Spotkanie informacyjne
„Środa z Funduszami Europejskimi
dla organizacji pozarządowych”
Katowice, 01 czerwca 2016r.

PUNKTY INFORMACYJNE
FUNDUSZY EUROPEJSKICH

 ogólnopolska sieć informacyjna, stworzona oraz koordynowana przez Ministerstwo
Rozwoju, finansowana w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna;
 świadczy usługi informacyjne w zakresie wszystkich programów operacyjnych,
finansowanych ze środków EFRR, EFS, FS;

 wszystkie usługi są bezpłatne.

W województwie śląskim Sieć PIFE funkcjonuje od 1 lipca 2014 r. i obejmuje:
 1 Główny Punkt Informacyjny (GPI) – w ramach Wydziału Europejskiego
Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego;
 4 Lokalne Punkty Informacyjne (LPI) – w Bielsku-Białej, Częstochowie,
Rybniku i Sosnowcu.

Udzielamy informacji nt. funduszy europejskich w zakresie:
 ogólnym – informacje dotyczące ogólnej charakterystyki funduszy
europejskich (poszukiwanie możliwości dofinansowania dla projektów);
 specjalistycznym – szczegółowe informacje nt. warunków ubiegania się
o dotacje (wstępna pomoc przy opracowywaniu wniosków konkursowych)
oraz realizacji projektów (wstępna pomoc przy sprawozdawczości, rozliczaniu).

Rodzaje naszej pomocy w zakresie funduszy europejskich:
 konsultacja bezpośrednia,
 konsultacja telefoniczna: 32 77 40 172 / 193 / 194

 konsultacja za pośrednictwem poczty lub e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl
 mobilne punkty informacyjne (MPI),
 spotkania informacyjne oraz szkolenia,
 indywidualna konsultacja u klienta.

Katowice, ul. Dąbrowskiego 23 (parter)
tel. 32 77 40 172 / 193 / 194
punktinformacyjny@slaskie.pl
Punkt czynny w dni robocze:
poniedziałki 7:00 – 17:00
wtorek-piątek 7:30 – 15:30

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej
Cieszyńska 367, 43-382 Bielsko-Biała
Telefony do konsultantów: 33 47-50-135 33 49-60-201
lpibielsko@bcp.org.pl
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rybniku
ul. Powstańców Śląskich 34, 44-200 Rybnik
Telefony do konsultantów: 32 431 50 25 32 423 70 32
lpirybnik@oddzial.fundusz-silesia.pl
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sosnowcu
Ul. Kilińskiego 25, 41-200 Sosnowiec
Telefony do konsultantów: (32) 263 50 37 (32) 360 70 62
lpisosnowiec@oddzial.fundusz-silesia.pl
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie
Aleja NMP 24, I klatka, lokal 1,4, 42-202 Częstochowa
Telefony do konsultantów: 34 3605687 34 3245075 fax: 34 360 57 47
lpiczestochowa@arr.czestochowa.pl

Nowa perspektywa finansowa
w Unii Europejskiej

na lata 2014-2020

Programy operacyjne w Polsce w latach 2014-2020
w ramach polityki spójności:

RPO WSL 2014-2020
Lp.
I
II
III
IV

Oś Priorytetowa
Nowoczesna gospodarka
Cyfrowe Śląskie
Wzmocnienie konkurencyjności MŚP
Efektywność energetyczna, OZE i gospodarka niskoemisyjna

V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII

Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów
Transport
Regionalny rynek pracy
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy
Włączenie społeczne
Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Infrastruktura edukacyjna
Pomoc techniczna
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Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy
7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy
i pozostających bez zatrudnienia (tylko dla PUP)
7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie
działalności gospodarczej (dotacje, pomostówki, doradztwo-szkolenia)
7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku
pracy (działania z zakresu outplacementu)
7.5 Wsparcie osób zamierzających rozpocząć prowadzenie
działalności gospodarczej poprzez instrumenty finansowe (pożyczki)
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Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy
7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu:
7.1.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy
i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT
7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy
i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT
7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy
i pozostających bez zatrudnienia – konkurs
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Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu - typy projektów:
1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki
zawodowej (obligatoryjne):
• identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego,
w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy;
• kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami
wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub
uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

2. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia
nowych umiejętności i kompetencji, w tym m.in.:
• nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście
zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia.
3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców jak i
przedsiębiorców, w tym m.in.:
• nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego
zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskich Ramach Jakości Praktyk i Staży oraz w
Polskich Ramach Jakości Staży i Praktyk;
• wsparcie zatrudnienia osoby pozostającej bez zatrudnienia u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do
zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej
formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem).
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Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
BENEFICJENT:
•
W odniesieniu do typów operacji 1-3: Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy
osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),
w tym: agencje zatrudnienia; instytucje szkoleniowe; instytucje dialogu społecznego; instytucje
partnerstwa lokalnego; Lokalne Grupy Działania.
GRUPA DOCELOWA:
•
Osoby powyżej 29 roku życia:
•
Bezrobotne;
•
Nieaktywne zawodowo, zwłaszcza te należące co najmniej do jednej z poniższych,
znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup: osoby powyżej 50 roku życia; kobiety;
osoby niepełnosprawne; osoby długotrwale bezrobotne; osoby o niskich kwalifikacjach.
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Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Podmioty odpowiedzialne za nabór i ocenę wniosków: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach;
Cross-financing i środki trwałe łącznie stanowią nie więcej niż 10% wydatków projektu.
Minimalny wkład własny - 5 % wydatków kwalifikowalnych
Minimalna wartość projektu - 100 000,00 PLN
Terminy naboru:
2016-06-28 do 2016-07-27
7.1.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach
rewitalizowanych – ZIT
7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach
rewitalizowanych – RIT (południowy, zachodni, północny)
marzec-kwiecień 2016:
7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia –
konkurs
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Działanie 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie
działalności gospodarczej
7.3.1 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT
7.3.2 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT
7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs
Typy projektów:
1. Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
2. Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności*
3. Wsparcie pomostowe*
Wsparcie funkcjonujące w powiązaniu z typem operacji nr 1.
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Działanie 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności
gospodarczej
Typ beneficjenta
Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą
lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) oraz publicznych służb zatrudnienia.
Grupa docelowa
Osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin),, planujące rozpocząć działalność gospodarczą
tj. osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, zwłaszcza te należące co najmniej do
jednej z poniższych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup:
•
osoby powyżej 50 roku życia;
•
kobiety;
•
osoby z niepełnosprawnościami;
•
osoby długotrwale bezrobotne;
•
osoby o niskich kwalifikacjach.

Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności

20

7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności
gospodarczej
Podmioty odpowiedzialne za nabór i ocenę wniosków: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
Cross-financing - Do 10% wydatków kwalifikowalnych na warunkach określonych w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Minimalny wkład własny - 5 % wydatków kwalifikowalnych
Minimalna wartość projektu - 100 000,00 PLN
Terminy naborów:
sierpień – wrzesień 2016
7.3.1 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT
7.3.2 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT
czerwiec – lipiec 2016:
7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs
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7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy
(działania z zakresu outplacementu)
Typy projektów
1. Wsparcie typu outplacement dla pracowników przedsiębiorstw zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych
do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w tym w szczególności:
a. doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania jako obowiązkowy
element wsparcia;
b. poradnictwo psychologiczne;
c. pośrednictwo pracy;
d. szkolenia, kursy, studia podyplomowe;
e. staże, praktyki zawodowe;
f. subsydiowanie zatrudnienia;
g. dodatek relokacyjny;
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7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku
pracy (działania z zakresu outplacementu)
h. wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej
połączone ze wsparciem doradczo-szkoleniowym. O uzyskanie wsparcia na rozpoczęcie działalności
gospodarczej może ubiegać się osoba, która spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:
jest osobą z niepełnosprawnością, jest osobą powyżej 50 roku życia, jest kobietą, jest
pracownikiem o niskich kwalifikacjach, jest osobą poniżej 30 roku życia;
i. wsparcie pomostowe w postaci pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie w kwocie nie
większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym
mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego
na dzień wypłacenia wsparcia bezzwrotnego lub zwrotnego przez okres
od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności
gospodarczej – realizowane jedynie w połączeniu ze wsparciem wymienionym
w literze h .

