
VIII Oś Priorytetowa

RPO WP 2014-2020 

Integracja Społeczna

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Wydział Integracji Społecznej EFS



Cele szczegółowe osi priorytetowej

• Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym poprzez poprawę ich zdolności 

do zatrudnienia,

• Zwiększenie dostępności usług społecznych 

w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz 

usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

• Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych,

• Wzmocnienie roli podmiotów ekonomii społecznej 

w aktywizacji osób w niekorzystnej sytuacji oraz 

w dostarczaniu usług użyteczności społecznej w regionie.



Wkład UE

169 088 779 EURO



Planowane w roku 2015 konkursy

Działanie 8.1 
Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym

Działanie 8.2 
Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym prowadzona przez ośrodki pomocy 

społecznej/powiatowe centra pomocy rodzinie

Działanie 8.5 
Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie

Działanie 8.6
Koordynacja sektora ekonomii społecznej w regionie – projekt 

pozakonkursowy ROPS



Działanie 8.1 

Aktywna integracja osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Cel szczegółowy:

Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym poprzez poprawę ich zdolności 

do zatrudnienia.



Typy projektów przewidziane do realizacji :

1. Zintegrowane oraz zindywidualizowane programy realizowane 

w oparciu o ścieżkę reintegracji, obejmujące usługi aktywnej integracji 

o charakterze społecznym, edukacyjnym, zdrowotnym, zawodowym 

zawierające instrumenty odpowiadające na indywidualne potrzeby m.in.:
• pracy socjalnej,

• 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,

• poradnictwa specjalistycznego, w tym: m.in. poradnictwo prawne w zakresie prawa 

rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów,

• uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej lub Klubie Integracji 

Społecznej,

• zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym 

lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych, umożliwiających 

aktywizację zawodową,

• działań diagnostycznych i terapeutycznych dla dzieci z rodzin zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z zaburzeniami komunikacyjnymi 

dysleksją i dyskalkulią dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym,



Typy projektów przewidziane do realizacji cd.:

2. Włączanie osób niepełnosprawnych w zajęcia na rzecz aktywizacji 

zawodowej, realizowane w warsztatach terapii zajęciowej poprzez 

finansowanie zajęć związanych z uczestnictwem w WTZ (w zakresie nie 

finansowanym przez PFRON) oraz działań na rzecz aktywnej integracji 

dotychczas nie oferowanych przez WTZ (np. zajęcia aktywizacyjne), 

stanowiących poszerzenie oferty WTZ.

3. 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 poprzez stworzenie 

nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej w istniejących 

podmiotach bądź tworzenie nowych podmiotów (z zastrzeżeniem, że nie 

są tworzone nowe ZAZ).



Projektodawcy:

• 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 



Wysokość środków przeznaczonych na realizację 

projektów:

25 299 125 EURO

Wysokość wkładu własnego:

Minimalny wkład własny – 5%

Maksymalny wkład własny – 15%

Minimalna wartość projektu: 50.000,00 zł

Maksymalna wartość projektu: nie określono



Grupa docelowa:

1. Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

(definicja zgodna z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć 

w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa 

z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

i Europejskiego Funduszu Regionalnego na lata 2014-2020),

2. Rodziny - to jest osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające 

w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące 

z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym



Kryteria specyficzne dostępu (ocena formalna):

1. Projekt zakłada realizację  wskaźnika efektywności społeczno-

zatrudnieniowej:

• ogólny wskaźnik efektywności społeczno-zatrudnieniowej 

w odniesieniu do osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym na minimalnym poziomie 56%, w tym 

minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej – 22%,

• w odniesieniu do: osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób 

z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób 

z niepełnosprawnościami sprzężonymi minimalny poziom efektywności 

społeczno-zatrudnieniowej wynosi 46%, w tym minimalny poziom 

efektywności zatrudnieniowej – 12%.

2. Okres realizacji projektu wyniesie maksymalnie 24 miesiące.



Kryteria specyficzne dostępu (ocena formalna) cd.:

3. W przypadku projektów, w ramach których tworzone będą podmioty 

reintegracji społecznej i zawodowej projektodawca zobowiązuje się, do 

zachowania trwałości utworzonych w ramach projektu podmiotów po 

zakończeniu realizacji projektu co najmniej przez okres odpowiadający jego 

realizacji.

