aktywizacja i Integracja obowiązkowo otrzymują wsparcie wynikające z PAI 

na zasadach określonych w ww. ustawie. Osoba po zakończeniu PAI może korzystać 

ze wszystkich usług aktywnej integracji (z wyłączeniem usług zawodowych).  

 

19. W związku z koniecznością monitorowania wskaźników wspólnych (tj. 

specyficznych dla projektu wskazywanych w punkcie 2.5.10 Regulaminu) 

prosimy o wskazanie, w jaki sposób opisać sposób i częstotliwość 

pomiaru wskaźników w przypadku wartości zerowych docelowych 

wskaźników? 

 

Nawet jeśli na etapie formułowania założeń projektu wartości docelowe dla 

wskaźników wspólnych określono na poziomie 0, źródła pomiaru oraz sposób 

i częstotliwość pomiaru należy zaplanować w taki sposób, aby jeśli w trakcie realizacji 

projektu wskaźniki te zostaną zrealizowane możliwy był właściwy ich pomiar. Zatem 

źródła i sposób pomiaru powinny być zaplanowane tak jak w przypadku nie zerowych 

wartości docelowych wskaźników. 

 

20. Czy wskaźniki obligatoryjne w części 3.1.1 wykazywać procentowo czy 

liczbowo? 

 

Wskaźniki należy monitorować zgodnie z treścią kryteriów (jednostką miary) 

wskazanych w regulaminie konkursu tj. procentowo albo liczbowo.  

21. Jeśli w projekcie zakładamy udział osób niepełnosprawnych czy we 

wniosku należy wykazywać wskaźniki efektywności społeczno–

zatrudnieniowej wymienione w podpunktach b regulaminu tj. odnoszące 

się do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, 

z niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi? 

 

Wskaźnik wymieniony w ppkt. b powinien być obligatoryjnie określany we wniosku 

o dofinansowanie w przypadku, jeżeli Beneficjent potencjalnie zakłada w projekcie 

udział osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 

z niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

Wówczas Beneficjent wykazuje we wniosku dwa wskaźniki efektywności społeczno-

zatrudnieniowej tj. wskaźniki wymienione w ppkt. a i b. W sytuacji, gdy grupę docelową 

w 100% stanowią osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności, z niepełnosprawnością intelektualną oraz 



 

z niepełnosprawnościami sprzężonymi Wnioskodawca planuje we wniosku 

o dofinansowanie jedynie wskaźnik wymieniony w ppkt. b. 

22. Jeżeli projekt nie zakłada tworzenia podmiotów reintegracji społecznej 

i zawodowej jak zapisać to we wniosku o dofinansowanie, aby spełnić 

kryterium dostępu? 

 

Kryterium dotyczy projektów, w ramach, których tworzone są podmioty reintegracji 

społecznej i zawodowej. Jeżeli projekt nie zakłada tworzenia podmiotów reintegracji 

społecznej i zawodowej uznaje się kryterium za spełnione. 

23. Czy zadanie wymienione w art.18.ust.2 pkt.16 ustawy o zatrudnieniu 

socjalnym (staż w KIS) w przypadku gdy KIS jest elementem wewnętrznej 

struktury miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i jest nadzorowany 

przez Dyrektora MOPS (KIS nie jest samodzielną jednostką) musi być 

realizowane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i rynku pracy? 

W Ustawie o zatrudnieniu socjalnym w art.18.ust.2 brak pkt.16, a zgodnie z art. 18 ust. 

2 pkt. 6 ustawy o zatrudnieniu socjalnym w klubie integracji społecznej można m.in. 

organizować staże, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy. 

24. Typ projektu nr 2 - 2. Wsparcie działalności w zakresie reintegracji 

zawodowej i społecznej, w szczególności prowadzonej przez takie 

podmioty jak Zakłady Aktywności Zawodowej, Kluby oraz Centra 

Integracji Społecznej, w tym rozwój i upowszechnianie zatrudnienia 

wspieranego. Czy zasiłki celowe dla UP mogą stanowić wkład własny do 

projektu? 

Jeśli uczestnikom projektu wypłacane są zasiłki celowe co do zasady mogą stanowić 

wkład własny w projekcie. W zależności od typu projektu jaki będzie realizowany 

zasadność zaplanowanych wydatków będzie podlegać weryfikacji w trakcie oceny 

merytorycznej wniosku o dofinansowanie.   

 

25. Jedno ze specyficznych kryteriów dostępu przewiduje, iż „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”. 

Czy dotyczy to również osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, które objęte są wsparciem wyłącznie w postaci kursów albo 

wyłącznie w postaci szkoleń zawodowych? 

Kryterium dotyczy wszystkich osób, które objęte są kursami/szkoleniami zawodowymi. 



 

26. Dla pierwszego z obligatoryjnych wskaźników rezultatów bezpośrednich 

(wymienionych w pkt. 2.5.3 regulaminu konkursu) tj. „Liczba osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały 

kwalifikacje po opuszczeniu programu” zaplanowano wartość 31%. Jaką 

przewidzieć wartość tego wskaźnika w ramach projektu, w ramach 

którego nie przewidziano by osoby zagrożone ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 

programu? 

