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Regionalny O środek Polityki Społecznej 
 

 

 
Dotyczy: 
Nabór wniosków nr RPZP.07.05.00-IP.02-32-P01/17 w r amach Działania 7.5 Koordynacja 
rozwoju sektora ekonomii społecznej oraz wsparcie r ozwoju sieci kooperacji partnerstw 
ekonomii społecznej  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodni opomorskiego 
2014-2020 
 

 

 

 Uprzejmie informuję, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji 

Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014-2020 (dalej: IP RPO WZ), ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie 

projektu pozakonkursowego dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie w roku  

2017 r. 

 W związku z powyższym na mocy ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 

zgodnie z art. 48 ust. 1, IP RPO WZ wzywa Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  

w Szczecinie do złożenia dokumentacji aplikacyjnej w odpowiedzi na ogłoszony nabór wniosków  

w  trybie pozakonkursowym, w terminie od dnia 25.08.2017 r. do dnia 15.09.2017 r. 

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku  

o dofinansowanie w wersji elektronicznej w LSI2014 w terminie naboru projektów jak również 

doręczeniu do Instytucji Organizującej Konkurs pisemnego wniosku o przyznanie pomocy  

w terminie 3 dni roboczych  od daty publikacji wniosku w kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy  

w Szczecinie w godzinach od 7:30 do 15:30 lub poprzez przesłanie go na adres Wojewódzkiego 

Urzędu Pracy w Szczecinie, ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin, z dopiskiem na kopercie: 

„Wniosek o przyznanie pomocy w ramach naboru RPZP.07.05.00-IP.02-32-P01/17”. Dokument  

ten powinien być podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi Wnioskodawcę oraz 

powinien zawierać właściwą sumę kontrolną. 

 W przypadku gdy wniosek zostanie zaakceptowany bądź skierowany do korekty/uzupełnienia, 

Wnioskodawca, zostanie niezwłocznie pisemnie poinformowany o tym fakcie.  

Ocena projektu pozakonkursowego trwa nie dłużej niż 30 dni kalendarzowe  liczone od dnia jego 

złożenia (również w przypadku ponownej oceny poprawionego/uzupełnionego wniosku).   

Informacje dotyczące kryteriów wyboru projektów, które będą podlegały ocenie  

w ramach naboru nr RPZP.07.05.00-IP.02-32-P01/17, jak również formularze niezbędne  
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do przygotowania wniosku o dofinansowanie, dostępne są w przedmiotowym dokumencie,  który 

znajduje się również na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie – 

www.wup.pl/rpo oraz www.rpo.wzp.pl.  

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt Panią Katarzyną Salitra pod numerem tel.: 

91 42 56 139. 

 

Projekt złożony w ramach naboru nr: RPZP.07.05.00-IP.02-32-P01/17 musi realizować 

poniższe założenia: 

 

Kwota środków przeznaczonych na realizacj ę projektu w niniejszym  naborze wynosi: 

1 440 000,00 PLN, 

w tym: 

• wsparcie finansowe EFS: (85%) 1 224 000,00 PLN 

• wkład własny (środki gwarantowane przez Wnioskodawcę): (15%) 216 000,00 PLN. 

 

Cel szczegółowy:  Wzrost poziomu zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej. 

Priorytet Inwestycyjny 9v : Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej  

w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia ułatwiania 

dostępu do zatrudnienia. 

Cel Tematyczny 9 :  Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. 

Typy projektów mo żliwe do realizacji:  

1. Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej oraz wsparcie rozwoju sieci kooperacji  

i partnerstw ekonomii społecznej w województwie możliwa jedynie poprzez realizację działań 

wymienionych poniżej: 

a) tworzenie regionalnych sieci współpracy OWES działających w regionie, w tym  

w szczególności poprzez organizowanie regionalnych spotkań sieciujących dla OWES, 

umożliwiających wymianę informacji pomiędzy ośrodkami na temat podejmowanych działań, 

postępów i problemów w realizacji wsparcia, stosowanych rozwiązaniach  

i metodach pracy itp., a także agregowanie informacji na temat działalności OWES  

i wyników ich pracy na poziomie całego regionu oraz uspójnianie i synchronizowanie tych 

działań w regionie, 

b) tworzenie regionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej (klastry, franczyzy)  

oraz włączanie podmiotów ekonomii społecznej do istniejących na poziomie regionalnym 

organizacji branżowych (sieci, klastry), 

c) tworzenie regionalnych sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze 

reintegracyjnym (CIS, KIS, ZAZ, WTZ), mających umożliwić wzajemne uczenie  

się i wymianę informacji oraz wsparcie tych podmiotów w osiąganiu standardów usług, 
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d) inicjowanie współpracy jednostek systemu pomocy społecznej, podmiotów ekonomii społecznej 

o charakterze reintegracyjnym, OWES dla zwiększenia synergii działań podejmowanych przez  

te podmioty w procesie aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

prowadzące do wzrostu zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej m.in. w celu zapewnienia 

