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Część 2.1.2  

Rozwój usług wspierania rodziny i pieczy 
zastępczej

1
 w tym: 

a) działania profilaktyczne mające na celu 
ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy 
zastępczej; 

b) działania prowadzące do odejścia od opieki 
instytucjonalnej, tj. od opieki świadczonej w 
placówkach opiekuńczo-wychowawczych 
powyżej 14 osób do usług świadczonych w 
społeczności lokalnej poprzez tworzenie 
rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek 
opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego do 
8 dzieci i placówek opiekuńczo-wychowawczych 
typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub 
specjalistyczno-interwencyjnego do 14

2
 osób;

 3
; 

c) rozwój placówek wsparcia dziennego poprzez 
tworzenie nowych miejsc opieki i wychowania  
w ramach nowych placówek wsparcia 
dziennego

4
, jak również w ramach istniejących 

placówek rozwój istniejących placówek wsparcia 
dziennego

5
; 

Str. 11-12 

Część 2.1.2  

Rozwój usług wspierania rodziny i pieczy 

zastępczej
7
 w tym: 

a) działania profilaktyczne mające na celu 

ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy 

zastępczej; 

b) działania prowadzące do odejścia od opieki 

instytucjonalnej, tj. od opieki świadczonej w 

placówkach opiekuńczo-wychowawczych 

powyżej 14 osób do usług świadczonych w 

społeczności lokalnej poprzez tworzenie 

rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek 

opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego do 

8 dzieci i placówek opiekuńczo-wychowawczych 

typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub 

specjalistyczno-interwencyjnego do 14
8
 osób;

 9
; 

c) rozwój placówek wsparcia dziennego poprzez 

tworzenie nowych miejsc opieki i wychowania  

w ramach nowych placówek wsparcia 

dziennego
10

, jak również w ramach istniejących 

                                                           
1
 Możliwy zakres usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, w tym działań na rzecz usamodzielnienia osób opuszczających 

pieczę zastępczą oraz podmioty uprawnione do realizacji tych usług, określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wsparcie dla rodziny i pieczy zastępczej odbywa się zgodnie z ww. ustawą. Z EFS nie 
będą finansowane świadczenia wypłacane na podstawie tej ustawy. Świadczenia te mogą stanowić wkład własny do projektu. 
Ponadto w placówkach wsparcia dziennego w formie opiekuńczej oraz placówkach prowadzonych w formie pracy podwórkowej 
obowiązkowo są realizowane zajęcia rozwijające co najmniej dwie z ośmiu kompetencji kluczowych wskazanych w zaleceniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez 
całe życie (2006/962/WE) (Dz. Urz. UE L 394 z 30.12.2006, str. 10). 
2
 Limit 14 osób nie obowiązuje w przypadku, gdy przepisy prawa krajowego wskazują mniejszą maksymalną liczbę osób w 

placówce 
3
 Nie są tworzone nowe miejsca w ramach opieki instytucjonalnej, tj. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powyżej 14 

osób. 
4
 Beneficjent zobowiązany jest do zachowania trwałości miejsc po zakończeniu realizacji projektu co najmniej przez okres 

odpowiadający okresowi realizacji projektu, jednak nie krócej niż 2 lata od momentu zakończenia działań projektowych. 
Trwałość rozumiana jest jako gotowość podmiotów do świadczenia usług pomocy w opiece i wychowaniu dziecka w ramach 
placówek wsparcia dziennego. 
5
 Wsparcie istniejących placówek wsparcia dziennego jest możliwe wyłącznie pod warunkiem zwiększenia liczby miejsc w tych 

placówkach lub rozszerzenia oferty wsparcia. 



d) wsparcie w procesie usamodzielniania się 
wychowanków rodzin zastępczych lub placówek 
opiekuńczo – wychowawczych lub wychowanków 
rodzinnych domów dziecka; 

e) kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, 
na prowadzących rodzinne domy dziecka i na 
dyrektorów placówek opiekuńczo-
wychowawczych typu rodzinnego (wraz z 
działaniami mającymi na celu pozyskanie nowych 
kandydatów) oraz doskonalenie osób 
sprawujących pieczę zastępczą