Wnioskodawca jest zobowiązany do uwzględnienia we wniosku o dofinansowanie te 

wskaźniki rezultatu bezpośredniego które są adekwatne do planowanego w projekcie 

wsparcia. Zatem jeśli projekt nie będzie przewidywał realizacji wsparcia w postaci 

szkoleń zawodowych wskaźnik ten nie będzie monitorowany.  

27. Nawiązując do 3. wskaźnika rezultatu bezpośredniego oraz wskaźnika 

efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze zatrudnieniowym 

proszę o podanie przykładowego wyliczenia końcowej (jednej) liczby osób 

(które muszą po zakończeniu udziału w projekcie podjąć zatrudnienie) 

spośród hipotetycznej grupy 100 uczestników - osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 60 osób o znacznym 

stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną 

oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

W takim przypadku w projekcie należy zaplanować 3 wskaźniki rezultatu: 

 wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla 60 osób o znacznym stopniu 

niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób  

z niepełnosprawnościami sprzężonymi 12 % - wartość docelowa wskaźnika 

wyniesie 8 osób,  

 wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla 40 osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym – ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej 

22% - wartość docelowa wyniesie 9 osób, 

 wskaźnik rezultatu bezpośredniego „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, pracujących po opuszczeniu programu (łącznie  

z pracującymi na własny rachunek)” – wartość docelowa tego wskaźnika 

powinna zostać określona z uwzględnieniem specyfiki projektu, w tym grupy 

docelowej jaka ma zostać objęta wsparciem w projekcie. Wartość wskaźnika 

określona w regulaminie konkursu dotyczy planowanej wartości do osiągnięcia 

w ramach Działania, nie w ramach projektu. 

28. Czy koszt wdrożenia WCAG 2.0 dla strony internetowej projektu 

przewidzieć w kosztach bezpośrednich, jeśli strona opracowana będzie 

również w ramach działań informacyjno-promocyjnych? 



 

Koszty działań informacyjno-promocyjnych mieszczą się w katalogu kosztów 

pośrednich, zatem również koszt wdrożenia WCAG 2.0 dla strony internetowej 

projektu powinien być sfinansowany w kosztach pośrednich.  

29. Czy osoba pobierająca rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy 

może być uczestnikiem projektu w Działaniu 8.1 i czy można dla niej 

zaplanować instrumenty aktywizacji zawodowej? 

 

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, wówczas może być uczestnikiem projektu. Osoba pobierająca rentę 

z tytułu częściowej niezdolności do pracy wydana przez ZUS jest zgodnie z przepisami 

krajowymi osobą niepełnosprawną tj. jest osobą zagrożoną ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym zgodnie z definicją. 

30. Czy osoba zarejestrowana w KRUS (obowiązkowo, dobrowolnie, 

domownik) może być uczestnikiem projektu i czy może otrzymać wsparcie 

o charakterze zawodowym? 

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, wówczas może być uczestnikiem projektu. Osoba, która płaci KRUS 

jest rolnikiem, a co za tym idzie jest osobą zatrudnioną wobec powyższego należy 

mieć na uwadze fakt, iż nie będzie mogła zostać wliczona do wskaźnika efektywności 

społeczno – zatrudnieniowej w wymiarze zatrudnieniowym.  

 

31. Jeżeli ośrodek pomocy społecznej przeprowadzenie instrumentów 

aktywizacji zawodowej musi zlecić podmiotowi wymienionemu 

w Wytycznych to czy w budżecie projektu wykazywać to należy jako 

zadanie zlecone (limit zadań zleconych)? Kto odpowiada za naliczanie 

i wypłatę stypendiów szkoleniowych oraz  stażowych? 

 

Nie. W przypadku zlecania zadań jednostce wyspecjalizowanej może to się odbywać 

na zasadzie zlecenia własnej jednostce organizacyjnej np. KIS-owi, CIS-owi, zlecić 

organizacji pozarządowej na zasadach określonych w ustawie. W żadnym z tych 

przypadków nie mamy do czynienia ze zlecaniem zadania merytorycznego 

w rozumieniu Wytycznych kwalifikowania. W przypadku realizowania zadań we 

współpracy z PUP dotyczy ona wyłącznie osób zakwalifikowanych do III profilu pomocy 

w ramach PAI, to również nie jest zadanie zlecone. Natomiast instytucje rynku pracy 

mogą realizować  zadania w zakresie aktywizacji zawodowej wyłączenia w ramach 

partnerstwa, zatem również nie jest możliwe zlecenie zadania. 



 

 

32. Czy wskaźniki wspólne o których mowa w pkt. 2.5.10 Regulaminu 

traktować jako wskaźniki produktu czy rezultatu? 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego  realizacji 

programów operacyjnych na lata 2014-2020 są to wskaźniki produktu monitorowane 

we wszystkich priorytetach inwestycyjnych. 

 

 

 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/2273/wytyczne_nr_13_220415.pdf
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