ciągłości procesu reintegracyjnego, a także współpracy ww. podmiotów z innymi podmiotami 

takimi jak szkoły, uczelnie wyższe, instytucje rynku pracy, przedsiębiorstwa m.in. w celu 

zwiększenia liczby staży i praktyk w podmiotach ekonomii społecznej czy też  

w przedsiębiorstwach1, 

e) budowanie powiązań pomiędzy nauką, biznesem i ekonomią społeczną na poziomie 

regionalnym (spotkania, warsztaty, doradztwo, wymiana informacji) w celu nawiązania stałej 

współpracy, 

f) organizacja przedsięwzięć służących zwiększaniu rozpoznawalności podmiotów ekonomii 

społecznej jako dostawców produktów i usług oraz wspieranie sprzedaży produktów i usług 

świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej na poziomie regionalnym (np. targi ekonomii 

społecznej, sprzedaż produktów i usług podmiotów ekonomii społecznej za pomocą jednego 

regionalnego portalu), 

g) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami lokalnymi,  

w szczególności podmiotami ekonomii społecznej, w zakresie tworzenia lokalnych planów 

rozwoju ekonomii społecznej (spotkania, wymiana informacji, dobre praktyki, doradztwo), 

stosowania klauzul społecznych lub społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, 

zlecania zadań podmiotom ekonomii społecznej lub lokalnych planów udziału podmiotów 

ekonomii społecznej w rozwoju usług społecznych), 

h) wspieranie realizacji usług użyteczności publicznej przez podmioty ekonomii społecznej  

i współpraca z OWES w tym zakresie, 

i) zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej,  

o którym mowa w KPRES i organizowanie jego prac oraz tworzenie możliwości współpracy 

kluczowych interesariuszy w zakresie kreowania rozwoju ekonomii społecznej w regionie, 

j) wyznaczanie kierunków rozwoju ekonomii społecznej, aktualizacja regionalnego programu 

rozwoju ekonomii społecznej, 

k) reprezentowanie interesów sektora ekonomii społecznej na poziomie regionalnym  

oraz włączenie ekonomii społecznej do strategii rozwoju województwa w obszarach związanych 

z rynkiem pracy, integracją społeczną, rozwojem przedsiębiorczości oraz innowacji, rozwojem 

usług użyteczności publicznej oraz innymi priorytetami, w ramach, których jest możliwy 

regionalny rozwój ekonomii społecznej, 

l) ewaluacja działań OWES. 

 

                                                           
1 Definicja przedsiębiorstw zgodna z definicją zawartą w art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) 651/2014 

z dnia 17 czerwca 2014 r. 
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Grupa docelowa projektu zgodnie z zapisami SOOP RPO  WZ 2014-2020:  

• podmioty ekonomii społecznej, 

• jednostki sektora finansów publicznych, 

• partnerzy społeczni i gospodarczy, 

• instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej w zakresie rozwoju ekonomii 

społecznej (zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej oraz rozwoju partnerstwa), 

• jednostki samorządu terytorialnego, przedstawiciele lokalnych przedsiębiorstw i mediów  

w zakresie rozwoju ekonomii społecznej (zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej oraz 

rozwoju partnerstwa).  

 

Przewidziany okres realizacji projektu: 

Okres kwalifikowalności wydatków rozpoczyna się z dniem rozpoczęcia  realizacji projektu, 

jednak nie wcześniej niż 1 stycznia 2018 r. i trwa do ko ńca realizacji projektu tj. do 31.12.2019 r. 2 

Ponadto istnieje możliwość ponoszenia wydatków w ramach projektu przed podpisaniem umowy  

o dofinansowanie projektu. Wskazany przez wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie okres 

realizacji projektu jest zarówno rzeczowym, jak i finansowym okresem realizacji. Informacje na temat 

okresu realizacji projektu zawarte we wniosku o dofinansowanie, powinny pokrywać się z informacjami 

zawartymi w Harmonogramie realizacji projektu. 

 

Limity i ograniczenia: 

Łączny budżet na działania koordynacyjne w obszarze ekonomii społecznej (wkład UE 

 i wkład krajowy) nie może przekroczyć kwoty 5 040 000 zł w całym okresie realizacji RPO WZ,  

co oznacza, że średnio w całym okresie programowania roczna kwota na działania koordynacyjne 

wynosi nie więcej niż 720 000 zł. 

W ramach naboru nr: RPZP.07.05.00-IP.02-32-P01/17 nie ma  możliwość rozliczania 

wydatków w ramach cross-financingu, jednakże  istnieje możliwość zakupu środków trwałych.  

Zgodnie z zapisami SOOP RPO WZ 2014-2020 maksymalny poziom wydatków na środki trwałe 

wynosi 10 % wydatków kwalifikowanych. 

