




 


Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów przeprowadza Wydział 
Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Śląskiego w terminie od dnia 09.11.2015 r. do dnia 20.11.2015 r. 

 
 


Wniosek aplikacyjny należy wypełnić w Lokalnym Systemie Informatycznym, 
dostępnym pod adresem lsi.slaskie.pl oraz przesłać w formie elektronicznej (w 
formacie .pdf) z wykorzystaniem platform elektronicznych:  

   a) Platformy SEKAP, dostępnej pod adresem: www.sekap.pl, lub  

   b) Skrzynki podawczej  ePUAP, dostępnej pod adresem: www.epuap.gov.pl; 

 

http://www.epuap.gov.pl/


Wartość alokacji przeznaczonej na nabór:                  26 154 830,00 PLN 
W tym wsparcie finansowe EFS:                                        23 401 690,00 PLN 
W tym budżet państwa:                                                              2 753 140,00 PLN 
 
Poziom dofinansowania wynosi 95 % 
Poziom wkładu własnego 5 % 
 
 
 

W ramach powyższej kwoty IOK zabezpiecza  
5% wartości alokacji na procedurę odwoławczą – 1 307 741,50 PLN 

 
Minimalna wartość projektu to 100 000,00 PLN 

 
Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania nie może być wyższa niż wartość 

alokacji przewidzianej na konkurs 

 



O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty z wyłączeniem: 
 
 

a) jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych; 
 

b) osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub 
oświatową na podstawie przepisów odrębnych); 
 

c) podmiotów o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2013r., poz. 885 z późn. zm); 
 

d) podmiotów o których mowa w 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. 2012 r. poz. 769); 
 

e) podmiotów o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o 
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst 
jednolity: Dz.U. 2015 r. poz. 1212 ze zm.). 
 
 
Jednocześnie podmioty, o których mowa w pkt. a mogą występować w projekcie jako 
partnerzy.  
 



 Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym; 
 

 Otoczenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w zakresie 
niezbędnym do wsparcia osób wykluczonych lub zagrożonych 
wykluczeniem społecznym w ramach programu. 

 
 

Preferowane grupy docelowe: 
     a) osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności    

     oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością   

     intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, 

     b) osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem   

     społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,  

     c) osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ. 

 
 



1. Kompleksowe działania na rzecz integracji osób, rodzin, grup wykluczonych i zagrożonych 
wykluczeniem społecznym z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji (edukacyjnych, 
społecznych, zawodowych, z uwzględnieniem realizacji PAI) ukierunkowane na aktywizację 
społeczno-zawodową. 
 

2. Wsparcie społeczno-zawodowe osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez 
wykorzystanie potencjału podmiotów reintegracyjnych, tj. w już funkcjonujących  Centrach 
Integracji Społecznej, Klubach Integracji Społecznej, Zakładach Aktywności Zawodowej, 
Warsztatach Terapii Zajęciowej, w tym tworzenie miejsc pracy zgodnie ze zdiagnozowanymi 
potrzebami. 
 

3. Wsparcie dla tworzenia nowych podmiotów, w ramach których prowadzona będzie aktywizacja 
społeczno - zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zgodnie ze 
zdiagnozowanymi potrzebami, tj.: 

a. Centrum Integracji Społecznej, 
b. Klubu Integracji Społecznej. 

 
4. Kompleksowe programy integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. 
 
5. Kompleksowe programy aktywizacji skierowane do osób usamodzielnianych, w tym: młodzieży  
    z ośrodków wychowawczych i socjoterapii, mających na celu poprawę szans adaptacyjnych   
    poprzez organizację dodatkowego wsparcia w zakresie umiejętności społecznych i zawodowych. 
 



Projektodawca ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest przedstawić  
we wniosku o dofinansowanie projektu wskaźniki produktu oraz wskaźniki rezultatu. 

 
Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 
a) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały    
    kwalifikacje po opuszczeniu programu - 463, 
b) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących  
    pracy po opuszczeniu programu - 315,     
c) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po  
    opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) - 226;     
 
Wskaźniki produktu: 
a) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem 

w programie - 1 317   
b) Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - 131  

 
 
Powyższe wskaźniki są wskaźnikami obligatoryjnymi dla każdego projektu składanego w ramach konkursu z 
uwzględnieniem adekwatności względem grupy docelowej i typów wsparcia. Jednocześnie IOK zaleca realizację 
wskaźników rezultatu na poziomie zbliżonym do sugerowanych limitów, odpowiednio: a) 35%, b) 24% i c) 17%. 



Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych 
wsparciem w programie  
 
Definicja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodna z Wytycznymi w zakresie 
zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-
2020, tj.: 
 
 osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej; 
 osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym; 
 osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą; 
 osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i 

przestępczości; 
 osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach 

socjoterapii; 
 osoby z niepełnosprawnością; 
 osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 
 osoby niesamodzielne; 
 osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań; 
 osoby odbywające kary pozbawienia wolności; 
 osoby korzystające z PO PŻ. 



Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie 
  
 
Przynależność do grupy osób niepełnosprawnych określana jest w momencie rozpoczęcia 
udziału w projekcie. Za osoby niepełnosprawne uznaje się osoby niepełnosprawne w świetle 
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776), a także osoby z 
zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie 
zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 nr 111, poz. 535), tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem 
lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia. 



Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały    
kwalifikacje po opuszczeniu programu (35%) 
 
Definicja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodna z Wytycznymi w zakresie 
zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-
2020. 
Osoby, które otrzymały wsparcie EFS i uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu projektu. Kwalifikacje należy 
rozumieć jako formalny wynik oceny i walidacji, który uzyskuje się w sytuacji, kiedy właściwy organ 
uznaje, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy (Źródło: Komisja 
Europejska, Europejskie Ramy Kwalifikacji http://ec.europa.eu/eqf/terms_en.htm). Wskaźnik 
mierzony do czterech tygodni od zakończenia przez uczestnika udziału w projekcie. 

 
Wykazywać należy wyłącznie kwalifikacje osiągnięte w wyniku operacji EFS. Powinny one być 
zgłaszane tylko raz dla uczestnika/projektu. 

 
 
Stanowisko Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju: Uczestnika można uwzględnić we wskaźniku, jeżeli zda formalny 
egzamin potwierdzający zdobyte kwalifikacje. Uczestnicy, którzy po ukończeniu kursu otrzymają jedynie zaświadczenie o 
ukończeniu szkolenia nie będą mogły być ujmowane w powyższym wskaźniku. Ponadto egzamin musi zostać 
przeprowadzony przez uprawnioną do tego instytucję. Zdanie egzaminu wewnętrznego przeprowadzonego przez 
organizatora i otrzymanie zaświadczenia o ukończeniu kursu, nie jest tożsame z uzyskaniem kwalifikacji.  

http://ec.europa.eu/eqf/terms_en.htm
http://ec.europa.eu/eqf/terms_en.htm
http://ec.europa.eu/eqf/terms_en.htm
http://ec.europa.eu/eqf/terms_en.htm
http://ec.europa.eu/eqf/terms_en.htm
http://ec.europa.eu/eqf/terms_en.htm
http://ec.europa.eu/eqf/terms_en.htm
http://ec.europa.eu/eqf/terms_en.htm
http://ec.europa.eu/eqf/terms_en.htm


Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących  
pracy po opuszczeniu programu (24%) 
 
 
Wskaźnik ten należy rozumieć jako zmianę statusu zatrudnienia po opuszczeniu programu w 
stosunku do sytuacji w momencie przystąpienia do interwencji EFS (uczestnik bierny 
zawodowo i nieposzukujący pracy w chwili wejścia do programu EFS). 
Osoby zarejestrowane jako poszukujące pracy są rozumiane jako osoby pozostające bez 
pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Osoby nowo 
zarejestrowane w publicznych służbach zatrudnienia jako poszukujące pracy należy wliczać 
do wskaźnika, nawet jeśli nie mogą one od razu podjąć zatrudnienia. 
 
Wskaźnik mierzony do czterech tygodni od zakończenia przez uczestnika udziału w projekcie. 