4. W przypadku projektów, w ramach których tworzone będą podmioty 

reintegracji społecznej i zawodowej zakłada się tworzenie tych podmiotów 

na obszarach gmin o odsetku osób korzystających ze świadczeń pomocy 

społecznej wyższym niż średnia dla województwa podkarpackiego, na 

których na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie instytucje o tożsamym 

zakresie wsparcia nie funkcjonują (nie posiadają wpisu do rejestrów 

prowadzonych przez Wojewodę Podkarpackiego na dzień złożenia wniosku 

o dofinansowanie) oraz zakłada objęcie wsparciem mieszkańców tych 

samych gmin (co najmniej 50% grupy docelowej stanowią mieszkańcy 

tychże gmin).



Kryteria specyficzne dostępu (ocena formalna) cd.:

5. W przypadku gdy projekt w zakresie aktywizacji zawodowej przewiduje 

realizację kursów i szkoleń, formy te kończą się nabyciem kompetencji i/lub 

uzyskaniem kwalifikacji, przy czym uzyskanie kwalifikacji jest elementem 

obligatoryjnym,

6. W ramach projektu po opuszczeniu programu: 

a) co najmniej 31% osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym uzyska kwalifikacje zawodowe – w przypadku realizacji 

aktywizacji w formie kursów i szkoleń, 

b) co najmniej 56% osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym będzie poszukiwać pracy,

7. Beneficjent lub partner w projekcie (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.



Kryteria specyficzne dostępu (ocena formalna) cd.:

8. Każdy uczestnik projektu podpisuje kontrakt socjalny lub dokument 

równoważny.

9. Projektodawca będzie na etapie rekrutacji preferował osoby, które 

korzystają z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

10. Projektodawcy mają obowiązek informowania OPS właściwego ze 

względu na miejsce zamieszkania uczestników projektu o realizowanym 

projekcie i formach wsparcia uzyskanych przez uczestników (nie dotyczy 

ośrodków pomocy społecznej).



Kryteria specyficzne premiujące (ocena merytoryczna):

1. Projekt realizowany jest wyłącznie na terenach gmin z obszaru jednego 

lub więcej spośród następujących powiatów:  jasielski, strzyżowski, 

brzozowski, przemyski ziemski, leski, bieszczadzki, niżański, lubaczowski, 

kolbuszowski, leżajski, przeworski,

2. Wsparcie będzie kierowane wyłącznie do jednej lub kilku z wymienionych 

poniżej grup: 

• Osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia,

• Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

• Osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością 

intelektualną lub osoby z zaburzeniami psychicznymi.



Kryteria specyficzne premiujące (ocena merytoryczna) cd.:

3. Projekt realizowany jest w partnerstwie instytucji integracji społecznej 

z instytucją rynku pracy i/lub organizacją pozarządową i/lub podmiotem 

ekonomii społecznej i/lub przedsiębiorstwem społecznym,

4. Projekt obejmuje wsparciem co najmniej 50% uczestników 

korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 

(PO PŻ), a zakres wsparcia w ramach projektu jest komplementarny 

i uzupełnia działania współfinansowane z PO PŻ w ramach działań 

towarzyszących.



Działanie 8.2 

Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym prowadzona przez ośrodki 

pomocy społecznej/powiatowe centra pomocy 

rodzinie.

Cel szczegółowy:

Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym poprzez poprawę ich zdolności 

do zatrudnienia.



Typy projektów przewidziane do realizacji :

Zintegrowane oraz zindywidualizowane programy realizowane 

w oparciu o ścieżkę reintegracji obejmujące usługi aktywnej integracji 

o charakterze:
• społecznym, których celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie 

kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej 

(w tym: obowiązkowo stosowana jest praca socjalna),

• edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie 

wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy,

• zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier 

zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących 

oddalenie od rynku pracy,

• zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub 

zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz 

umiejętności pożądane na rynku pracy , pomoc w utrzymaniu zatrudnienia.

W ramach ścieżki reintegracji, obok usług aktywnej integracji mogą być realizowane 

usługi społeczne, o ile jest to niezbędne do zapewnienia indywidualizacji i 

kompleksowości wsparcia dla konkretnej osoby, rodziny i przyczynia się do realizacji 

celów aktywnej integracji, przy czym wsparcie jest skoncentrowane na osobie i jej 

potrzebach, a nie rozwijaniu usług.