Zakup środków trwałych, za wyjątkiem zakupu nieruchomości, infrastruktury i środków 

trwałych przeznaczonych na dostosowanie lub adaptację budynków i pomieszczeń, nie stanowi 

wydatku w ramach cross‐financingu. Zasady dotyczące rozliczenia środków trwałych są uregulowane 

w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 

Podstawa prawna i dokumenty programowe: 

                                                           

2
 Z zastrzeżeniem zapisów znajdujących się w Kryteriach dopuszczalności „Ramy czasowe kwalifikowalności 

wydatków” oraz „Zgodność wsparcia”. 
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• Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 

r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie 

Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), 

• Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 

17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 330, str. 9), 

• Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania 

art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis  (Dz. U. UE. 

L. z 2013 r. Nr 352, str. 1), 

• Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17.06.2014 uznające niektóre rodzaje pomocy  

za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187  

z 26.06.2014, s. 1), 

• Rozporządzenia MIiR z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis i pomocy 

publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu 

Społecznego na lata 2014-2020; 

• Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej    

Zespół ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej  z dnia 16 września 2013 

r., 

• Ustawa  z  dnia  11  lipca  2014  r.  o  zasadach  realizacji  programów  w  zakresie polityki  

spójności  finansowanych  w  perspektywie  finansowej  2014- 2020 (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 

217 z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.), 

• Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – WZ 2014- 

2020, 

• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 

2017 r. poz. 1257) , 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 

2164 z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 

922), 

• Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1311), 
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• Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r.  

poz. 1870 z późn. zm.), 

• Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego  

i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2015,  

• Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności  

na lata 2014-2020, 

• Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata  2014-2020, 

• Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji,  

w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet  

 i mężczyzn w funduszach unijnych na lata 2014-2020, 

• Wytycznych programowych w zakresie monitoringu i sprawozdawczości w ramach 

Regionalnego          Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 

2020 (z dnia 7.10.2015 r.). 

 

Odpowiedzialność za znajomość podstawowych dokumentów, zasad i wytycznych 

związanych z przygotowaniem wniosku spoczywa na wnioskodawcy. Wnioskodawca aplikujący  

środki w ramach niniejszego naboru zobowiązany jest do korzystania z aktualnych wersji dokumentów 

programowych. 

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym wezwaniem zastosowanie mają przepisy prawa 

polskiego i Unii Europejskiej. 

 

Informacja o ocenie wniosku o dofinansowanie :  

Wniosek o dofinansowanie podlega ocenie formalno- merytorycznej, która trwa  

nie dłużej niż 30 dni kalendarzowe  liczone od dnia zakończenia naboru. W przypadku konieczności 

dokonania korekty bądź uzupełnienia wniosku przez Wnioskodawcę, podany termin może ulec 

wydłużeniu o kolejne 30 dni od daty wpływu wniosku do WUP w Szczecinie. 

 Proces oceny projektu będzie zapewniał ustalenie wydatków na poziomie racjonalnym  

i efektywnym, w szczególności zapewni zgodność ze stawkami rynkowymi nie tylko pojedynczych 

wydatków, ale również łącznej wartości usług/towarów uwzględnionych w budżecie projektu lub całej 

wartości projektu.  

Wniosek o dofinansowanie podlega ocenie pod względem spełniania kryteriów wyboru 

projektów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący (KM), tj. kryteriów dopuszczalności, 

wykonalności i administracyjności. 

Kryteria weryfikowane podczas oceny merytorycznej w niosku o dofinansowanie: 
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Kryteria dopuszczalno ści 

L.p. 
 

Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

Zgodność z celem 

szczegółowym i 

rezultatami 

priorytetu 

inwestycyjnego 

Projekt jest zgodny z 

właściwym celem 

szczegółowym RPO WZ 

2014-2020 oraz ze 

wskaźnikami priorytetu 

inwestycyjnego. 

Projektodawca we wniosku o 

dofinansowanie musi jasno wskazać,  

iż projekt w ramach przedmiotowego 

Działania przyczyni się osiągnięcia 

realizacji celu szczegółowego RPO 

WZ 2014-2020, tj. wzrost poziomu 

zatrudnienia w sektorze ekonomii 

społecznej.  

We wniosku o dofinansowanie należy 

określić adekwatne wska źniki  

produktu i rezultatu  zapisane w 

SOOP odpowiadające planowanym do 

realizacji typom projektu/operacji 

 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 

przyznania dofinansowania. 

Projekty niespełniające kryterium 

kierowane są do poprawy lub 

uzupełnienia. 

Ocena spełniania kryterium polega na 

przypisaniu wartości logicznych „tak”, 

„nie”. 

Zgodność z 

zapisami 

Szczegółowego 

Opisu Osi 

Priorytetowych 

RPO WZ 2014-

2020 

 

 

Projekt jest zgodny z typem 

projektu wskazanym w 

SOOP RPO WZ 2014-2020. 

Opis projektu wskazuje na 

zgodność ze wskazanym 

przez Beneficjenta typem 

projektów oraz grupą 

docelową. 

Charakter przewidywanych 

działań, wydatki 

kwalifikowalne dają pewność, 

że mamy do czynienia z 

Projekt musi być zgodny z zapisami 

SOOP RPO WZ 2014-2020 w zakresie 

typu projektu określonego dla 

Działania 7.5. 