23

7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy
(działania z zakresu outplacementu)
Typ beneficjenta
Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą
lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)
Grupa docelowa
Pracownicy:
a. przedsiębiorstw sektora MŚP;
b. przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne;
c. przedsiębiorstw odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej;
d. przedsiębiorstw znajdujących się w sytuacji kryzysowej;

zagrożeni zwolnieniem, przewidziani do zwolnienia lub osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności.
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7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy
(działania z zakresu outplacementu)
Podmioty odpowiedzialne za nabór i ocenę wniosków: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
Cross-financing - Cross-financing i środki trwałe łącznie stanowią nie więcej niż 10% wydatków projektu.
Minimalny wkład własny - 0 % wydatków kwalifikowalnych
Minimalna wartość projektu - 100 000,00 PLN
Terminy naborów
wrzesień – październik 2016:
7.4.1 Outplacement –ZIT
7.4.2 Outplacement - konkurs
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Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne
Cele szczegółowe osi priorytetowej
•
•
•
•
•

wzrost zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym;
wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych zamieszkujących obszary
zdegradowane i peryferyjne;
wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu;
wzrost dostępności do usług zdrowotnych w regionie;
wzrost liczby i stabilności miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej w regionie.

Działanie 9.1 Aktywna integracja
Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie
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Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne
Działanie 9.1 Aktywna integracja
9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.1.4

Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT
Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT
Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - OSI
Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - wsparcie działań
wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie
9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs
9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – tryb pozakonkursowy

TYPY PROJEKTÓW
9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT
9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT
9.1.4 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - wsparcie działań
wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie
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Działanie 9.1 Aktywna integracja - TYPY PROJEKTÓW
1.

Kompleksowe działania na rzecz integracji osób, rodzin, grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem
społecznym z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji (edukacyjnych, społecznych, zawodowych)
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,
c. Zakładu Aktywności Zawodowej,
d. Warsztatu Terapii Zajęciowej.

•
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Działanie 9.1 Aktywna integracja - TYPY PROJEKTÓW
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;
6. Programy na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego lokalnych społeczności
uwzględniające specyfikę terytorium i zamieszkujących je społeczności z uwzględnieniem działań:
a. opartych o samopomoc i wolontariat,
b. środowiskowych,
c. prozatrudnieniowych,
d. edukacyjnych.
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Działanie 9.1 Aktywna integracja - TYPY PROJEKTÓW
Poddziałanie 9.1.5 - Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym –
konkurs
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 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,
c. Zakładu Aktywności Zawodowej,
d. Warsztatu Terapii Zajęciowej.
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Działanie 9.1 Aktywna integracja - TYPY PROJEKTÓW
Poddziałanie 9.1.5 - Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem
społecznym – konkurs
3.
4.

5.

Kompleksowe programy integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;
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.
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.
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Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne
Działanie 9.1 Aktywna integracja
BENEFICJENT:
Wszystkie podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych, nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą
lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).
GRUPA DOCELOWA:
Poddziałanie 9.1.1, Poddziałanie 9.1.2 , Poddziałanie 9.1.4
Społeczności lokalne, w tym w szczególności osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz
otoczenie tych osób w zakresie niezbędnym do wsparcia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem
społecznym
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Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne
Działanie 9.1 Aktywna integracja
GRUPA DOCELOWA:
Poddziałanie 9.1.3
W projektach ukierunkowanych na wsparcie indywidualne osób i grup zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem, tj.
realizujących cel szczegółowy „Wzrost zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem
społecznym” grupę docelową stanowią:
- osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne, które zgodnie z ustawą o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zostały sprofilowane jako oddalone od rynku pracy
- otoczenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w zakresie niezbędnym do wsparcia osób wykluczonych lub
zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach programu;
- społeczności lokalne, w tym w szczególności osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz otoczenie
tych osób w zakresie niezbędnym do wsparcia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

33

Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne
Działanie 9.1 Aktywna integracja
GRUPA DOCELOWA:
Poddziałanie 9.1.3
W projektach ukierunkowanych na rzecz wzmacniania potencjału lokalnych społeczności, tj. realizujących cel
szczegółowy „Wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych zamieszkujących obszary
zdegradowane i peryferyjne grupę docelowa stanowią:
- społeczności lokalne, w tym w szczególności osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz
otoczenie tych osób w zakresie niezbędnym do wsparcia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem
społecznym.
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Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne
Działanie 9.1 Aktywna integracja
Podmioty odpowiedzialne za nabór i ocenę wniosków: Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
Minimalny wkład własny - 5 % wydatków kwalifikowalnych

Minimalna wartość projektu - 100 000,00 PLN
Terminy naboru wniosków:
wrzesień 2016
9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT
9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT (południowy, północny , zachodni)
9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - OSI
lipiec 2016
9.1.4 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - wsparcie działań wynikających z LSR
obejmujących obszary wiejskie i rybackie
2016-06-29 do 2016-07-29
9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs
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Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne
Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT
9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT
9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - OSI
9.2.4 Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie
9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs
9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs
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Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 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;
b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
c) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26
października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382);
e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);
f) osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w
rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375);
g) 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;
h) osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.);
i) osoby niesamodzielne;
j) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie
monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
k) osoby odbywające kary pozbawienia wolności (wsparcie poza RPO)
l) osoby korzystające z PO PŻ.
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Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne - TYPY PROJEKTÓW
Poddziałanie 9.2.1 , Poddziałanie 9.2.2, Poddziałanie 9.2.3
1. Działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny wspierające proces
deinstytucjonalizacji, w tym:
a. wsparcie dla tworzenia nowych miejsc w funkcjonujących placówkach w połączeniu z rozszerzeniem
oferty wsparcia lub tworzenie nowych placówek oferujących wsparcie dzienne dla dzieci i młodzieży,
rozwijanie środowiskowych form opieki nad dziećmi i młodzieżą (np. świetlice środowiskowe w tym z
programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe),
b. wsparcie i rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej oraz podnoszenie jakości usług
realizowanych w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej, w tym kształcenie kandydatów na rodziny
zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych
typu rodzinnego, doskonalenie kompetencji osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą,
c. wsparcie i rozwój form pracy z rodziną, asystentury rodzinnej, instytucji rodzin wspierających,
pomocowych jako wspierających rodzinę w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych;
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Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne - TYPY PROJEKTÓW
Poddziałanie 9.2.1 , Poddziałanie 9.2.2, Poddziałanie 9.2.3
2. Działania na rzecz rozwoju usług mieszkalnictwa wspieranego, poprzez zapewnienie dostępu do usług
świadczonych w mieszkaniach chronionych, treningowych i wspieranych skierowanych do osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczonych wspierających proces ich integracji społecznej i zawodowej;
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Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne - TYPY PROJEKTÓW
Poddziałanie 9.2.1 , Poddziałanie 9.2.2, Poddziałanie 9.2.3

3. Działania na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z uwzględnieniem
priorytetyzacji w kierunku środowiskowej formuły świadczenia, w tym prowadzone w miejscu zamieszkania,
obejmujące m.in.:
a. tworzenie miejsc opieki w istniejących lub nowotworzonych ośrodkach zapewniających opiekę dzienną lub
całodobową, w tym miejsc opieki krótkoterminowej w zastępstwie osób na co dzień opiekujących się osobami
niesamodzielnymi,
b. usługi asystenckie lub opiekuńcze w celu umożliwienia opiekunom osób niesamodzielnych podjęcie
aktywności społecznej, zawodowej lub edukacyjnej,
c. usługi dziennej opieki środowiskowej, w tym usługi świadczone przez opiekunów dla osób niesamodzielnych,
asystentów osób niepełnosprawnych, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzką i inne formy samopomocowe,
d. rozwój usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie, np. teleopieki, aktywizacja środowisk
lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) form samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii),
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Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne - TYPY PROJEKTÓW
Poddziałanie 9.2.1 , Poddziałanie 9.2.2, Poddziałanie 9.2.3