Projektodawcy:

Jednostki organizacyjne pomocy społecznej (ośrodki pomocy 

społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie) 

z terenu województwa podkarpackiego 



Wysokość środków przeznaczonych na 

realizację projektów:

37 000 000 EURO

Wysokość wkładu własnego:

15%

Minimalna wartość projektu: 50.000,00 zł

Maksymalna wartość projektu: nie określono



Grupa docelowa:

1. Osoby spełniające łącznie poniższe warunki: 

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

marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.), 

• bezrobotni, którym zgodnie art. 33 ust. 1 pkt. 2c ustawy z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ustalono profil 

pomocy III (Dz. U. 2013 poz. 647 z późn. zm.), 

2. Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystające ze 

świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.),

3. Osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę 

zastępczą, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.),

4. Rodziny, to jest osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające 

w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące z osobami 

zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,



Kryteria specyficzne dostępu (ocena formalna):

1. Projekt zakłada realizację wskaźnika efektywności społeczno-

zatrudnieniowej:

• ogólny wskaźnik efektywności społeczno-zatrudnieniowej 

w odniesieniu do osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym na minimalnym poziomie 56%, w tym 

minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej – 22%,

• w odniesieniu do: osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób 

z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób 

z niepełnosprawnościami sprzężonymi minimalny poziom efektywności 

społeczno-zatrudnieniowej wynosi 46%, w tym minimalny poziom 

efektywności zatrudnieniowej – 12%.

2. Okres realizacji projektu wyniesie maksymalnie 24 miesiące.



Kryteria specyficzne dostępu (ocena formalna) cd.:

3. W ramach realizowanych projektów obowiązkowym jest zastosowanie 

kontraktu socjalnego lub indywidualnych programów, o których mowa 

w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

4. W ramach projektu po opuszczeniu programu: 

• co najmniej 31% osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym uzyska kwalifikacje zawodowe – w przypadku realizacji 

aktywizacji zawodowej w formie kursów i szkoleń, 

• co najmniej 56% osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym będzie poszukiwać pracy.

5. Projektodawca będzie na etapie rekrutacji preferował osoby, które 

korzystają z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.



Kryteria specyficzne dostępu (ocena formalna) cd.:

6. Ośrodek pomocy społecznej/powiatowe centrum pomocy rodzinie  nie 

wdrażają samodzielnie usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym. 

Wdrożenie tych usług jest możliwe wyłącznie przez podmioty 

wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej, w szczególności:

• PUP i inne instytucje rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

• CIS i KIS,

• spółdzielnie socjalne,

• organizacje pozarządowe.

7. Grupę docelową projektu w co najmniej 30% stanowią osoby bezrobotne 

zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP) dla których ustalono 

III profil pomocy i jednocześnie  aktywizacja tych osób odbywa się we 

współpracy z PUP w ramach Programu Aktywizacja i Integracja.



Działanie 8.5 

Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej 

w regionie

Cel szczegółowy:

Wzmocnienie roli podmiotów ekonomii społecznej 

w aktywizacji osób w niekorzystnej sytuacji oraz 

w dostarczaniu usług użyteczności społecznej w regionie.



Typy projektów przewidziane do realizacji :

Świadczenie usług animacyjnych, inkubacyjnych i biznesowych dla 

wsparcia rozwoju ekonomii społecznej zgodnie z podziałem przyjętym 

w ramach Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, takich jak, 

między innymi:

a) usługi umożliwiające uzyskanie/podniesienie wiedzy i rozwijanie 

umiejętności potrzebnych do założenia i/lub pracy w przedsiębiorstwach 

społecznych i jego rozwijania,

b) usługi polegające na dostarczaniu i rozwijaniu kompetencji i kwalifikacji 

zawodowych potrzebnych do pracy w przedsiębiorstwie społecznym,

c) wsparcie finansowe (dotacje) na tworzenie miejsc pracy dla osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

d) udzielanie wsparcia pomostowego w formie finansowej oraz w formie 

zindywidualizowanych usług, o których mowa w lit. a i b,

e) usługi polegające na podnoszeniu kwalifikacji pracowników podmiotów 

ekonomii społecznej.