Należy zwrócić uwagę na to czy 

założone do realizacji działania 

wpisują się w dany typ projektu oraz 

czy projekt skierowano do 

odpowiedniej dla tego typu projektu 

grupy docelowej. 

Wnioskodawca zobowiązany jest 

do realizacji projektu zgodnie 
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typem projektu 

zaplanowanym do wsparcia 

w ramach SOOP RPO WZ 

2014-2020. 

z uwarunkowaniami zapisanymi (w 

tym z przypisów)  dla danego typu 

projektu/operacji w SOOP RPO WZ 

2014-2020.  

W związku z powyższym należy 

zawrzeć we wniosku o dofinansowanie 

projektu zapisy odnoszące się 

do treści przypisów. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 

przyznania dofinansowania. 

Projekty niespełniające kryterium 

kierowane są do poprawy lub 

uzupełnienia. 

Ocena spełniania kryterium polega na 

przypisaniu wartości logicznych „tak”, 

„nie”. 

Ramy czasowe 

kwalifikowalności 

wydatków 

Okres kwalifikowalności 

wydatków w ramach projektu 

nie może wykraczać poza 

daty graniczne określone w 

Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków 

Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata2014-2020, 

tj.: między 1 stycznia 2014 

roku a 31 grudnia 2023 roku. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie danych zawartych we 

wniosku w zakresie określonym w 

kryterium z zastrzeżeniem zapisów 

kryterium zgodności wsparcia w 

zakresie okresu realizacji projektu oraz 

zapisów w Wezwaniu, tj. od 1 stycznia 

2018 r. do 31.12.2019 r. 

 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 

przyznania dofinansowania. 

Projekty niespełniające kryterium 

kierowane są do poprawy lub 

uzupełnienia. 

Ocena spełniania kryterium polega na 

przypisaniu wartości logicznych „tak”, 

„nie”. 

Zgodność z 

zasadami 

horyzontalnymi 

Projekt jest zgodny z:  

1. zasadą równości szans 

kobiet i mężczyzn, w 

oparciu o standard 

Projektodawca przygotowując wniosek 

o dofinansowanie zobowiązany jest do 

stosowania Wytycznych w zakresie 

realizacji zasady równości szans i 
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minimum, 

2. właściwymi politykami i 

zasadami wspólnotowym 

w tym z: 

− zasadą równości 

szans i 

niedyskryminacji w 

tym dostępności dla 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi, 

− koncepcją 

zrównoważonego 

rozwoju. 

 

niedyskryminacji, w tym dostępności 

dla osób z niepełnosprawnościami 

oraz zasady równości szans kobiet i 

mężczyzn w funduszach unijnych na 

lata 2014-2020.  

Projektodawca winien wskazać, iż 

projekt jest zgodny z wymienionymi w 

kryterium zasadami/politykami. 

Projektodawca na każdym etapie 

realizacji projektu powinien zapewnić 

uczestnikom projektu pełny i 

sprawiedliwy udział we wszystkich 

zaplanowanych formach wsparcia, a w 

przypadku udziału w projekcie osób z 

niepełnosprawnościami powinien 

zapewnić również odpowiednie 

warunki ich uczestnictwa.  

 

UWAGA! Wnioskodawca zobowiązany 

jest do stosowania zasady 

uniwersalnego projektowania, tj.: 

wszystkie produkty projektów 

realizowanych ze środków EFS 

(produkty, towary, usługi, 

infrastruktura) są dostępne dla 

wszystkich osób, w tym również 

dostosowane do zidentyfikowanych 

potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami. 

Uniwersalne projektowanie tzw. 

projektowanie dla wszystkich to 

projektowanie produktów, towarów, 

usług, infrastruktury, otoczenia w taki 

sposób, aby umożliwić korzystanie z 

nich na równi wszystkim 

użytkownikom. Jest to kierunek i 

sposób myślenia, który ma przede 
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wszystkim na celu promowanie 

społeczeństwa włączającego 

wszystkich obywateli oraz 

zapewniającego im pełną równość 

oraz możliwość uczestnictwa. Chodzi 

tu o osoby niepełnosprawne, ale 

również o dzieci, osoby starsze, osoby  

z wózkami dziecięcymi, osoby 

nieznające języka.  

W praktyce oznacza to, że np. 

Wnioskodawca przygotowując 

wsparcie musi zapewnić miejsce, w 

którym odbywają się 

szkolenia/spotkania w taki sposób, by 

możliwy był udział również osób o 

indywidualnych potrzebach; 

przygotowując materiały szkoleniowe 

należy sporządzić je w taki sposób, by 

informacje byłe czytelne, wygodne w 

użytkowania bez wysiłku, proste i 

intuicyjne w użytkowaniu oraz 

użyteczne dla osób o różnej 

sprawności. Zasady te winny być 

stosowane do wszystkich produktów i 

usług wytworzonych i świadczonych w 

ramach projektu. 