4. Działania na rzecz rozwoju środowiskowych form usług społecznych innych niż wymienione powyżej
wspierających proces integracji społecznej, zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych
społecznie zgodne z kierunkami określonymi w 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;
5. Działania w zakresie deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu,
przywracaniu lub poprawie zdrowia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z
kierunkami określonymi w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w
obszarze zdrowia na lata 2014-2020.
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Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne - TYPY PROJEKTÓW
Poddziałanie 9.2.4 , Poddziałanie 9.2.5

1. Działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny wspierające proces
deinstytucjonalizacji, w tym:
a. wsparcie dla tworzenia nowych miejsc w funkcjonujących placówkach w połączeniu z rozszerzeniem
oferty wsparcia lub tworzenie nowych placówek oferujących wsparcie dzienne dla dzieci i młodzieży,
rozwijanie środowiskowych form opieki nad dziećmi i młodzieżą (np. świetlice środowiskowe w tym z
programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe),
b. wsparcie i rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej oraz podnoszenie jakości usług realizowanych w
instytucjonalnych formach pieczy zastępczej, w tym kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze,
prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu
rodzinnego, doskonalenie kompetencji osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą,
c. wsparcie i rozwój form pracy z rodziną, asystentury rodzinnej, instytucji rodzin wspierających,
pomocowych jako wspierających rodzinę w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
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Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne - TYPY PROJEKTÓW
Poddziałanie 9.2.4 , Poddziałanie 9.2.5
2. Działania na rzecz rozwoju usług mieszkalnictwa wspieranego, poprzez zapewnienie dostępu do usług świadczonych w
mieszkaniach chronionych, treningowych i wspieranych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych
wspierających proces ich integracji społecznej i zawodowej;

3. Działania na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z uwzględnieniem
priorytetyzacji w kierunku środowiskowej formuły, w tym prowadzone w miejscu zamieszkania, obejmujące m.in.:
a. tworzenie miejsc opieki w istniejących lub nowotworzonych ośrodkach zapewniających opiekę dzienną lub
całodobową, w tym miejsc opieki krótkoterminowej w zastępstwie osób na co dzień opiekujących się osobami
niesamodzielnymi,
b. usługi asystenckie lub opiekuńcze w celu umożliwienia opiekunom osób niesamodzielnych podjęcie aktywności
społecznej, zawodowej lub edukacyjnej,
c. usługi dziennej opieki środowiskowej, w tym usługi świadczone przez opiekunów dla osób niesamodzielnych,
asystentów osób niepełnosprawnych, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzką i inne formy samopomocowe,
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Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne - TYPY PROJEKTÓW
Poddziałanie 9.2.4 , Poddziałanie 9.2.5

d. rozwój usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie, np. teleopieki, aktywizacja środowisk lokalnych w
celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) form samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii),
e. usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób niesamodzielnych (np. likwidowanie barier
architektonicznych w miejscu zamieszkania, dowożenie posiłków) – wyłącznie jako wsparcie uzupełniające projekty
dotyczące usług asystenckich lub opiekuńczych.

4. Działania na rzecz rozwoju środowiskowych form usług społecznych innych niż wymienione powyżej
wspierających proces integracji społecznej, zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych
społecznie zgodne kierunkami określonymi w 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.
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Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne - TYPY PROJEKTÓW
Poddziałanie 9.2.6

1. Działania przeciwdziałające negatywnym procesom demograficznym poprzez zapewnienie dostępu do usług
zdrowotnych w zakresie:
a. kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem,
b. wczesnej diagnostyki i leczenia wad rozwojowych dzieci,
c. diagnozowania i leczenia chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży zwiększających zagrożenie ubóstwem
w przyszłości,
d. opracowania i wdrożenia programów rehabilitacji leczniczej dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i
niepełnosprawnych;
2. Działania w zakresie deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu
lub poprawie zdrowia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z kierunkami
określonymi w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze zdrowia
na lata 2014-2020.
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Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
BENEFICJENT:
Wszystkie podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych, nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na
podstawie przepisów odrębnych).
GRUPA DOCELOWA: 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3
•
Osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie;
•
Rodziny, osoby sprawujące pieczę zastępczą, kandydaci na rodziców/rodziny wspierające lub zastępcze;
•
Kobiety w ciąży, dzieci oraz młodzież w zakresie ochrony zdrowia, w tym diagnostyki i programów profilaktycznych i
rehabilitacyjnych w zakresie chorób rozwojowych i cywilizacyjnych;
•
Podmioty realizujące usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz społeczne wyłącznie w zakresie działań podnoszących
standard i jakość usług realizowanych na rzecz bezpośrednich odbiorców;
•
Podmioty realizujące usługi zdrowotne wyłącznie w zakresie działań podnoszących standard i jakość usług realizowanych na
rzecz bezpośrednich odbiorców.
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Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
GRUPA DOCELOWA: 9.2.4, 9.2.5
•
Osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie;
•
Rodziny, osoby sprawujące pieczę zastępczą, kandydaci na rodziców/rodziny wspierające, zastępcze;
•
Podmioty realizujące usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz społeczne wyłącznie w zakresie działań podnoszących
standard i jakość usług realizowanych na rzecz bezpośrednich odbiorców.
GRUPA DOCELOWA: 9.2.6
•
Osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie;
•
Kobiety w ciąży, dzieci oraz młodzież w zakresie ochrony zdrowia, w tym diagnostyki i programów profilaktycznych
i rehabilitacyjnych w zakresie chorób rozwojowych i cywilizacyjnych;
•
Podmioty realizujące usługi zdrowotne wyłącznie w zakresie działań podnoszących standard i jakość usług realizowanych na
rzecz bezpośrednich odbiorców.
Podmioty odpowiedzialne za nabór i ocenę wniosków: Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
Minimalny wkład własny - 7 % wydatków kwalifikowalnych
Minimalna wartość projektu - 100 000,00 PLN
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Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
Terminy naborów:
2016-05-30 do 2016-06-30 :
9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT
9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT (Północny, południowy, zachodni)
Wrzesień 2016: 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI
Lipiec 2016: 9.2.4 Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary
wiejskie i rybackie
brak naboru w roku 2016: 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs
Listopad 2016: 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs
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Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne
Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie
Poddziałanie 9.3.1 - Wsparcie sektora ekonomii społecznej
Świadczenie profilowanych usług doradczych, edukacyjnych i biznesowych na rzecz efektywnego funkcjonowania
podmiotów ekonomii społecznej, w tym podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników podmiotów ekonomii
społecznej oraz wspieranie powstawania i stabilności miejsc pracy w obszarze przedsiębiorczości społecznej;
Wsparcie dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym za pośrednictwem podmiotów ekonomii
społecznej, w tym udzielenie dotacji na zakładanie przedsiębiorstw społecznych i wsparcie funkcjonujących
przedsiębiorstw w tworzeniu dodatkowych miejsc pracy;

Świadczenie na poziomie lokalnym usług animacyjnych służących rozwojowi organizacji obywatelskich i partycypacji
społecznej oraz usług inkubacyjnych;
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Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna EFRR
10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT
10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - RIT
10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - OSI
10.2.4 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych –

wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie

Terminy naborów:
wrzesień – październik 2016:
10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT
10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT
(południowy, zachodni )
brak naboru w 2016:
10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – OSI, RIT
północny
sierpień-wrzesień 2016:
10.2.4 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – wsparcie
działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie
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Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna EFRR
Typy projektów:
1. Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach
w celu adaptacji ich na mieszkania socjalne, wspomagane i chronione.
2. Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych
budynkach na potrzeby utworzenia centrów usług społecznościowych.
Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych
5% lub 15% (w przypadku projektów nie otrzymujących współfinansowania z budżetu państwa)
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu złożonego
do dofinansowania nie może przekroczyć 50 mln EUR.
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Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna EFRR
Ograniczenia i limity
•
Zagospodarowanie otoczenia budynków objętych projektem jest możliwe do realizacji w typach
projektów 1 i 2 do maksymalnego pułapu 10% kosztów kwalifikowalnych.
•

Kosztem kwalifikowalnym mogą być prace budowlane obejmujące części wspólne całego budynku, w
którym miałby się znajdować jeden lub kilka lokali socjalnych, wspomaganych lub chronionych, ale tylko
pod warunkiem, że powierzchnia użytkowa tych lokali będzie większa niż 50% powierzchni użytkowej
danego budynku.