Projektodawcy:

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia

• jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego 

posiadające osobowość prawną

• organizacje pozarządowe i inne podmioty działające w 

obszarze pomocy i integracji społecznej oraz w sektorze 

ekonomii społecznej

• podmioty ekonomii społecznej

Do dofinansowania wybierane będą podmioty posiadające 

akredytację ministra właściwego do spraw zabezpieczenia 

społecznego dla wszystkich typów usług wsparcia ekonomii 

społecznej w rozumieniu KPRES



Wysokość środków przeznaczonych na 

realizację projektów:

42 361 935 EURO

Wysokość wkładu własnego:

Minimalny wkład własny – 5%

Maksymalny wkład własny – 15%

Minimalna wartość projektu: 500.000,00 zł

Maksymalna wartość projektu: nie określono



Grupa docelowa:

• podmioty ekonomii społecznej, przedsiębiorstwa społeczne i ich 

zrzeszenia

• osoby fizyczne lub prawne (wraz z ich reprezentantami) 

zainteresowane założeniem i/lub prowadzeniem działalności 

w sektorze ekonomii społecznej, w tym w formie przedsiębiorstwa 

społecznego

• partnerstwa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej 

i przedsiębiorczości społecznej



Kryteria specyficzne dostępu (ocena formalna):

1. Dofinansowanie może uzyskać ośrodek wsparcia ekonomii społecznej 

(OWES) posiadający akredytację  ministra właściwego ds. 

zabezpieczenia społecznego

2. Projekt zakłada okres działalności ośrodka wsparcia ekonomii 

społecznej (OWES) przez okres co najmniej 36 miesięcy

3. Projekt jest skierowany wyłącznie na teren jednego z dwóch 

subregionów a wnioskodawca może złożyć jeden projekt na dany 

subregion:  

• pierwszy subregion (powiaty: jasielski, krośnieński, m. Krosno, 

brzozowski, sanocki, leski, bieszczadzki, przemyski, m. Przemyśl, 

przeworski, jarosławski, lubaczowski),

• drugi subregion (powiaty: dębicki, strzyżowski, ropczycko-

sędziszowski, rzeszowski, m. Rzeszów, łańcucki, leżajski, mielecki, 

kolbuszowski, tarnobrzeski, m. Tarnobrzeg, stalowowolski, niżański)



Kryteria specyficzne dostępu (ocena formalna) cd.:

4. Projektodawca zobowiązuje do osiągnięcia we wniosku 

o dofinansowanie następujących średniorocznych wskaźników 

efektywnościowych:
• Dla usług animacji lokalnej (usług animacyjnych) i usług rozwoju ekonomii 

społecznej (usług inkubacyjnych):
 W wyniku działalności OWES powstały grupy inicjatywne, które w toku 

wsparcia wypracowały założenia co do utworzenia podmiotu ekonomii 

społecznej - pierwszy subregion – 37, drugi subregion – 56

 W wyniku działalności OWES środowiska (społeczności lokalne, grupy, 

instytucje) objęte animacją przystąpiły do wspólnej realizacji 

projektu/przedsięwzięcia/inicjatywy na rzecz ekonomii społecznej – pierwszy 

subregion – 48, drugi subregion – 70 

 Liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku działalności OWES dla osób 

wskazanych w definicji przedsiębiorstwa społecznego (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) – pierwszy subregion – 87, drugi subregion – 129

 Liczba organizacji pozarządowych prowadzących działalność odpłatną pożytku 

publicznego lub działalność gospodarczą utworzonych w wyniku działalności 

OWES – pierwszy subregion – 22, drugi subregion – 33.



Kryteria specyficzne dostępu (ocena formalna) cd.:

• Dla usług wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych (usług 

biznesowych):
 Liczba miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty utworzonych w wyniku 

działalności OWES we wspartych przedsiębiorstwach społecznych –

pierwszy subregion – 16, drugi subregion – 24 

 Procent wzrostu obrotów przedsiębiorstw społecznych objętych wsparciem 

5% dla każdego z subregionów

5. Projekt zakłada  kompleksowość wsparcia, tj. udzielanie dotacji powiązane 

jest każdorazowo z usługami towarzyszącymi przyznawaniu dotacji 

wynikającymi 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 usługami wsparcia ekonomii społecznej 

(animacji lokalnej, wsparcia rozwoju Podmiotów Ekonomii Społecznej, 

wsparcia istniejących Przedsiębiorstw Społecznych)



Kryteria specyficzne dostępu (ocena formalna) cd.:

6. Projekt zakłada współpracę OWES z pośrednikami finansowymi 

oferującymi instrumenty finansowe bezpośrednio podmiotom ekonomii 

społecznej, wybieranymi w ramach PO WER

7. Projekt zakłada tworzenie miejsc pracy i przedsiębiorstw społecznych 

w szczególności w kluczowych sferach rozwojowych wskazanych 

w Działaniu I.4 KPRES, tj. zrównoważony rozwój, solidarność pokoleń, 

polityka rodzinna, turystyka społeczna, budownictwo społeczne, lokalne 

produkty kulturowe

8. Projekt zakłada współpracę OWES z regionalnym koordynatorem 

rozwoju ekonomii społecznej - Regionalnym Ośrodkiem Polityki 

Społecznej (ROPS) w celu określania podziału zadań i obszarów 

kompetencji, a także celów jakie zostaną osiągnięte w ramach tej 

współpracy w woj. podkarpackim, w tym m. in. ustalanie wspólnych 

planów i zasad współpracy oraz realizacji wspólnych inicjatyw

9. Projekt zakłada trwałość utworzonych miejsc pracy przez okres co 

najmniej 12 miesięcy od dnia przyznania dotacji lub utworzenia 

stanowiska pracy, o ile ten termin jest późniejszy niż termin przyznania 

dotacji



Kryteria specyficzne premiujące (ocena merytoryczna):

1. Projekt zakłada finansowanie utworzenia nowych miejsc pracy w już 

istniejących PES (podmioty ekonomii społecznej) pod warunkiem 

przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne,

2. Projekt zakłada tworzenie nowych  przedsiębiorstw społecznych przez 

osoby prawne. 



Działanie 8.6 

Koordynacja sektora ekonomii społecznej 

w regionie – projekt pozakonkursowy ROPS

Cel szczegółowy:

Wzmocnienie roli podmiotów ekonomii społecznej 

w aktywizacji osób w niekorzystnej sytuacji oraz 

w dostarczaniu usług użyteczności społecznej w regionie.



Typy projektów przewidziane do realizacji :

Koordynacja sektora ekonomii społecznej na poziomie regionalnym 

poprzez :

a) tworzenie regionalnych sieci współpracy OWES działających 

w regionie, w tym w szczególności poprzez,
• organizowanie regionalnych spotkań sieciujących dla OWES, umożliwiających 

wymianę informacji pomiędzy ośrodkami na temat podejmowanych działań, 

postępów i problemów w realizacji wsparcia, stosowanych rozwiązaniach 

i metodach pracy itp.

• agregowanie informacji na temat działalności OWES i wyników ich pracy na 

poziomie całego regionu oraz uspójnianie i synchronizowanie tych działań 

w regionie

• wspieranie działań OWES nakierowanych na jednostki samorządu 

terytorialnego,

b) tworzenie regionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej (klastry, 

franczyzy) oraz włączanie podmiotów ekonomii społecznej 

w istniejące na poziomie regionalnym organizacje branżowe (sieci, 

klastry),



Typy projektów przewidziane do realizacji cd.:

c) tworzenie regionalnych sieci kooperacji podmiotów ekonomii 

społecznej o charakterze reintegracyjnym (CIS, KIS, ZAZ, WTZ), 

mających umożliwić wzajemne uczenie się i wymianę informacji oraz 

wsparcie tych podmiotów w osiąganiu standardów usług,

d) inicjowanie współpracy jednostek systemu pomocy społecznej, 

podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym, 

OWES dla zwiększenia synergii działań podejmowanych przez te 

podmioty w procesie aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym i wzrostu zatrudnienia w sektorze ekonomii 

społecznej m.in. w celu zapewnienia ciągłości procesu 

reintegracyjnego, a także współpracy ww. podmiotów z innymi 

podmiotami takimi jak szkoły, uczelnie wyższe, instytucje rynku pracy, 

przedsiębiorstwa) m.in. w celu zwiększenia liczby staży i praktyk 

w podmiotach ekonomii społecznej czy też w typowych 

przedsiębiorstwach

e) budowanie powiązań pomiędzy nauką, biznesem i ekonomią 

społeczną na poziomie regionalnym (spotkania, warsztaty, doradztwo, 

wymiana informacji) w celu nawiązania stałej współpracy 



Typy projektów przewidziane do realizacji cd.:

f) organizacja przedsięwzięć służących zwiększaniu widoczności 

podmiotów ekonomii społecznej, jako dostawców produktów i usług 

oraz wspieranie sprzedaży produktów i usług świadczonych przez 

podmioty ekonomii społecznej na poziomie regionalnym (np. targi 

ekonomii społecznej, sprzedaż produktów i usług podmiotów ekonomii 

społecznej za pomocą jednego regionalnego portalu),

g) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi 

podmiotami lokalnymi, w szczególności podmiotami ekonomii 

społecznej, w zakresie tworzenia lokalnych planów rozwoju ekonomii 

społecznej (spotkania, wymiana informacji, dobre praktyki, 

doradztwo), stosowania klauzul społecznych/społecznie 

odpowiedzialnych zamówień publicznych, zlecania zadań podmiotom 

ekonomii społecznej, 

h) wspieranie realizacji przez podmioty ekonomii społecznej usług 

użyteczności publicznej i współpraca z OWES w tym zakresie, 



Typy projektów przewidziane do realizacji cd.:

i) zapewnienie funkcjonowania regionalnego komitetu do spraw ekonomii 

społecznej, o którym mowa w KPRES, i organizowanie jego prac oraz 

tworzenie możliwości współpracy kluczowych interesariuszy w zakresie 

kreowania rozwoju ekonomii społecznej w regionie,

j) wyznaczanie kierunków rozwoju ekonomii społecznej, aktualizacja 

regionalnego wieloletniego planu rozwoju ekonomii społecznej oraz 

analiza i koordynacja jego wdrażania, 

k) reprezentowanie interesów sektora ekonomii społecznej na poziomie 

regionalnym oraz włączenie ekonomii społecznej do strategii rozwoju 

województwa w obszarach związanych z rynkiem pracy, integracją 

społeczną, rozwojem przedsiębiorczości oraz innowacji, rozwojem 

usług użyteczności publicznej oraz innymi priorytetami, w ramach, 

których jest możliwy regionalny rozwój ekonomii społecznej.



Projektodawca:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Wysokość środków przeznaczonych na realizację 

projektu:

1 071 000 EURO



Grupa docelowa:

1. podmioty ekonomii społecznej, przedsiębiorstwa społeczne i ich 

zrzeszenia 

2. osoby fizyczne lub prawne (wraz z ich reprezentantami) 

zainteresowane założeniem i/lub prowadzeniem działalności 

w sektorze ekonomii społecznej, w tym w formie przedsiębiorstwa 

społecznego

3. partnerstwa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej 

i przedsiębiorczości społecznej



Kryteria specyficzne dostępu (ocena formalna):

1. Projekt będzie zakładał stosowanie klauzul społecznych lub społecznie 

odpowiedzialnych zamówień publicznych 

2. Projekt będzie zakładał współpracę z funkcjonującymi w regionie Ośrodkami 

Wspierania Ekonomii Społecznej w tym m. in. ustalanie wspólnych planów 

i zasad współpracy oraz realizacji wspólnych inicjatyw

3. Okres realizacji projektu nie może wykraczać poza termin 31 grudnia 2017 r.

4. Projekt zakłada realizację wskaźników produktu na poziomie określonym 

w Ramowym Planie Działania RPO WP 2014-2020 dla działania 8.6

5. Projekt zakłada aktualizację Regionalnego Planu Działań na Rzecz Rozwoju 

Ekonomii Społecznej do 31 września 2016 r.



Konkursy planowane do ogłoszenia 

w I półroczu 2016 r.

Działanie 8.3 
Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Działanie 8.4 
Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy 

zastępczej



Działanie 8.3 

Zwiększenie dostępu do usług społecznych 

i zdrowotnych

Cele szczegółowe:

• Zwiększenie dostępności usług społecznych 

w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz 

usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

• Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych

.



Typy projektów przewidziane do realizacji :

Usługi społeczne w szczególności usługi środowiskowe, 

opiekuńcze:

1. Rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy poprzez:
a) wsparcie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej, w tym ośrodków wsparcia np.: dziennych domów pomocy, klubów 

samopomocy,

b) wykorzystanie dziennych opiekunów, asystentów osób niesamodzielnych, 

wolontariatu opiekuńczego, pomocy sąsiedzkiej i innych form 

samopomocowych,

c) inne usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób 

niesamodzielnych (np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu 

zamieszkania, sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki lub 

sprzętu zwiększającego samodzielność osób starszych, dowożenie posiłków),

d) wykorzystanie nowoczesnych technologii w usługach opiekuńczych, np. 

teleopieki i innych form niebezpośrednich usług opiekuńczych wykorzystujących 

nowe technologie, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia 

społecznych (sąsiedzkich) metod samopomocy przy wykorzystaniu nowych 

technologii.



Typy projektów przewidziane do realizacji cd.:

2. Działania wspierające opiekunów nieformalnych w opiece domowej, 

m.in. poprzez :
a) tworzenie krótkookresowych miejsc opieki w zastępstwie za opiekunów 

nieformalnych (wyłącznie w formie usług świadczonych w lokalnej społeczności) 

albo sfinansowanie usługi opiekuńczej,

b) poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji 

umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, z których 

korzystanie jest niezbędne do sprawowania wysokiej jakości opieki i odciążenia 

opiekunów faktycznych,

c) finansowanie usług wypożyczenia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego 

i wspomagającego w celu aktywizacji społecznej osób ,

d) kształcenie, w tym szkolenia, praktyki i wymiana doświadczeń dla opiekunów 

nieformalnych, potrzebnych do opieki nad osobami niesamodzielnymi,

e) finansowanie usługi asystenckiej lub opiekuńczej dla osoby niesamodzielnej 

w celu umożliwienia jej opiekunom podjęcia aktywności zawodowej.