Reguły dotyczące prawidłowej 

realizacji projektów pod względem 

równości szans  i niedyskryminacji, w 

tym dostępności  dla osób z 

niepełnosprawnościami  oraz zasady 

równości szans kobiet  i mężczyzn 

dostępne są pod adresem 

www.power.gov.pl/dostepnosc. 

Standard minimum uznaje się za 

spełniony w przypadku uzyskania co 

najmniej 3 punktów za kryteria dot. 
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standardu minimum, wskazane we 

Wzorze Listy sprawdzająca wniosek o 

dofinansowanie projektu 

pozakonkursowego realizowanego 

przez Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej w Szczecinie. 

Ocena spełnienia zasady równości 

szans kobiet i mężczyzn odbywa się w 

oparciu o standard minimum, 

szczegółowo opisany w Instrukcji do 

standardu minimum realizacji zasady 

równości szans kobiet i mężczyzn 

stanowiącej załącznik nr 1 do w/w 

Wytycznych. 

Sposób realizacji zasad 

horyzontalnych, w tym 

zrównoważonego rozwoju został 

podany w rozdziale 1.5.3 Umowy 

Partnerstwa oraz został uwzględniony 

w RPO WZ 2014-2020 (sekcja 11.1).  

Z treści ww. dokumentów wynika, że 

zasada zrównoważonego rozwoju w 

programowaniu i wdrażaniu obejmuje 

finansowanie przedsięwzięć 

minimalizujących wpływ działalności 

człowieka na środowisko. W 

planowaniu działań należy dążyć do 

synergii celów gospodarczych, 

społecznych i ochrony środowiska. 

Realizacja koncepcji zrównoważonego 

rozwoju powinna sprowadzać się m.in. 

do: poszukiwania konsensusu 

pomiędzy dążeniem do maksymalizacji 

efektu ekonomicznego projektu a 

zwiększaniem efektywności 

wykorzystania zasobów (np. energii, 

wody i surowców mineralnych) i 
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zmniejszeniem negatywnych 

oddziaływań na środowisko; 

postrzegania odpadów jako źródła 

zasobów (w tym zastępowania 

surowców pierwotnych surowcami 

wtórnymi, powstającymi z odpadów), w 

tym m.in. do dążenia do 

maksymalizacji wykorzystywania 

odpadów jako surowców, 

gospodarowania odpadami zgodnie z 

hierarchią sposobów postępowania z 

odpadami; dążenia do zamykania 

obiegów surowcowych, a w tym 

maksymalizacji oszczędności wody i 

energii.  

Zasada zrównoważonego rozwoju 

prowadzi do minimalizacji 

oddziaływania człowieka na 

środowisko. 

Mając na uwadze specyfikę 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

Wnioskodawca winien zawrzeć 

we wniosku o dofinansowanie 

adekwatne do realizowanego wsparcia 

zapisy, świadczące o realizacji bądź 

pozostawaniu neutralnym w stosunku 

do zasady zrównoważonego rozwoju. 

Zasada ta może być realizowana np. 

poprzez: wskazanie, iż przy zakupie 

gadżetów promocyjnych i materiałów 

biurowych zostaną wybrane produkty 

zgodne z zasadą Fair trade lub 

produkty ekologiczne, efektywne 

wykorzystanie sprzętu w projekcie 

(przestrzeganie zasady oszczędności 

energii), segregację powstałych w 

trakcie realizacji projektu odpadów, 
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zaplanowaniu działań zwiększających 

świadomość ekologiczną wśród kadry 

zarządzającej oraz uczestników 

projektu, ograniczenie zużycia papieru 

(dwustronny wydruk materiałów, 

prowadzenie korespondencji w wersji 

elektronicznej).   

 

Projekt musi być zgodny z politykami i 

zasadami wspólnotowymi. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 

przyznania dofinansowania. 

Projekty niespełniające kryterium 

kierowane są do poprawy lub 

uzupełnienia. 

Ocena spełniania kryterium polega na 

przypisaniu wartości logicznych „tak”, 

„nie”. 

Efektywność 

wsparcia 

Projekt zakłada osiągnięcie 

wskaźników 

efektywnościowych zgodnie 

z wartościami określonymi w 

Szczegółowym Opisie Osi 

Priorytetowych Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014 

- 2020. 

 

Projektodawca zakłada osiągnięcie 

wskaźników efektywnościowych 

wskazanych w SOOP RPO WZ 2014-

2020, określonych w Wezwaniu. 

 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 

przyznania dofinansowania. 

Projekty niespełniające kryterium 

kierowane są do poprawy lub 

uzupełnienia. 

Ocena spełniania kryterium polega na 

przypisaniu wartości logicznych „tak”, 

„nie”. 
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Zgodność wsparcia 1. Projekt jest skierowany 

do grup docelowych z 

obszaru województwa 

zachodniopomorskiego 

(podmioty  posiadające 

jednostkę organizacyjną 

na obszarze 

województwa 

zachodniopomorskiego) 

2. Projektodawca 

zaplanował wniesienie 

wkładu własnego w 

wysokości nie mniejszej 

niż 15% wartości 

projektu. 