3

•

Wydatki poniesione na infrastrukturę opieki instytucjonalnej, rozumianej zgodnie z wytycznymi Ministra
Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego
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Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020
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Struktura programów EFS
POZIOM KRAJOWY: POWER - 25% środków EFS
•
•
•
•
•

Wsparcie młodych na rynku pracy
Wsparcie przygotowania i wdrożenia reform
Wsparcie szkolnictwa wyższego
Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Wsparcie obszaru zdrowia

POZIOM REGIONALNY – 16 RPO (EFS+EFRR) - 75% środków EFS:
• Bezpośrednie wsparcie osób i indywidualnych odbiorców

PO WER (PRZYKŁADY)

RPO (PRZYKŁADY)

Działania systemowe na rzecz równości kobiet i
mężczyzn oraz godzenia życia prywatnego i
zawodowego

Wspieranie usług opieki nad dziećmi do 3 roku życia i
seniorami oraz poprawa dostępu do usług opiekuńczych,
wdrożenie EFZ, wspieranie aktywizacji kobiet
powracających na rynek pracy

Wypracowanie rozwiązań systemowych i
przygotowanie zmian systemowych w obszarze
pomocy i integracji, podnoszenie kwalifikacji
pracowników

Programy na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i
zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowane
na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą
instrumenty aktywizacji edukacyjnej, zdrowotnej,
społecznej. zawodowej

Rozwój sieci wsparcia ES, tworzenie regionalnych i
Wypracowanie rozwiązań systemowych w
lokalnych partnerstw na rzecz ES, wsparcie dla osób
zakresie ES, koordynacja na rzecz ES, zwiększenie
wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym
dostępu do kapitału zwrotnego
poprzez np. CIS

POWER
Oś priorytetowa I
Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy –
projekty konkursowe
Typy projektów:
Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych
(bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, w tym w szczególności osób
niezarejestrowanych w urzędzie pracy)
Typ beneficjentów: Instytucje rynku pracy zgodnie z art. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (m.in. instytucje dialogu społecznego)
Instytucjami dialogu społecznego na rynku pracy zgodnie z art. 6 ust. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy są: związki zawodowe lub organizacje związków zawodowych, organizacje
pracodawców, organizacje bezrobotnych, organizacje pozarządowe jeżeli wśród zadań statutowych
znajduje się realizacja zadań w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz
aktywizacji zawodowej.

Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji

Typy projektów:
Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych
(bezrobotnych,
biernych
zawodowo
oraz
poszukujących
pracy,
w
tym
w szczególności osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy)
Typ beneficjentów:
Instytucje rynku pracy zgodnie z art. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (m.in. instytucje dialogu społecznego)

Grupa docelowa:
osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu
– tzw. młodzież NEET z następujących grup docelowych:
•młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem:
• wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy
zastępczej powrócili do rodzin naturalnych,
• wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe,
• wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem
zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej,
•matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy),
•absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu),
•absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po
opuszczeniu),
•matki przebywające w domach samotnej matki,
•osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu);

Oś priorytetowa II
Efektywne polityki publiczne dla rynku
pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia
życia zawodowego i prywatnego
Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku
Działanie 2.3 Zapewnienie jakości i dostępności usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorstw i pracowników
Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy
Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna
Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych
Działanie 2.7 Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym
Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym
Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej
Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty
Działanie 2.11 Zapewnienie funkcjonowania Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji
Działanie 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych
Działanie 2.13 Przejrzysty i spójny Krajowy System Kwalifikacji
Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie
Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki
Działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa
Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości
Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne
Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego

Działanie 2.6. Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób
niepełnosprawnych
Przykładowe typy projektów:
- monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej pod kątem realizacji praw osób z
niepełnosprawnościami
- wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób
niepełnosprawnych w środowisku pracy
- wypracowanie, przetestowanie, wdrożenie i upowszechnienie standardu usług asystenckich świadczonych na rzecz
osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem świadczenia tych usług przez osoby w wieku 50+, w tym opracowanie
narzędzi rekrutacji i szkolenia niezbędnych do świadczenia tych usług.

Typ beneficjentów:
m.in. partnerzy społeczni, podmioty ekonomii społecznej, organizacje pozarządowe, federacje lub związki organizacji
pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej

Działanie 2.7
Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym
Typy projektów:
Kompleksowe działania na rzecz poprawy wykształcenia i zatrudnienia członków społeczności romskiej,
a także działania na rzecz likwidacji barier, które utrudniają zatrudnianie Romów i integrację ze
społecznością większościową.
Typ beneficjentów: m.in. organizacje pozarządowe i inne podmioty ekonomii społecznej, federacje lub
związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, samorząd gospodarczy
i zawodowy, partnerzy społeczni;
Grupa docelowa:
członkowie społeczności romskiej i ich otoczenie (w takim zakresie, w jakim to jest to niezbędne dla
wsparcia członków społeczności romskiej objętych wsparciem w ramach projektu);

Oś priorytetowa IV
Innowacje społeczne
i współpraca ponadnarodowa

Działanie 4.1 Innowacje społeczne
Typy projektów:
•Mikro-innowacje - inkubacja nowych zalążkowych pomysłów, w tym ich opracowanie i rozwinięcie,
oraz przetestowanie i upowszechnienie, a także podjęcie działań w zakresie włączenia do polityki
i praktyki;
•Makro-innowacje - opracowanie (o ile będzie to konieczne), przetestowanie, upowszechnienie
i włączenie do polityki i praktyki nowych rozwiązań

Typ beneficjentów:
m.in. partnerzy społeczni, podmioty ekonomii społecznej, organizacje pozarządowe, federacje lub
związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej;

Grupa docelowa:
odbiorcy i użytkownicy nowych rozwiązań właściwi dla obszarów innowacji społecznych wskazanych
zgodnie z zasadami wdrażania PO WER;

Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej
Typy projektów:
•m.in. programy mobilności ponadnarodowej ukierunkowane na aktywizację zawodową osób młodych
zagrożonych wykluczeniem społecznym, z możliwym wykorzystaniem konkursu skoordynowanego na
poziomie UE.

Typ beneficjentów:
m.in. partnerzy społeczni, podmioty ekonomii społecznej, organizacje pozarządowe, federacje lub
związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej;

Grupa docelowa:
w odniesieniu do ww. typu projektów:
osoby młode w wieku od 18 do 35 lat wykluczone społecznie lub zagrożone wykluczeniem społecznym;

Program Operacyjny
Polska Cyfrowa
www.polskacyfrowa.gov.pl
Na podstawie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych – 02.03.2016

Program Operacyjny Polska Cyfrowa – Oś II - E-administracja i otwarty rząd
Działanie 2.4 Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora
publicznego

Celem działania 2.4 jest wspieranie tworzenia i rozwijania usług świadczonych w formie
elektronicznej, bazujących na ISP oraz istniejących e-usługach publicznych.
Podstawowym warunkiem wsparcia będzie wpisywanie się projektów w zakres priorytetu
inwestycyjnego 2c. Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia
społecznego, e-kultury i e-zdrowia. Tworzone usługi i treści będą musiały zatem przyczyniać się do
wzmocnienia zastosowań TIK dla e-administracji (np. poprzez udostępnienie ponadstandardowego,
rozszerzonego interfejsu zintegrowanego korzystania z usług publicznych lub udostępnienie
przetworzonych informacji polityczno-administracyjnych), e-uczenia się, e-włączenia społecznego, ekultury lub e-zdrowia.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa – Działanie 2.4
Typy projektów :
Wdrożenie nowej usługi świadczonej przez aplikację elektroniczną lub rozszerzenie
funkcjonalności już istniejącej e-usługi (aplikacji) poprzez wykorzystanie treści otwartych
zasobów informacji sektora publicznego i/lub istniejących e-usług publicznych.
Typ beneficjenta:
•
jednostki naukowe oraz uczelnie,
•
organizacje pozarządowe,
•
mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
Możliwa jest zarówno indywidualna realizacja przedsięwzięcia przez danego beneficjenta,
jak również wdrażanie projektów partnerskich, złożonych z wyżej wymienionych typów
beneficjentów, np. jednostka naukowa z mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa – Działanie 2.4
Grupa docelowa / ostateczni odbiorcy wsparcia:
Obywatele, jednostki administracji publicznej, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe
tworząc i korzystający z usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje
sektora publicznego.
Instytucja Pośrednicząca: Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Harmonogram konkursu: nie przewiduje się ogłoszenia konkursu w 2016r.
Minimalna wartość projektu: Nie wyznaczono wartości minimalnej.
Maksymalna wartość projektu: 700 000 PLN.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa – Działanie 2.4
Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych
na poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub
innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)
Koperta 15 województw – 85 %

Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych
Koperta 15 województw – 15%

Program Operacyjny Polska Cyfrowa – Oś III - Cyfrowe kompetencje społeczeństwa
Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.
Cel: Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym z eusług publicznych.
Ponadto celem działania jest:
• rozwój kompetencji cyfrowych umożliwiających stworzenie popytu na internet oraz TIK,
• nabycie umiejętności korzystania z e-usług, począwszy od nauki obsługi komputera i
internetu jak i rozwijanie umiejętności bardziej zaawansowanych,
• stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie
lokalnym.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa – Działanie 3.1
Typy projektów :

Działania szkoleniowe ukierunkowane na rozwój kompetencji cyfrowych.
W celu uzyskania najbardziej efektywnego rezultatu ww. działań, możliwe będzie wykorzystanie innych
aniżeli stacjonarne kursy i szkolenia form przekazywania wiedzy, które będą integrować oraz angażować
ich uczestników, wykorzystując przy tym dostępne narzędzia TIK. W tym kontekście dopuszczalne są
projekty kompleksowe łączące różnorodne formy dotarcia do ostatecznego odbiorcy.
Zakłada się możliwość realizacji projektów parasolowych, tj. projektów, na których realizację została
przyznana dotacja i które są wdrażane poprzez mikroprojekty (określone części projektu parasolowego).
W projekcie parasolowym występuje jeden partner wiodący (wnioskodawca), partnerzy mikroprojektów
oraz partnerzy uczestniczący. Wszystkie działania mikroprojektów w ramach projektu parasolowego mają
łącznie tworzyć jeden spójny projekt i służyć osiągnięciu wspólnego celu.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa – Działanie 3.1
Typ beneficjenta:
Wnioskodawcą może być organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3, ust. 2 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, która
w realizację projektu będzie mogła zaangażować również:
• JST na poziomie gminy, w formie podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków, o których
mowa w rozdziale 3, pkt 1, lit. a) Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 kwietnia 2015
r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020, zgodnie z
zawartym z organizacją pozarządową porozumieniem.
•
inne organizacje pozarządowe, JST (inne niż na poziomie gminy) oraz ich związki i stowarzyszenia,
instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku, występujące w formie
partnerów, zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie
polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa – Działanie 3.1
Grupa docelowa / ostateczni odbiorcy wsparcia:
Osoby fizyczne (które ukończyły 18 rok życia), nie posiadające kompetencji cyfrowych lub chcące rozwijać posiadane
kompetencje cyfrowe.
Instytucja Pośrednicząca: Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Harmonogram konkursu: Ogłoszenie o konkursie oraz rozpoczęcie naboru - III kwartał 2016
Minimalna wartość projektu – 2 mln PLN
Maksymalna wartość dofinansowania całkowitego projektu – 16 mln PLN

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE +
ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą
instytucję) (jeśli dotyczy) :
Koperta 15 województw – 93%
Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych :
Koperta 15 województw – 7%

Program Operacyjny Polska Cyfrowa – Oś III - Cyfrowe kompetencje społeczeństwa
Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej
Cel : Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym z eusług publicznych.
Wsparcie ma przyczynić się przede wszystkim do zwiększenia odsetka osób regularnie
korzystających z Internetu oraz zwiększenia odsetka osób prezentujących średni lub wysoki
poziom umiejętności internetowych.
Realizowane projekty powinny również pobudzać kreatywność oraz promować
interdyscyplinarną współpracę i tworzenie wartościowych treści.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa – Działanie 3.2
Typy projektów :
Innowacyjne działania na rzecz budowy kompetencji cyfrowych.
W tym przypadku, jako działanie innowacyjne należy rozumieć projekt, którego zakres różni
się od stosowanej powszechnie w skali kraju w obszarze podnoszenia kompetencji cyfrowych
praktyki. Projekty innowacyjne mogą zatem obejmować np.:
•Tworzenie aplikacji, oprogramowania, stron internetowych oraz innych narzędzi TIK celem
budowania kompetencji cyfrowych ich użytkowników,
•Organizację warsztatów i spotkań, w tym zakładających współpracę interdyscyplinarną,
celem budowania kompetencji cyfrowych ich uczestników,
•Wykorzystania TIK w działaniach twórczych.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa – Działanie 3.2
Grupa docelowa / ostateczni odbiorcy wsparcia:
Wszystkie osoby od 18 roku życia chcące rozwijać posiadane kompetencje cyfrowe.
Ze względu na zakładany charakter projektów przewiduje się przede wszystkim udział osób
posiadających co najmniej podstawowe kompetencje cyfrowe, przy czym ze wsparcia nie
jest wyłączona żadna grupa.

Instytucja Pośrednicząca: Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Harmonogram konkursu: Ogłoszenie o konkursie oraz rozpoczęcie naboru - III kwartał 2016
Minimalna wartość projektu – 300 000 tys. PLN
Maksymalna wartość projektu – 4 mln PLN

Program Operacyjny Polska Cyfrowa – Działanie 3.2
Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na
poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub
innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)
Koperta 15 województw – 85%
Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych
Koperta 15 województw – 15%

Program Operacyjny Polska Cyfrowa – inne możliwości
Organizacje pozarządowe mogą również występować w partnerstwie z uprawnionymi wnioskodawcami w ramach
następujących działań:
Działanie 2.1: Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych
Celem wsparcia będzie poszerzenie zakresu spraw, które obywatele i przedsiębiorcy mogą załatwić drogą
elektroniczną.
Poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów
nauki
Celem realizacji poddziałania jest zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości ISP, a także zwiększenie
możliwości ich ponownego wykorzystania.
Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury
Celem realizacji poddziałania jest digitalizacja zasobów kultury, w tym materiałów archiwalnych i zwiększenie
dostępności oraz poprawa jakości cyfrowo udostępnianych zasobów kultury, w tym materiałów archiwalnych w
rozumieniu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a także polepszenie możliwości ich
ponownego wykorzystania.

Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko
www.pois.gov.pl
Na podstawie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych – 13.04.2016

Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko – Oś II - Ochrona środowiska, w tym
adaptacja do zmian klimatu

Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna
Celem działania jest wzmocnienie mechanizmów służących ochronie przyrody.
Typ beneficjenta:
Katalog beneficjentów jest szeroki (szczegóły SZOOP). W jego ramach są również:
•
pozarządowe organizacje ekologiczne - POE (forma prawna –kod 148, kod 155) dla typów
projektów 1a, 2a, 5b, 5c.
Przez pozarządową organizację ekologiczną rozumie się organizację społeczną, której statutowym celem jest ochrona
środowiska zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 z
późn. zm.).

Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko– Działanie 2.4
Typ projektów, określonych dla POE (pozarządowe organizacje ekologiczne):
1. Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych
W ramach działania finansowane będą projekty służące czynnej ochronie siedlisk przyrodniczych i gatunków zagrożonych w skali
Europy i kraju w odniesieniu do parków narodowych i obszarów Natura 2000 (Z wyłączeniem obszarów Natura 2000 leżących na
terenach rezerwatów i parków krajobrazowych, jeśli działania ochronne dla Natury 2000 zostały zaplanowane do realizacji przez dany
typ beneficjenta w ramach regionalnych programów operacyjnych.) oraz, w ramach kompleksowych projektów ponadregionalnych,
leżących poza ww. obszarami. Główny nacisk zostanie położony na wsparcie działań wynikają-cych z dokumentów zarządczych dla ww.
obszarów, przygotowanych zgodnie z ustawą z dni16.04.2004r. o ochronie przyrody.

a. Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych
Działania dotyczyć będą w szczególności:
· ochrony in-situ lub restytucji gatunków zagrożonych wyginięciem;
· odtwarzania siedlisk i kształtowania warunków dla ich trwałego zachowania (m.in. poprzez poprawę warunków hydrologicznych,
eliminację gatunków inwazyjnych, utrzymywanie/odtwarzanie właściwej struktury gatunkowej siedlisk, powstrzymanie naturalnej
sukcesji siedlisk nieleśnych);
· zmniejszenia presji na gatunki i siedliska m.in. Poprzez ograniczanie dostępu do ostoi wybranych gatunków, właściwe
ukierunkowanie ruchu turystycznego (budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych
przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów w tym: budowa lub modernizacja ścieżek dydaktycznych, ścieżek rowerowych,
szlaków, parkingów, punktów widokowych, wież widokowych, zadaszeń);
· ochrony ex-situ lub wprowadzenia gatunków zagrożonych wyginięciem do siedlisk zastępczych.

Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko– Działanie 2.4
Typ projektów, określonych dla POE (pozarządowe organizacje ekologiczne):
2. Rozwój zielonej infrastruktury
a. Zwiększanie drożności korytarzy ekologicznych lądowych i wodnych o zasięgu lokalnym i regionalnym
mających znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej i adaptacji do zmian klimatu
Wspierane będą działania ukierunkowane na poprawę łączności funkcjonalnej między siedliskami
przyrodniczymi poprzez zniesienie lub ograniczenie barier dla przemieszczania się zwierząt, które tworzy
istniejąca infrastruktura oraz zapewnienie warunków do swobodnego przemieszczania się, w szczególności
między obszarami chronionymi, w tym obszarami sieci Natura 2000.
Powyższe będzie realizowane m.in. poprzez odtwarzanie naturalnych i półnaturalnych zadrzewień, ekotonów,
obszarów nieleśnych i zbiorników wodnych, zalesianie, zadrzewianie, przywracanie morfologicznej ciągłości
cieków wodnych, w szczególności na obszarach chronionych.

Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko– Działanie 2.4
Typ projektów, określonych dla POE (pozarządowe organizacje ekologiczne):
5. Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego
wykorzystania jego zasobów
Wspierane będą działania mające na celu zwiększenie świadomości społecznej i zaangażowania obywateli w aktywną ochronę środowiska
oraz kształtowanie postaw proekologicznych. Przewiduje się dotarcie do odbiorców zarówno poprzez kampanie edukacyjno – promocyjne
realizowane za pośrednictwem mediów jak i poprzez działania skierowane bezpośred-nio do dzieci i młodzieży szkolnej. Zakres tematyczny
realizowanych projektów będzie wynikał z sektorowych dokumentów strategicznych, odnoszących się do poszczególnych aspektów
edukacji zrównoważonego rozwoju m.in.: powstrzymywanie utraty różnorodności biologicznej, efektywne korzystanie z zasobów (w tym
gospodarka odpadami, gospodarka wodna), ochrona powietrza. Projekty będą skierowane zarówno do ogółu obywateli, jak i do
wybranych grup społecznych oraz społeczności lokalnych na obszarach chronionych, w szczególności należących do Europejskiej Sieci
Ekologicznej obszarów ochrony Natura 2000. W przypadku projektów skierowanych do ogółu społeczeństwa, istotne jest aby tematyka
wynikała z potrzeb zdiagnozowanych w oparciu o wieloletnie badania świadomości ekologicznej Polaków, co przełoży się na możliwość
cyklicznego monitorowania skuteczności podjętych działań. Przewiduje się finansowanie kompleksowych, nowoczesnych programów
edukacji ekologicznej, w tym skierowanych do szkół i placówek oświatowych oraz przedsiębiorców i organów administracji publicznej
(JST). W ramach działania będą również realizowane projekty edukacyjno-promocyjne związane z kształtowaniem postaw
proekologicznych oraz projekty unaoczniające wpływ działalności człowieka na stan środowiska naturalnego, w szczególności na
różnorodność biologiczną.

Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko– Działanie 2.4
Typ projektów, określonych dla POE (pozarządowe organizacje ekologiczne):
b. Budowanie potencjału i integracja
Szkolenia oraz aktywna edukacja dla grup zawodowych wywierających największy wpływ na przyrodę.
Obszar tematyczny obejmuje również projekty przyczyniające się do integracji różnych środowisk (m.in.:
przedsiębiorców, organów administracji samorządowej, organizacji pozarządowych, przedstawicieli
mediów), promujące wspólne inicjatywy nakierowane na współpracę i komunikację niejednorodnych
grup interesariuszy (platformy internetowe, warsztaty, publikacje).

c. Edukacja społeczności obszarów chronionych
Działania edukacyjne skierowane do społeczności lokalnych na obszarach chronionych, w szczególności
należących do sieci Natura 2000 i parków narodowych, w celu budowy świadomości nt. potrzeby oraz
właściwych metod ochrony przyrody, jak również korzyści z dobrze zachowanej przyrody i krajobrazu.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – Działanie 2.4

Grupa docelowa / ostateczni odbiorcy wsparcia:
Grupę docelową stanowi całe społeczeństwo, korzystające z zasobów środowiska w postaci
usług ekosystemów zapewnianych przez obszary o wysokiej wartości przyrodniczej.
Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Środowiska
Instytucja wdrażająca :
•Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych - dla typów projektów 1a i 2a.
•Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – dla pozostałych typów
projektów (z wyłączeniem typów 1a i 2a).
Minimalna wartość projektu – nie dotyczy
Maksymalna wartość projektu – nie dotyczy

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – Działanie 2.4
Harmonogram konkursu:
Typ Działania

Termin

Instytucja

1.a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane
z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk
przyrodniczych

Nabór trwa:
29.04.2016 –
29.07.2016

Centrum Koordynacji
Projektów
Środowiskowych
www.ckps.lasy.gov.pl

1.a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane
z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk
przyrodniczych

Listopad 2016

Centrum Koordynacji
Projektów
Środowiskowych
www.ckps.lasy.gov.pl

2.a Zwiększanie drożności korytarzy ekologicznych Czerwiec 2016
lądowych i wodnych o zasięgu lokalnym i regionalnym
mających znaczenie dla ochrony różnorodności
biologicznej i adaptacji do zmian klimatu

Centrum Koordynacji
Projektów
Środowiskowych
www.ckps.lasy.gov.pl

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – Działanie 2.4
Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu
(Maksymalny poziom dofinansowania projektu jest ustalany poprzez zastosowanie zasad dla projektów generujących
dochód lub dla przepisów o pomocy publicznej i pomocy de minimis. IZ może ustanowić niższy maksymalny udział
procentowy środków UE w wydatkach kwalifikowalnych niż wynikający z powyższej reguły.) (środki UE +

ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi
przez właściwą instytucję) (%)
•organy władzy, administracji rządowej – 100%
•pozostali beneficjenci – 85 % (W przypadku dodatkowego współfinansowania bezzwrotnego (np. w formie
umarzalnych pożyczek) ze środków NFOŚiGW/WFOŚiGW istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania
całkowitych wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu do maksymalnie 95%. Dodatkowo, parki narodowe
(forma prawna – kod 428) mogą otrzymać poziom dofinansowania całkowitych wydatków kwalifikowanych ze
środków NFOŚiGW/WFOŚiGW na poziomie projektu do maksymalnie 100%.)