Typy projektów przewidziane do realizacji cd.:

3. Tworzenie miejsc opieki dla osób niesamodzielnych w nowo 

tworzonych lub istniejących ośrodkach zapewniających opiekę dzienną 

lub całodobową ,

4. Wsparcie dla usług mieszkalnictwa o charakterze wspomaganym 

poprzez:
a) tworzenie miejsc pobytu w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach 

o charakterze wspomaganym, w tym miejsc krótkookresowego pobytu,

b) sfinansowanie form pomocy w postaci mieszkania o charakterze wspomaganym.



Typy projektów przewidziane do realizacji cd.:

Usługi zdrowotne:

1. Programy wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji 

dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością,

2. Wdrożenie działań zapewniających dostęp do usług zdrowotnych oraz 

podnoszenie umiejętności kobiet będących w ciąży, jak również 

młodych matek (w tym matek samotnych) i rodziców, zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie radzenia sobie 

z opieką nad małym dzieckiem (np. rozszerzenie zakresu działania 

szkół rodzenia i skupienie się również na kwestiach związanych 

z opieką nad małym dzieckiem, kampanie informacyjne połączone 

z warsztatami, grupy wsparcia, grupy samopomocowe),

3. Finansowanie usług ochrony zdrowia psychicznego (opieki 

psychiatrycznej i leczenia uzależnień), w tym opieki psychiatrycznej 

i psychologicznej,



Typy projektów przewidziane do realizacji cd.:

4. Szkolenia z zakresu opieki i rehabilitacji osób sprawujących opiekę 

nad osobami niesamodzielnymi, zależnymi (rodziny, opiekunowie 

prawni),

5. Zapewnienie dostępu do opieki nad osobami starszymi 

i niesamodzielnymi (w tym instytucjonalnej, jeśli jest to uwarunkowane 

stanem zdrowia), w tym np. świadczeń geriatrycznych, 

ambulatoryjnych i stacjonarnych placówek geriatrycznych, rozwój 

opieki długoterminowej.

6. Tworzenie i/lub funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu 

pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego poprzez 

tworzenie wypożyczalni takiego sprzętu w połączeniu z nauką ich 

obsługi i doradztwem w zakresie jego wykorzystania w celu tworzenia 

warunków do opieki domowej.



Projektodawcy:

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia

• jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego 

posiadające osobowość prawną

• podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie statutowo działające 

w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz działalności 

leczniczej 

• podmioty działające w publicznym i niepublicznym systemie 

ochrony zdrowia, w tym w szczególności POZ

• spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe



Wysokość środków przeznaczonych na 

realizację projektów:

50 685 375 EURO

Wysokość wkładu własnego:

Minimalny wkład własny – 5%

Maksymalny wkład własny – 15%

Minimalna wartość projektu: 100.000,00 zł

Maksymalna wartość projektu: nie określono



Grupa docelowa:

• Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym (definicja zgodna z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 

ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Europejskiego Funduszu Regionalnego na lata 2014-

2020),

• Rodziny osób niepełnosprawnych, zamieszkujące wspólne 

gospodarstwo domowe 

• Dzieci w zakresie wczesnego wykrywania wad rozwojowych 

• Osoby starsze/niesamodzielne (definicja zgodnie z w/w

Wytycznymi) oraz osoby pełniące funkcje opiekuńcze wobec nich 

• Kobiety w ciąży, młode matki zagrożone ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym



Działanie 8.4 

Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny 

i pieczy zastępczej

Cel szczegółowy:

Zwiększenie dostępności do usług społecznych 

w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz 

usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

.