3. Okres realizacji projektu 

nie przekracza 24 

miesięcy. 

4. Wnioskodawca 

zobowiązany jest do 

osiągnięcia wskaźników 

wskazanych w SOOP 

zgodnie z wartościami 

wskazanymi w 

wezwaniu do złożenia 

projektu. 

Ad.1 Projekt winien swoimi działaniami 

obejmować osoby zamieszkujące 

obszar województwa 

zachodniopomorskiego w rozumieniu 

przepisów Kodeksu Cywilnego tj.: 

należy wskazać, że wsparciem 

zostaną objęte grupy docelowe z 

obszaru województwa 

zachodniopomorskiego (w przypadku 

osób fizycznych - pracują, uczą lub 

zamieszkują one na obszarze 

województwa zachodniopomorskiego 

w rozumieniu przepisów Kodeksu 

Cywilnego, a w przypadku podmiotów 

posiadają one jednostkę organizacyjną 

na obszarze województwa 

zachodniopomorskiego).  

 

We wniosku należy wskazać,  

grupę docelową zgodną  

ze Szczegółowym Opisem Osi 

Priorytetowych RPO WZ 2014 – 2020 

dla Działania 7.5. 

Oznacza to, że uczestnik projektu nie 

musi być zameldowany na terenie 

województwa zachodniopomorskiego.  

 

Ad.2 Wnioskodawca zobligowany jest 

do wniesienia do projektu wkładu 

własnego w wysokości nie mniejszej 

niż 15% wartości projektu. Kryterium 

będzie zweryfikowane na podstawie 

wskazanych wartości w tabeli G.7, kart 

wydatków wraz z tabelą G.6 oraz treści 

wniosku.  

Ad.3 Okres realizacji projektu winien 
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być zgodny z terminem wskazanym w 

niniejszym wezwaniu tj. od 01.01.2018 

r. do 31.12.2019 r. 

Ad. 4 

Projektodawca zakłada osiągnięcie 

wskaźników określonych w Wezwaniu 

w założonej wysokości. 

 

Kryterium weryfikowane będzie 

na podstawie zapisów zawartych we  

wniosku o dofinansowanie. 

 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 

przyznania dofinansowania. 

Projekty niespełniające kryterium 

kierowane są do poprawy lub 

uzupełnienia. 

Ocena spełniania kryterium polega na 

przypisaniu wartości logicznych „tak”, 

„nie”. 
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Kryteria wykonalno ści 

L.p. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 
Zgodność z 

przepisami prawa 

krajowego i 

unijnego 

Projekt jest zgodny z 

prawodawstwem 

wspólnotowym oraz 

krajowym, w tym przepisami 

ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

Projekt musi być zgodny  

z prawodawstwem wspólnotowym  

i krajowym, w szczególności z prawem 

zamówień publicznych (dotyczy to 

podmiotów, które zgodnie z ustawą z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (PZP) są 

zobowiązane do stosowania 

odpowiedniego trybu realizacji 

zamówienia publicznego), zasadami 

udzielania pomocy publicznej oraz 

Krajowym Programem Rozwoju 

Ekonomii Społecznej. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 

przyznania dofinansowania. 

Projekty niespełniające kryterium 

kierowane są do poprawy lub 

uzupełnienia. 

Ocena spełniania kryterium polega na 

przypisaniu wartości logicznych „tak”, 

„nie”. 

Zdolność 

organizacyjno-

operacyjna 

Beneficjent gwarantuje 

zdolność organizacyjną 

do realizacji projektu zgodnie 

z zakresem wskazanym we 

wniosku. 

Beneficjent zapewni do 

realizacji projektu 

odpowiednio 

wykwalifikowaną kadrę, 

zarówno do jego obsługi jak i 

realizacji przedsięwzięć 

merytorycznych. 

Beneficjent dysponuje 

odpowiednim potencjałem 

Kryterium zostanie zweryfikowane  

na podstawie treści wniosku  

o dofinansowanie projektu w 

odniesieniu do warunków określonych 

w definicji przedmiotowego kryterium. 

Ocenie podlegać będzie m. in. 

adekwatność sposobu zarządzania 

projektem do jego zakresu, zwłaszcza 

pod kątem jego sprawnej, efektywnej 

i terminowej realizacji. 

We wniosku należy opisać strukturę 

zarządzania projektem, ze 

szczególnym uwzględnieniem roli 

partnera (jeśli dotyczy). 
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technicznym. W przypadku realizacji projektu  

w partnerstwie (jeśli dotyczy) ocena 

zdolności organizacyjno-operacyjnej 

będzie  dokonywana w sposób 

całościowy tj.: w kontekście 

projektodawcy i partnera/ów łącznie.  

Spełnienie kryterium jest konieczne do 

przyznania dofinansowania. 

Projekty niespełniające kryterium 

kierowane są do poprawy lub 

uzupełnienia. 