Minimalny wkład własny: 5%

Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko – Oś VIII - Ochrona dziedzictwa
kulturowego i rozwój zasobów kultury
8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
W ramach działania realizowane będą inwestycje dotyczące zarówno ochrony zabytków, jak
też rozwoju zasobów kultury.
Typ beneficjenta:
Katalog beneficjentów jest szeroki (szczegóły SZOOP). W jego ramach są również:
• Organizacje pozarządowe (forma prawna – kod 148, kod 155, kod 060);

Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko– Działanie 8.1
Typy projektów:

1. Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy obiektach i na obszarach zabytkowych i zespołach tych
obiektów oraz w ich otoczeniu (Przez otoczenie należy rozumieć teren wokół lub przy zabytku wyznaczony w decyzji o wpisie
tego terenu do rejestru zabytków w celu ochrony wartości widokowych zabytku oraz jego ochrony przed szkodliwym
oddziaływaniem czynników zewnętrznych);
2. Rozbudowa (Rozumiana jako zmiana charakterystycznych parametrów istniejącego obiektu budowlanego, takich jak kubatura,
powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość), przebudowa (Rozumiana jako zmiana parametrów użytkowych lub
technicznych istniejącego obiektu budowlanego, nie mogąca dotyczyć parametrów charakterystycznych obiektu, takich jak
kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji, zgodnie z art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409).) i remont niezabytkowej infrastruktury na cele działalności kulturalnej,
edukacji artystycznej, archiwów;
3. Zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej oraz realizacji prac
konserwatorskich; (Należy przez to rozumieć wydatki inwestycyjne na nabycie wyposażenia, które jest zainstalowane na trwałe
w projekcie, jak również wydatki na środki przenośne, w tym np. zakup instrumentów. Wydatki dotyczą zakupu środków
trwałych zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.)

Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko– Działanie 8.1
Typy projektów:
4. Tworzenie i modernizacja wystaw stałych; (W zakresie tego typu projektu możliwa jest realizacja działań
infrastrukturalnych (m.in. prace remontowe pomieszczeń lub ich części związanych z przystosowaniem ich do celów
wystawienniczych). W ramach VIII osi priorytetowej nie przewiduje się finansowania projektów dotyczących organizacji imprez o
charakterze kulturalnym (takich jak wystawy, festiwale, itd.), które nie przynoszą efektów w dłuższej perspektywie czasowej.)

5. Ochrona i zachowanie zabytkowych ogrodów i parków;
6. Konserwacja zabytków ruchomych oraz zabytkowych muzealiów (Dotyczy także obiektów ujętych w inwentarzu
muzealnym.), starodruków, księgozbiorów, materiałów bibliotecznych, archiwalnych i zbiorów audiowizualnych (w tym
filmowych) oraz ich ochrona i udostępnienie poprzez proces digitalizacji (Digitalizacja może stanowić część wydatków
kwalifikowanych w ramach projektów i może być realizowana wyłącznie jako element projektów (tj. nie może stanowić
samodzielnego projektu);

7. Zabezpieczenie obiektów przed kradzieżą i zniszczeniem (Zabezpieczenie obiektów przed kradzieżą i zniszczeniem może
stanowić część wydatków kwalifikowanych w ramach projektów i może być realizowane wyłącznie jako element projektów
(tj. nie może stanowić samodzielnego projektu).);
8. Rozbudowa, przebudowa i remont pomieszczeń lub obiektów z przeznaczeniem na magazyny studyjne (Warunkiem
realizacji tego typu działania jest udostępnienie projektu w całości lub części dla odwiedzających..).

Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko– Działanie 8.1
UWAGA: W przypadku wskazanych w SZOOP wybranych beneficjentów (w tym organizacji
pozarządowych) możliwa jest realizacja wyłącznie:

a. projektów dotyczących obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub uznanych
przez Prezydenta RP za Pomniki Historii lub zlokalizowanych na obszarach objętych wpisem na Listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO lub położonych na obszarach uznanych za Pomniki Prezydenta RP.
b. projektów mieszczących się w zakresie niżej wymienionych obszarów tematycznych:
- projektów dotyczących ruchomych i nieruchomych zabytków drewnianych;
- projektów dotyczących rozwoju czytelnictwa w miastach wojewódzkich (Dotyczy remontu, rozbudowy,
przebudowy obiektów niezabytkowych, prac budowlanych w obiektach zabytkowych oraz wyposażenia
obiektów w których prowadzona jest działalność w obszarze objętym wsparciem w celu podniesienia
standardu funkcjonowania instytucji, zwiększenia dostępu do zasobów kultury. Wsparcie dotyczy
przedsięwzięć realizowanych w granicach administracyjnych miast wojewódzkich.);

Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko– Działanie 8.1
- projektów dotyczących rozwoju sztuki współczesnej i/lub nowoczesnej w miastach wojewódzkich (Dotyczy
remontu, rozbudowy, przebudowy obiektów niezabytkowych, prac budowlanych w obiektach zabytkowych
oraz wyposażenia obiektów, w których prowadzona jest działalność w obszarze objętym wsparciem w celu
podniesienia standardu funkcjonowania instytucji, zwiększenia dostępu do zasobów kultury.
O dofinansowanie mogą ubiegać się beneficjenci, dla których prowadzenie działalności w obszarze sztuki
współczesnej i/lub nowoczesnej oraz gromadzenie zbiorów sztuki nowoczesnej i/lub współczesnej jest celem
statutowym. W przypadku muzeów wsparcie w powyższym zakresie będzie mogło zostać przyznane, o ile
posiadają one stosowny zapis w statucie lub wyodrębniono w ich strukturze organizacyjnej oddziały sztuki
nowoczesnej i/lub współczesnej. Wsparcie dotyczy przedsięwzięć realizowanych
w granicach administracyjnych miast wojewódzkich.);
- projektów dotyczących ruchomych i nieruchomych zabytków techniki;
c. projektów wynikających z Kontraktów Terytorialnych (Projekty te będą mogły otrzymać wsparcie
z zachowaniem zasad interwencji określonych w Programie Operacyjnym Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020.).

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – Działanie 8.1
Grupa docelowa / ostateczni odbiorcy wsparcia:
Mieszkańcy całej Polski oraz turyści (również zagraniczni)
Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Minimalna wartość – 2 mln euro ( Z wyłączeniem:
1) projektów realizowanych przez instytucje kultury (państwowe oraz współprowadzone przez ministra właściwego
ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego), Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe,
szkoły i uczelnie artystyczne prowadzone i nadzorowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, szkoły
artystyczne prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki samorządu terytorialnego na rzecz
szkół artystycznych,
2) projektów dotyczących zakupu trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji
artystycznej oraz realizacji prac konserwatorskich (jako odrębny typ projektu),)
Maksymalna wielkość – 5 mln euro (10 mln euro dla projektów znajdujących się na liście UNESCO) (Z wyłączeniem
projektów dotyczących zakupu wyposażenia, dla których nie określono maksymalnej wartości kosztów całkowitych.)

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – Działanie 8.1
Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu
(Maksymalny poziom dofinansowania projektu jest ustalany poprzez zastosowanie zasad dla projektów generujących
dochód lub dla przepisów o pomocy publicznej i pomocy de minimis. IZ może ustanowić niższy maksymalny udział
procentowy środków UE w wydatkach kwalifikowalnych niż wynikający z powyższej reguły.) (środki UE + ewentualne
współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (%)

•państwowe jednostki budżetowe – 100%,
•państwowe oraz współprowadzone przez Ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego instytucje kultury, uczelnie artystyczne- 100%,
•pozostali beneficjenci – 85%.
Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych – 5% (Środki finansowe beneficjenta, będącego
jednostką samorządu terytorialnego lub jednostką podległą, kościołem i związkiem wyznaniowym, organizacją
pozarządową, przedsiębiorstwem (dotyczy wyłącznie przedsiębiorstw zarządzających obiektami UNESCO) przeznaczone na
zapewnienie wkładu własnego muszą przynajmniej częściowo (5% wydatków kwalifikowanych) pochodzić ze środków
własnych lub nie podlegających umorzeniu pożyczek. Nie dotyczy to innych beneficjentów.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
www.arimr.gov.pl
Aktualizacja Programu: 27 kwiecień 2016r.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
M19 – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez
społeczność)

LEADER to rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS), wspierany ze środków EFRROW.
LEADER może być realizowany na obszarach wiejskich, przez które rozumieć należy obszar całego kraju, z
wyłączeniem obszaru miast o liczbie mieszkańców większej niż 20 000.
Działanie LEADER realizuje cel szczegółowy 6B „wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich” w ramach
priorytetu 6 „wspieranie włączenia społecznego, ograniczenia ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach
wiejskich” poprzez wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (LSR).
Lokalna Strategia Rozwoju to oddolnie tworzony w partnerstwie trzech sektorów dokument strategiczny dotyczący
danego, spójnego obszaru. Ukierunkowanie wsparcia będzie zależeć od diagnozy obszaru, lokalnych potrzeb i
priorytetów, wskazanych przez ww. partnerstwo.