 



Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po  
 opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) (17%) 
 
 
Osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, które po uzyskaniu wsparcia EFS podjęły 
zatrudnienie (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) bezpośrednio po 
opuszczeniu projektu. Wskaźnik należy rozumieć, jako zmianę statusu na rynku pracy po 
opuszczeniu programu, w stosunku do sytuacji w momencie przystąpienia do interwencji 
EFS (uczestnik bezrobotny lub bierny zawodowo w chwili wejścia do programu EFS). Tym 
samym wskaźnik dotyczy wyłącznie tych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które w momencie rozpoczęcia udziału we wsparciu były bezrobotne lub bierne 
zawodowo. 
 
 
 
Wskaźnik mierzony do czterech tygodni od zakończenia przez uczestnika udziału w 
projekcie. Wobec powyższego we wskaźniku należy uwzględniać wszystkie osoby, które w 
okresie do czterech tygodni po zakończeniu udziału w projekcie podjęły zatrudnienie. 
 



horyzontalne 

Zgodność z prawodawstwem 
unijnym oraz właściwymi 

zasadami unijnymi  

Zgodność projektu z 
prawodawstwem krajowym 

Zgodność z zasadami pomocy 
publicznej (lub pomocy de 

minimis) 

merytoryczna 

Zgodność z Regulaminem konkursu 

Wpisywanie się projektu we właściwe 
działanie/poddziałanie/typ projektu RPO WSL 
2014-2020 zgodnie ze Szczegółowym opisem 
osi priorytetowych i Regulaminem konkursu 

Prawidłowość wyboru partnerów w projekcie 
(jeżeli dotyczy) 

Zasadność nawiązania partnerstwa w projekcie 
(jeżeli dotyczy) 

Skierowanie projektu do grupy docelowej z 
terenu województwa śląskiego 

Lokalizacja biura projektu 

Realizacja wskaźników kluczowych i 
specyficznych dla Programu 

Wkład własny 

Kwalifikowalność wydatków w projekcie  



Ocena formalna 

Projektodawca składa nie 
więcej niż 1 wniosek o 

dofinansowanie realizacji 
projektu w ramach 
przedmiotowego 

konkursu 

Okres realizacji projektu 
nie jest krótszy niż 18 
miesięcy, a planowany 

termin zakończenia 
realizacji projektu nie 

wykracza poza 
30.09.2018r.  

Ocena merytoryczna 

Projektodawca realizuje projekt w partnerstwie 

Wskaźnik efektywności społeczno-zatrudnieniowej dla 
uczestników projektu mierzony w okresie do 3 miesięcy po 

zakończonym udziale w projekcie wynosi co najmniej 56%, w 
tym efektywności zatrudnieniowej co najmniej 22%      

Obejmując wsparciem osoby z niepełnosprawnością, 
Beneficjent zobowiązany jest do zastosowania: usług 

asystenckich lub trenera pracy albo innej usługi 
umożliwiającej uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia oraz 

nabywanie nowych umiejętności społecznych i zawodowych   

Wnioskodawca zapewnia, że w ramach ścieżki reintegracji 
po dokonaniu diagnozy predyspozycji zawodowych, 

potencjału, sytuacji problemowych oraz dodatkowych 
potrzeb, skieruje co najmniej 20% uczestników, którzy 

zakończyli udział w projekcie oraz wymagających dalszego 
wsparcia  do Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej 
działającego  w ramach projektu z Poddziałania 9.3.1 

Wsparcie sektora ekonomii społecznej 



Wskaźnik mierzony w okresie do 3 miesięcy po zakończonym udziale w projekcie wynosi co 
najmniej 56%, w tym efektywności zatrudnieniowej co najmniej 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%. 
 
Wskaźnik efektywności społeczno-zatrudnieniowej jest mierzony 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. 
 
Wnioskodawca jest zobowiązany do przechowywania w dokumentacji projektowej 
odpowiednich dokumentów zgodnie z ww. Wytycznymi, potwierdzających osiągnięcie 
wskaźnika społeczno-zatrudnieniowego. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
treści wniosku o dofinansowanie projektu. 
 