Ocena spełniania kryterium polega na 

przypisaniu wartości logicznych „tak”, 

„nie”. 

Zdolność finansowa Kondycja finansowa 

Beneficjenta gwarantuje 

osiągnięcie deklarowanych 

produktów lub rezultatów, 

zgodnie z deklarowanym 

planem finansowym 

i w terminie określonym we 

wniosku o dofinansowanie. 

Beneficjent zapewnia środki 

finansowe do utrzymywania 

projektu w okresie trwałości 

(jeśli dotyczy). 

Kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie treści wniosku  

o dofinansowanie projektu z którego 

jednoznacznie musi wynikać, iż projekt 

spełnia łącznie wszystkie warunki 

określone w definicji przedmiotowego 

kryterium.  

 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 

przyznania dofinansowania. 

Projekty niespełniające kryterium 

kierowane są do poprawy lub 

uzupełnienia. 

Ocena spełniania kryterium polega na 

przypisaniu wartości logicznych „tak”, 

„nie”. 

Kryteria administracyjno ści 

L.p. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 
Kompletność 

wniosku 

Wniosek jest kompletny i 

został sporządzony i złożony 

zgodnie z obowiązującą 

Instrukcją wypełniania 

wniosku o dofinansowanie. 

Ocena spełnienia kryterium polegać 

będzie na sprawdzeniu wniosku  

o dofinansowanie projektu pod kątem 

jego kompletności i prawidłowości, 

wypełnienia jego poszczególnych pól 
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Wszystkie pola we wniosku 

są wypełnione w języku 

polskim i w taki sposób, że 

dają możliwość oceny 

merytorycznej wniosku. 

zgodnie z Instrukcją wypełniania 

wniosku o dofinansowanie. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 

przyznania dofinansowania. 

Projekty niespełniające kryterium 

kierowane są do poprawy lub 

uzupełnienia. 

Ocena spełniania kryterium polega na 

przypisaniu wartości logicznych „tak”, 

„nie”. 

Zgodność z 

kwalifikowalnością 

wydatków 

Wydatki w projekcie są 

zgodne z Wytycznymi w 

zakresie kwalifikowalności 

wydatków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 

2014-2020, w tym w zakresie 

stosowania klauzul 

społecznych przy udzielaniu 

zamówień publicznych oraz 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. 

Kryterium zostanie zweryfikowane  

na podstawie treści wniosku 

o dofinansowanie projektu w 

odniesieniu do warunków określonych 

w definicji przedmiotowego kryterium 

oraz w kontekście tego czy wydatki w 

projekcie są zaplanowane  w 

szczególności: 

− w sposób celowy i oszczędny, 

a także umożliwiający 

terminową realizację zadań. 

Ocenie podlegać będzie  

charakter planowanych 

wydatków pod kątem grupy 

docelowej oraz  

zaplanowanych zadań i celów 

projektu, 

− poniesienia wydatków 

optymalnie pod względem 

technicznym, ekonomicznym i 

funkcjonalnym,  

w  stopniu bezpośrednio 

dążącym  

do realizacji podstawowych 

celów projektu znajdujących 

jednocześnie adekwatne 

odzwierciedlenie  
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we wskaźnikach produktu i/lub 

rezultatu, 

− wysokości poszczególnych 

wydatków ich weryfikacji pod 

względem prawidłowości i 

rzetelności oszacowana (tj. 

czy wydatki nie zostały 

zawyżone oraz nie budzą 

wątpliwości). 

Poziom wydatków środków trwałych 

winien być  zgodny z poziomem tych 

wydatków wskazanym w SOOP RPO 

WZ 2014-2020 tj.: 

- środki trwałe nie więcej niż 10%  

wydatków kwalifikowalnych. 

Wydatki ponoszone w ramach środków 

trwałych należy, w części G.1.2 

wniosku, oznaczyć jako wydatki objęte 

limitem. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 

przyznania dofinansowania. 

Projekty niespełniające kryterium 

kierowane są do poprawy lub 

uzupełnienia. 

Ocena spełniania kryterium polega na 

przypisaniu wartości logicznych „tak”, 

„nie”. 

Intensywność 

wsparcia 

Wnioskowana kwota i 

poziom wsparcia są zgodne 

z zapisami SOOP RPO WZ 

2014-2020. 

Wnioskodawca zobowiązany jest 

określić kwotę dofinansowania oraz 

poziom wsparcia zgodny z zapisami 

SOOP RPO WZ 2014-2020. 

Maksymalny poziom dofinansowania 

UE wydatków kwalifikowalnych 

na poziomie projektu w ramach 

Działania 7.5 wynosi maksym. 85%. 

Procent środków wspólnotowych 

należy liczyć do 10 miejsc po 
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przecinku, tak by wynosiło 

maksymalnie 85,0000000000%. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 

przyznania dofinansowania. 

Projekty niespełniające kryterium 

kierowane są do poprawy lub 

uzupełnienia. 

Ocena spełniania kryterium polega na 

przypisaniu wartości logicznych „tak”, 

„nie”. 