W chwili obecnej Lokalne Grupy Działania (LGD)są na etapie zatwierdzania Lokalnych Strategii Rozwoju przez Urząd
Marszałkowski. Wkrótce poznamy szczegóły dotyczące wsparcia udzielanego przez LGD.
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Zakres wsparcia LEADER - W ramach głównego celu szczegółowego 6B wspierane będą operacje mające na celu:
1. wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji
społeczności lokalnej w realizacji LSR,
2. zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości,
3. dywersyfikację źródeł dochodu, w tym tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego tj. infrastruktury
służącej przetwarzaniu produktów rolnych w celu udostępniania jej lokalnym producentom (produkty objęte i nieobjęte
załącznikiem nr 1 do TFUE),
4. podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z zakładaniem działalności gospodarczej, rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów, w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy,
5. podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych a także innowacji,
6. rozwój produktów lokalnych,
7. rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk,
8. zachowanie dziedzictwa lokalnego,
9. rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej,
10. budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które umożliwiają połączenie obiektów
użyteczności publicznej, w których świadczone są usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub
edukacyjne dla ludności lokalnej z siecią dróg publicznych, albo skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów.
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Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność
Wsparcie w ramach tego poddziałania musi spełniać cele szczegółowe dla działania oraz cele określone dla Lokalnych
Strategii Rozwoju (dokument opracowany przez Lokalne Grupy Działania i zatwierdzany przez Urząd Marszałkowski).
Beneficjenci:
• Osoby fizyczne
• Osoby prawne, w tym m.in. Kółka rolnicze, JST z wyłączeniem województw, ich związki bądź ich jednostki
organizacyjne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, kościoły, związki wyznaniowe
• Jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną.
W przypadku projektów grantowych, grantobiorcami mogą być również sformalizowane grupy nieposiadające
osobowości prawnej (np. koła gospodyń wiejskich). Grantobiorcami nie mogą być podmioty prowadzące
działalność gospodarczą lub deklarujące jej podjęcie.

Lokalne Grupy Działania na terenie subregionu południowego województwa
śląskiego:
LOKALNE GRUPY DZIAŁANIA

ZASIĘG TERYTORIALNY LGD

Cieszyńska Kraina

Brenna, Chybie , Dębowiec,
Goleszów, Hażlach, Skoczów
Strumień, Zebrzydowice
Istebna, Szczyrk, Ustroń , Wisła

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Ziemia Bielska

Bestwina Czechowice-Dziedzice
(sołectwa: Bronów, Zabrzeg, Ligota),
Jasienica, Jaworze
Wilamowice, Wilkowice, Porąbka, Kozy
Buczkowice (sołectwa: Godziszka,
Rybarzowice i Kalna)

DANE KONTAKTOWE
Telefon: +48 (33) 487 49 42
ul. Mickiewicza 9 43-430 Skoczów
Biuro biuro@cieszynskakraina.pl
Prezes prezes@cieszynskakraina.pl
Telefon: +48 (33) 813-69-63
ul. Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała
biuro@ziemiabielska.pl,
projekty@ziemiabielska.pl
www.ziemiabielska.pl

Czernichów, Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa,
Żywiecki Raj

Lipowa, Łękawica, Łodygowice, Milówka,
Radziechowy- Wieprz, Rajcza, Ślemień,
Świnna, Ujsoły, Węgierska Górka.

Telefon: 570 754 821, 33 475 48 21
ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice
biuro@zywieckiraj.pl
http://www.zywieckiraj.pl/

INNE MOŻLIWOŚCI WSPARCIA
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

PRIORYTETY I KIERUNKI DZIAŁAŃ W RAMACH PROGRAMU FIO
Priorytet 1. Małe inicjatywy
Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny wpływać pozytywnie na możliwości
obywateli w realizacji oddolnych inicjatyw.
Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo
Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny w różnych formach angażować obywateli,
dając im możliwość aktywnego działania oraz łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze
działań obywatelskich.
Priorytet 3. Aktywni obywatele
Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny przyczyniać się do wzrostu partycypacji obywateli w
sprawach publicznych.
Priorytet 4: Silne organizacje pozarządowe
Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny w różnych formach przyczyniać się do wzmocnienia potencjału
organizacji obywatelskich, w szczególności wspierania przez organizacje federacyjne innych podmiotów III sektora.

http://www.pozytek.gov.pl/Konsultacje,Regulaminu,konkursu,FIO,w,2017,r.,3906.html

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy/art,7781,konkurs-asos-edycja-2016.html

Program Młodzież Solidarna w Działaniu na lata 2016-2019
Celem Programu Młodzież Solidarna w Działaniu jest umożliwienie stworzenia przestrzeni dla
aktywności młodzieży oraz stworzenie młodzieży możliwości dla prospołecznego rozwoju swojej
osobowości, budowy poczucia wspólnoty, wyrażania siebie (także przez pomoc innym) oraz solidarności
z innymi, szczególnie osobami potrzebującymi i starszymi
Priorytet
Priorytet I.
Tożsamość i pasje
Priorytet II.
Solidarność społeczna i wolontariat
Priorytet III.
Młodzi obywatele
Priorytet IV.
Kompetencje i umiejętności
Priorytet V.
Wsparcie dla młodzieży

Cel szczegółowy
Wspieranie funkcjonowania w przestrzeni rodzinnej, lokalnej, umożliwiającej rozwijanie zainteresowań,
zaspokajanie potrzeb emocjonalnych oraz kształtowanie spójnej tożsamości,
Rozwijanie wolontariatu i solidarności społecznej,
Zwiększenie aktywności społecznej, obywatelskiej oraz uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym,
kulturalnym,
Rozwój kompetencji społecznych, przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości społecznej,
Wspieranie młodzieżowych inicjatyw instytucjonalnych.

http://www.pozytek.gov.pl/Program,Mlodziez,Solidarna,w,Dzialaniu,na,lata,2016-2019,3909.html

Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu państwa
zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych
realizowanych w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2016 r.
Przedmiotem dofinansowania mogą być objęte wyłącznie przedsięwzięcia
zaplanowane w roku kalendarzowym 2016, których realizacja może być podjęta nie
wcześniej, niż 1 lutego 2016 r.
Oferty złożone we wskazanym terminie zostaną rozpatrzone do 20 czerwca 2016 r.
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2016-ro/1809,Otwarty-konkurs-ofert-na-dofinansowanie-zesrodkow-pochodzacych-z-budzetu-panstw.html

Portal Funduszy Europejskich

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Fundusze Europejskie w woj. śląskim
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach www.efs.wup-katowice.pl

Lokalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej
Cieszyńska 367, 43-382 Bielsko-Biała
Telefony do konsultantów: 33 47-50-135 33 49-60-201
lpibielsko@bcp.org.pl

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rybniku
ul. Powstańców Śląskich 34, 44-200 Rybnik
Telefony do konsultantów: 32 431 50 25 32 423 70 32
lpirybnik@oddzial.fundusz-silesia.pl

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sosnowcu
Ul. Kilińskiego 25, 41-200 Sosnowiec
Telefony do konsultantów: (32) 263 50 37 (32) 360 70 62
lpisosnowiec@oddzial.fundusz-silesia.pl

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie
Aleja NMP 24, I klatka, lokal 1,4, 42-202 Częstochowa
Telefony do konsultantów: 34 3605687 34 3245075 fax.: 34 360 57 47
lpiczestochowa@arr.czestochowa.pl

Dziękujemy za uwagę
Zapraszamy do kontaktu
Spotkanie współfinansowane przez Unię
Europejską
w ramach Funduszu Spójności.
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