Kryterium efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze społecznym oznacza odsetek 
uczestników projektu, którzy po zakończeniu udziału w projekcie: 
 
a) dokonali postępu w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej i zmniejszenia dystansu do 

zatrudnienia, przy czym postęp powinien rozumiany m.in. jako rozpoczęcie nauki lub wzmocnienie 
motywacji do pracy po projekcie lub zwiększenie pewności siebie i własnych umiejętności lub 
poprawa umiejętności rozwiązywania pojawiających się problemów lub podjęcie wolontariatu lub 
poprawa stanu zdrowia lub ograniczenie nałogów lub doświadczenie widocznej poprawy w 
funkcjonowaniu (w przypadku osób z niepełnosprawnościami); 

b) lub podjęli dalszą aktywizację w formie, która np.: obrazuje postęp w procesie aktywizacji społecznej i 
zmniejsza dystans do zatrudnienia lub nie jest tożsama z formą aktywizacji, którą uczestnik projektu 
otrzymywał przed projektem lub nie jest tożsama z formą aktywizacji, którą uczestnik projektu 
otrzymywał w ramach projektu, chyba że nie jest ona finansowana ze środków EFS i że stanowi 
postęp w stosunku do sytuacji uczestnika projektu w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. 

 
 
W odniesieniu do osób: 
a) będących w pieczy zastępczej i opuszczających tę pieczę,  
b) nieletnich,  
c) przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach 

socjoterapii, 
do których są kierowane usługi aktywnej integracji nie ma obowiązku stosowania kryteriów efektywności 
społeczno-zatrudnieniowej. 
 

 





Projekt zakłada formalne Partnerstwo podmiotów z trzech sektorów – 3 pkt 

Projektodawca zatrudnia lub zaangażuje w ramach projektu 
osoby z niepełnosprawnościami jako personel projektu. 

Projektodawca zatrudnia lub zaangażuje w ramach projektu osoby z niepełnosprawnościami jako personel projektu 
– 4 pkt 

W przypadku gdy jedną z grup docelowych w projekcie stanowi otoczenie  osób z niepełnosprawnością,  co 
najmniej 20% tej grupy docelowej tj. otoczenia osób z niepełnosprawnością uzyska formy wsparcia (m.in. poprzez 
profesjonalne oraz wysokiej jakości kursy i szkolenia), skutkujące co najmniej wzrostem kwalifikacji, kompetencji 

lub wiedzy i umiejętności  lub umożliwiono  wymienionym osobom  nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie 
kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb. Jednocześnie w 

odniesieniu do otoczenia osób z niepełnosprawnościami objętymi działaniami aktywizacyjnymi stosuje się 
efektywność społeczno-zatrudnieniową, w tym zatrudnieniową, na poziomie, o którym mowa w kryterium dostępu 

4 – 2 pkt  

Projekt będzie wykorzystywał konkretne, pozytywnie zweryfikowane produkty w ramach projektów 
innowacyjnych Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL 2004-2006  lub Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki 2007-2013 oraz projektów systemowych w ramach komponentu centralnego PO KL, których opisy są  

dostępne m.in.  na stronach: http://www.equal.org.pl oraz http://kiw-pokl.org.pl – 3 pkt 

Projekt będzie realizowany na terytorium gminy z obszaru województwa śląskiego, gdzie nie jest wdrażany 
projekt w ramach Poddziałania 9.1.6  w ramach RPO WŚL 2014-2020 (projekty pozakonkursowe) – 3 pkt 

Grupę docelową w projekcie stanowią w co najmniej 50% osoby z niepełnosprawnością, z czego co najmniej 
50% stanowią osoby  ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub osoby z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami 
psychicznymi – 3 pkt 



Projektodawca zatrudnia lub zaangażuje w ramach projektu 
osoby z niepełnosprawnościami jako personel projektu. 

Co, jak i po co? – czyli specyficzne elementy konkursu 



 Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (art. 33); 

 Umowa Partnerstwa; 
 Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020; 
 RPO WŚL 2014-2020. 
 
 
Realizacja projektów partnerskich w ramach RPO WSL 2014-2020 wymaga spełnienia 
łącznie następujących warunków: 
 
a) posiadania lidera partnerstwa (partnera wiodącego), który jest jednocześnie 
Beneficjentem projektu (stroną umowy o dofinansowanie), 
b) uczestnictwa partnerów w realizacji projektu na każdym jego etapie, co oznacza również 
wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu oraz wspólne zarządzanie 
projektem, przy czym partner może uczestniczyć w realizacji tylko w części zadań w 
projekcie, 
c) adekwatności udziału partnerów, co oznacza odpowiedni udział partnerów w realizacji 
projektu (wniesienie zasobów, ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych 
odpowiadających realizowanym zadaniom) na warunkach określonych w porozumieniu albo 
umowie partnerskiej. 
 