Spójność wniosku  

i załączników 

Opisy we wniosku oraz w 

załącznikach (jeżeli dotyczy) 

są ze sobą spójne, nie 

zawierają sprzecznych ze 

sobą kwestii. 

Opisy we wniosku są ze sobą 

logicznie, spójne, powiązane i wynikają 

z założeń projektu, a także zmierzają 

do osiągnięcia założonych celów 

projektu. 

Projekt musi być spójny z szacowanym 

budżetem. 

Weryfikacji podlegać będzie m.in. 

spójność zapisów wniosku  

o dofinansowanie. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 

przyznania dofinansowania. 

Projekty niespełniające kryterium 

kierowane są do poprawy lub 

uzupełnienia. 

Ocena spełniania kryterium polega na 

przypisaniu wartości logicznych „tak”, 

„nie”. 
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Wskaźniki weryfikowane podczas oceny merytorycznej wnios ku o dofinansowanie: 

 

Wskaźniki rezultatu bezpo średniego: 

Nazwa wskaźnika Jednostka 

Wartość wskaźnika planowana 
do osiągnięcia w 

poszczególnych latach 

Wartość 
wskaźnika 

planowana do 
osiągnięcia 
ogółem w 
projekcie 

Rok Wartość 

1. Liczba regionalnych 
sieci kooperacji 
podmiotów ekonomii 
społecznej o 
charakterze 
reintegracyjnym oraz 
regionalnych sieci 
podmiotów ekonomii 
społecznej, 
mających umożliwić 
wzajemne uczenie 
się i wymianę 
informacji oraz 
wsparcie tych 
podmiotów w 
osiąganiu 
standardów usług  

[szt.] 

2018 2 

3 

2019 1 

2. Liczba lokalnych 
planów rozwoju 
ekonomii społecznej, 
utworzonych we 
współpracy z 
jednostkami 
samorządu 
terytorialnego i 
podmiotami 
ekonomii społecznej, 
mających na celu 
zachęcenie JST do 
stosowania klauzul 
społecznych/społecz
nie 
odpowiedzialnych 
zamówień 
publicznych, 
zlecania zadań 
podmiotom ekonomii 
społecznej  

[szt.] 2018 6 12 
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Wskaźniki produktu:  

Nazwa wskaźnika Jednostka 

Wartość wskaźnika planowana 
do osiągnięcia w 

poszczególnych latach 

Wartość 
wskaźnika 

planowana do 
osiągnięcia 
ogółem w 
projekcie 

Rok Wartość 

1. Liczba regionalnych 
spotkań sieciujących 
dla OWES, 
umożliwiających 
m.in. wymianę 
informacji pomiędzy 
ośrodkami na temat 
podejmowanych 
działań, postępów i 
problemów w 
realizacji wsparcia, 
stosowanych 
rozwiązaniach i 
metodach pracy  

[szt.] 

2018 6 

11 

2019 5 

2. Liczba partnerstw 
m.in. jednostek 
systemu pomocy 
społecznej, instytucji 
rynku pracy, JST, 
podmiotów ekonomii 
społecznej o 
charakterze 
reintegracyjnym, 
OWES, w celu 
zwiększenia synergii 
działań 
podejmowanych 
przez te podmioty w 
procesie aktywizacji 
osób zagrożonych 
ubóstwem lub 
wykluczeniem 
społecznym 
prowadzące do 
wzrostu zatrudnienia 
w sektorze ekonomii 
społecznej  

[szt.] 2018 6 11 

3. Liczba inicjatyw 
dotyczących rozwoju 
ekonomii społecznej 
sfinansowanych ze 
środków EFS [szt.] 

[szt.] Wartość wskaźnika określa Wnioskodawca. 
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Dodatkowo informuję, iż przedmiotowe Wezwanie wraz z załącznikami (nagranymi na płycie 

CD) zostanie przesłane do Państwa za pośrednictwem poczty tradycyjnej, a także formie 

elektronicznej  na adres Sekretariatu: ktomczyk@wzp.pl 

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z Biurem ds. Biuro ds. Naboru i Oceny 

Wydziału Integracji Społecznej EFS w Szczecinie, ul. A. Mickiewicza 41, Tel. 91 42 45 139 lub pocztą 

elektroniczną na adres e-mailowy katarzyna_salitra@wup.pl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załączniki na płycie CD: 

1) Wzór wniosku o dofinansowane projektu. 
2) Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WZ 2014 – 2020 dla projektów w ramach EFS. 
3) Wzór Porozumienia 

 
Do wiadomości: 
Instytucja Zarządzająca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wojewódzki Urząd Pracy 
ul. A. Mickiewicza  41 
70-383 Szczecin 
tel. (91) 42 56 100 
fax (91) 42 56 103 
e-mail: sekretariat@wup.pl 

Filia  
ul. Słowiańska 15a 
75-846 Koszalin 
tel. (94) 344 50 33 
fax (94) 344 50 30 
e-mail: filia@wup.pl 

w w w . w u p . p l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