Typy projektów przewidziane do realizacji :

1. Wspieranie rodziny w postaci działań realizowanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego szczebla gminnego tj.:

a) pracy z rodziną prowadzonej w szczególności w formie:

• asystentury rodzinnej, poprzez zatrudnienie nowych asystentów rodziny 

prowadzące od zwiększenie liczby asystentów,

• konsultacji i poradnictwa specjalistycznego,

• terapii i mediacji,

• specjalistycznego wsparcia np. w formie, profilaktyki uzależnień, profilaktyki 

prozdrowotnej, treningów ekonomicznych, zdobywania umiejętności 

społecznych itp.,

• usług dla rodzin z dziećmi, w tym usługi opiekuńcze i specjalistyczne

• pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego 

(w tym reprezentacja jeśli jest niezbędna),

• grup wsparcia i grup samopomocowych,

• wsparcia realizowanego przez rodziny wspierające,



Typy projektów przewidziane do realizacji cd.:

b) pomocy w opiece i wychowaniu dzieci w placówkach wsparcia dziennego 

poprzez tworzenie nowych placówek wsparcia dziennego jak również 

wspieranie istniejących placówek w formie :

• opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk 

wychowawczych,

• specjalistycznej, w szczególności organizującej zajęcia socjoterapeutyczne, 

terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne, realizującej 

indywidualny program korekcyjny, program psychokorekcyjny lub 

psychoprofilaktyczny, w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną 

i socjoterapie,

• pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę, realizującej działania 

animacyjne i socjoterapeutyczne,



Typy projektów przewidziane do realizacji cd.:

2. Wspieranie rodziny w postaci działań realizowanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego szczebla powiatowego :
a) pomoc w opiece i wychowaniu dzieci w placówkach wsparcia dziennego 

o zasięgu ponadgminnym poprzez tworzenie nowych placówek wsparcia 

dziennego o zasięgu ponadgminnym, jak również wspieranie istniejących 

placówek w formie :

• opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk 

wychowawczych,

• specjalistycznej, w szczególności organizującej zajęcia socjoterapeutyczne, 

terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne, realizującej 

indywidualny program korekcyjny, program psychokorekcyjny lub 

psychoprofilaktyczny, w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną 

i socjoterapie,

• pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę realizującej działania 

animacyjne i socjoterapeutyczne,



Typy projektów przewidziane do realizacji cd.:

3. Wspieranie pieczy zastępczej  w postaci :
a) pracy z rodziną, w tym konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, terapia, 

między innymi poprzez:

• poradnictwo i terapię dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich 

dzieci oraz dzieci w niej umieszczonych,

• terapię rodziców naturalnych, np. w zakresie terapii dla sprawców przemocy 

w rodzinie itp,

b) usług dla osób objętych rodzinnymi formami pieczy zastępczej,  w tym usług 

opiekuńczych i specjalistycznych, pomocy prawnej w szczególności w zakresie 

reprezentowania dziecka, dochodzenia praw do świadczeń – zwłaszcza 

świadczeń alimentacyjnych,

c) finansowania spotkań dla rodzin mających na celu m.in. wymianę ich 

doświadczeń, zapobiegania izolacji, np. w formie grup wsparcia i grup 

samopomocowych



Typy projektów przewidziane do realizacji cd.:

4. Wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej poprzez:
a) wsparcie rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej, w tym kształcenia 

kandydatów na rodziny zastępcze i doskonalenie osób sprawujących rodzinną 

pieczę zastępczą (spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych rodzin 

zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz 

dyrektorek/dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu 

rodzinnego) między innymi poprzez:

• szkolenia,

• warsztaty,

• doradztwo indywidualne i grupowe,

• superwizję,

b) poprawę dostępu do działań koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej poprzez 

między innymi finansowanie zatrudnienia nowych koordynatorów zmierzające 

do zwiększenia liczby koordynatorów,

c) wspieranie restrukturyzacji placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej (w celu 

zmniejszania liczby dzieci oraz podwyższenia wieku dzieci umieszczanych 

w tych placówkach).



Projektodawcy:

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki 

i stowarzyszenia

• jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego 

posiadające osobowość prawną

• podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie statutowo działające 

w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz działalności 

leczniczej 



Wysokość środków przeznaczonych na realizację 

projektów:

12 671 344 EURO

Wysokość wkładu własnego:

Minimalny wkład własny – 5%

Maksymalny wkład własny – 15%

Minimalna wartość projektu: 50.000,00 zł

Maksymalna wartość projektu: nie określono



Grupa docelowa:

Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

(definicja zgodna z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć  

w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa  

z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego

i Europejskiego Funduszu Regionalnego na lata 2014-2020)



Dziękuję za uwagę

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Wydział Integracji Społecznej EFS

www.wup-rzeszow.pl

wup@wup-rzeszow.pl

http://www.wup-rzeszow.pl/