 



 Standard minimum – narzędzie używane do oceny realizacji zasady równości szans kobiet 
i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS; 

 
 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn – zasada ta ma prowadzić do podejmowania 

działań na rzecz osiągnięcia stanu, w którym kobietom i mężczyznom przypisuje się taką 
samą wartość społeczną, równe prawa i równe obowiązki oraz gdy mają oni równy dostęp 
do zasobów (środki finansowe, szanse rozwoju), z których mogą korzystać. 

 
 Koncepcja uniwersalnego projektowania – projektowanie produktów, środowiska, 

programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie 
największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania; 
 

 Stosowanie mechanizmu racjonalnych usprawnień - możliwość finansowania 
specyficznych usług dostosowawczych w tym nieprzewidzianych z góry we wniosku o 
dofinansowanie projektu, lecz uruchamianych wraz z pojawieniem się w projekcie (w 
charakterze uczestnika lub personelu) osoby z niepełnosprawnością (łączny koszt 
racjonalnych usprawnień na jednego uczestnika w projekcie nie może przekroczyć 12 000 
PLN); 



 Zobowiązanie dla Wnioskodawców do analizowania możliwości zastosowania klauzul 
społecznych (rozwiązania umożliwiające uwzględnienie istotnych względów społecznych 
przy realizacji zamówienia), przy udzielaniu następujących rodzajów zamówień 
publicznych: dostawy i usługi cateringowe, edukacyjne, szkoleniowe, komputerowe oraz 
publikowania i drukowania; 

 
 Obowiązek zastosowania klauzul społecznych przy realizacji zamówień publicznych 

odnosi się zarówno do zamówień publicznych realizowanych zgodnie z ustawą Prawo 
zamówień publicznych, jak i zamówień publicznych realizowanych zgodnie z zasadą 
konkurencyjności; 
 

 Projektodawca wskazuje w zakresie rzeczowym wniosku o dofinansowanie (w polu C.1  
Zadania w projekcie), jakie rodzaje dostaw i usług zamierza zlecić innym podmiotom przy 
zastosowaniu klauzul społecznych. Na podstawie zapisów w zatwierdzonym wniosku o 
dofinansowanie, IZ RPO WSL wpisuje w umowie o dofinansowanie rodzaje zamówień 
publicznych, w ramach których zobowiązuje beneficjenta do zastosowania klauzul 
społecznych. 



Projektodawca zatrudnia lub zaangażuje w ramach projektu 
osoby z niepełnosprawnościami jako personel projektu. 

 W ramach konkursu nie dopuszcza się możliwości składania  projektów na tworzenie nowych  
Zakładów Aktywności  Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej; 
 

 Wkład własny stanowią środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez 
Wnioskodawcę (Projektodawca sam decyduje o formie wkładu własnego); 
 

 Beneficjent realizujący projekt jest zobowiązany do informowania właściwych terytorialnie OPS i 
PCPR o realizowanym projekcie oraz o uczestnikach projektu korzystających z systemu pomocy 
społecznej;  
 

 Beneficjent jest zobowiązany do poinformowania właściwych terytorialnie ośrodków pomocy 
społecznej i/lub organizacji partnerskich regionalnych i lokalnych, o których mowa w PO PŻ, o 
prowadzonej rekrutacji do projektu, a także do niepowielania wsparcia, które osoba lub rodzina 
zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym uzyskuje w ramach działań towarzyszących z 
PO PŻ. 
 

 Beneficjent zobowiązany jest do zachowania trwałości utworzonych w ramach projektu podmiotów 
po zakończeniu realizacji projektu, co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji 
projektu; 
 

 Beneficjent na etapie rekrutacji do projektu zobliguje uczestników projektu do dostarczenia 
dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektywności społeczno-zatrudnieniowej. 



Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego 
Wydział Europejskiego        
Funduszu Społecznego 


