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Ramowy Plan Działania 

Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna 

kryteria dla konkursów planowanych do ogłoszenia 

w roku 2019

Uwaga Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

Działanie 8.5

Kryterium 8 wraz z definicją. Zakłada się, że „Maksymalna kwota dotacji na stworzenie 

jednego miejsca pracy została określona w 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 i stanowi sześciokrotność 

przeciętnego wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy” już na obecnym etapie należy 

wziąć pod uwagę, że w nowych naborach dotacje będą udzielane i rozliczane wg stawek 

jednostkowych.

Uwaga uwzględniona:

Kryterium zostało usunięte.



Ramowy Plan Działania 

Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna 

kryteria dla konkursów planowanych do ogłoszenia 

w roku 2019

Uwaga Komisji Europejskiej

Działanie 8.6

Koordynacja sektora ekonomii społecznej: obserwujemy ze przy znacznym wzroście 

budżetu na ten projekt w porównaniu do roku 2017, wartości dla wskaźników są takie 

same. Prosimy o wyjaśnienie.

Uwaga częściowo uwzględniona:

Kwota projektu została zwiększona z uwagi na wydłużenie okresu realizacji projektu w 

ramach Działania 8.6, bez zmian pozostała roczna kwota dofinansowania. 

Proponujemy podniesienie wartości wskaźników produktu:

Liczba rocznych raportów o rozwoju ekonomii społecznej w regionie - 3

Liczba zorganizowanych targów ekonomii społecznej  - 6.

Pozostałe wartości wskaźników z uwagi na ich charakter nie mogą ulec zwiększeniu 

(liczba sieci, portali internetowych, komitetów).



Ramowy Plan Działania 

Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna 

kryteria dla konkursów planowanych do ogłoszenia 

w roku 2019

Uwaga Komisji Europejskiej

Działanie 8.7 – aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym: 

dlaczego kryteria 4 i 5 używane w konkursie z 2017 roku, nie znalazły się 

w przyszłorocznej edycji dla ZIT. Prosimy o wyjaśnienie.



Ramowy Plan Działania 

Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna 

kryteria dla konkursów planowanych do ogłoszenia 

w roku 2019

Uwaga nie została uwzględniona:

Kryteria zaproponowane dla Działania 8.7 są tożsame ze zmienionymi kryteriami 

w ramach Działania 8.1. 

Usunięcie kryteriów dostępu nr 4 i 5 nastąpiło po zmianie 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. Powodem było również 

doświadczenie przy realizacji projektów dla grup najbardziej oddalonych od rynku pracy 

przede wszystkim osób z niepełnosprawnościami. Wskaźnik dot. poszukujących pracy 

określony w kryterium nr 4 jest monitorowany we wszystkich projektach w ramach PI 9i, 

jednak jego minimalna wartość określona dla IP nie musi dotyczyć każdego projektu. 

Kryterium nr 5 dotyczące konieczności zapewnienia szkoleń i kursów kończących się 

nabyciem kwalifikacji lub kompetencji usunięto z uwagi na konieczność dostosowania 

wsparcia do specyficznych potrzeb osób uczestniczących w projekcie. Grupy, o których 

mowa wcześniej nie zawsze mogą ukończyć szkolenie zakończone certyfikatem. Nie jest 

to niezbędne do uzyskania zatrudnienia np. na chronionym rynku pracy. 
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