6
; 

f) wsparcie rodzin w zakresie pełnienia ról 
opiekuńczo-wychowawczych w celu zapobiegania 
umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej oraz w 
celu umożliwienia dzieciom będących w pieczy 
zastępczej powrotu do rodzin biologicznych; 

g) rozwój poradnictwa rodzinnego i 
specjalistycznego poradnictwa rodzinnego 
obejmującego jedną  
z poniższych form: 

 poradnictwo pedagogiczne i 
psychologiczne mające na celu 
wzmocnienie kompetencji rodzicielskich, 
poprawę relacji rodzic – dziecko, 
wspomaganie rozwoju dziecka, 

 poradnictwo prawne, w szczególności z 
obszaru prawa rodzinnego i 
opiekuńczego, 

 działania, które zmierzają do zażegnania 
problemów, których źródło tkwi w 
sposobie funkcjonowania rodziny oraz 
rodzaju więzi rodzinnych. 

 

placówek rozwój istniejących placówek wsparcia 

dziennego
11

; 

d) kompleksowe wsparcie w procesie 

usamodzielniania się wychowanków rodzin 

zastępczych lub placówek opiekuńczo – 

wychowawczych, wychowanków rodzinnych 

domów dziecka, w tym m.in.: 

 mieszkanie wspomagane – koszty 
utworzenia, wyposażenia/doposażania, opłaty i 
usługi dostarczane do mieszkań, opłaty stałe 
utrzymania mieszkania (m.in. media), usługi (np. 
opiekuńcze, wspierające, doradcze, treningowe); 

 pomoc pieniężna przeznaczona na usługi 
aktywnej integracji o charakterze społecznym, 
którym celem jest nabycie, przywrócenie lub 
wzmocnienie kompetencji społecznych, 
zaradności, samodzielności i aktywności 
społecznej. Pomoc ta może zostać przeznaczona 
w części na koszty utrzymania mieszkania 
wspomaganego oraz koszty działalności socjalno 
- bytowej (koszty utrzymania się ponoszone przez 
podopiecznych w ramach treningu 
samodzielności) – pomoc ta może być 
finansowana wyłącznie w formie wkładu 
własnego do projektu; 

 usługi aktywnej integracji o charakterze 
zawodowym w systemie edukacji pozaformalnej i 
nieformalnej; 

 budowanie kompetencji społeczno - 
kulturowych w naturalnym otwartym środowisku 
(udział w wydarzeniach kulturalnych, sportowych, 
edukacyjnych w formie stacjonarnej lub 
wyjazdowej); 

 kursy, szkolenia, superwizje, konsultacje, 
trening facylitacji, mediacje, coaching dla 
trenerów i opiekunów dla osób 
usamodzielnianych. 

e) kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, 

                                                                                                                                                                                     
7
 Możliwy zakres usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, w tym działań na rzecz usamodzielnienia osób opuszczających 

pieczę zastępczą oraz podmioty uprawnione do realizacji tych usług, określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wsparcie dla rodziny i pieczy zastępczej odbywa się zgodnie z ww. ustawą. Z EFS nie 
będą finansowane świadczenia wypłacane na podstawie tej ustawy. Świadczenia te mogą stanowić wkład własny do projektu. 
Ponadto w placówkach wsparcia dziennego w formie opiekuńczej oraz placówkach prowadzonych w formie pracy podwórkowej 
obowiązkowo są realizowane zajęcia rozwijające co najmniej dwie z ośmiu kompetencji kluczowych wskazanych w zaleceniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez 
całe życie (2006/962/WE) (Dz. Urz. UE L 394 z 30.12.2006, str. 10). 
8
 Limit 14 osób nie obowiązuje w przypadku, gdy przepisy prawa krajowego wskazują mniejszą maksymalną liczbę osób w 

placówce 
9
 Nie są tworzone nowe miejsca w ramach opieki instytucjonalnej, tj. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powyżej 14 

osób. 
10

 Beneficjent zobowiązany jest do zachowania trwałości miejsc po zakończeniu realizacji projektu co najmniej przez okres 
odpowiadający okresowi realizacji projektu, jednak nie krócej niż 2 lata od momentu zakończenia działań projektowych. 
Trwałość rozumiana jest jako gotowość podmiotów do świadczenia usług pomocy w opiece i wychowaniu dziecka w ramach 
placówek wsparcia dziennego. 
6
 Wsparcie realizowane w ramach działań prowadzących do tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek 

opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. 
11

 Wsparcie istniejących placówek wsparcia dziennego jest możliwe wyłącznie pod warunkiem zwiększenia liczby miejsc w tych 

placówkach lub rozszerzenia oferty wsparcia. 



na prowadzących rodzinne domy dziecka i na 

dyrektorów placówek opiekuńczo-

wychowawczych typu rodzinnego (wraz z 

działaniami mającymi na celu pozyskanie nowych 

kandydatów)
12

 oraz doskonalenie osób 

sprawujących pieczę zastępczą,; 

f) wsparcie rodzin w zakresie pełnienia ról 

opiekuńczo-wychowawczych w celu poprawy 

umiejętności rodzicielskich, zapobiegania 

umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej oraz w 

celu umożliwienia dzieciom będących w pieczy 

zastępczej powrotu do rodzin biologicznych; 

g) rozwój poradnictwa rodzinnego i 

specjalistycznego poradnictwa rodzinnego (w tym 

m.in. superwizja i doradztwo dla pracowników 

instytucji wspierających rodziny) obejmującego 

minimum jedną z poniższych form: 

 poradnictwo pedagogiczne i 
psychologiczne mające na celu wzmocnienie 
kompetencji rodzicielskich, poprawę relacji rodzic 
– dziecko, wspomaganie rozwoju dziecka, 

 poradnictwo prawne, w szczególności z 
obszaru prawa rodzinnego i opiekuńczego, 

 działania, które zmierzają do zażegnania 
problemów, których źródło tkwi w sposobie 
funkcjonowania rodziny oraz rodzaju więzi 
rodzinnych. 

Str. 15 

Część 3.4.2. Wskaźniki produktu 

Tabela - Wskaźniki produktu zgodne ze 
Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych  
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 
2020: 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych usługami 
społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w 
programie [osoby]. 

Str. 16 

Część 3.4.2. Wskaźniki produktu 

Tabela - Wskaźniki produktu zgodne ze 
Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych  
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 
2020: 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych usługami 
społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w 
programie [osoby]; 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w 
programie [osoby]. 

Str. 16 

Część 3.4.3.  Wskaźniki rezultatu  

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, 
uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, 
zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie 
z prowadzącymi działalność na własny rachunek) 
po opuszczeniu programu[%] 

Str. 16 

Część 3.4.3.  Wskaźniki rezultatu  

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, 
uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, 
zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie 
z prowadzącymi działalność na własny rachunek) 
po opuszczeniu programu[osoby] 

                                                           
12

 Wsparcie realizowane w ramach działań prowadzących do tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek 

opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. 



Str. 30 
 
4.2 I Faza oceny 
 
Płaszczyzna dopuszczalności - Kryteria 
dopuszczalności; 
 
9. Zgodność wsparcia, pkt. 3. 
Definicja kryterium: 

W przypadku wsparcia udzielanego na tworzenie 

nowych miejsc w placówkach  wsparcia 

dziennego beneficjent zobowiązany jest do 

zachowania trwałości projektu po zakończeniu 

realizacji projektu co najmniej przez okres 

odpowiadający okresowi realizacji projektu, 

jednak nie krócej niż 2 lata od momentu 

zakończenia realizacji projektu. 

 

Opis znaczenia kryterium: 

Trwałość dotyczy miejsc w nowoutworzonych 

placówkach wsparcia dziennego (tworzonych w 

ramach projektu) jak i nowych miejsc w 

istniejących placówkach. 

Trwałość rozumiana jest jako gotowość 

podmiotów do świadczenia usług pomocy w 

opiece i wychowaniu w ramach placówek 

wsparcia dziennego, w których mowa w art. 9 pkt 

2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej.  

Oznacza to, że w przypadku wystąpienia popytu 

na usługę Beneficjent musi być gotowy do 

świadczenia usług o zakresie zbliżonym do usług 

świadczonych w ramach projektu i podobnej 

jakości.  

W przypadku niewystąpienia popytu na te usługi 

nie ma konieczności zatrudnienia kadry, jednak w 

przypadku wystąpienia popytu na usługę 

(zgłoszenia się po usługę) kadra ta musi być 

zatrudniona, a tym samym usługa uruchomiona.  

Aktualna informacja o liczbie miejsc oferowanych 

przez podmiot po projekcie w okresie trwałości 

musi być obowiązkowo opublikowana na stronie 

internetowej beneficjenta. Potencjalni odbiorcy 

usług muszą wiedzieć, że mogą zgłosić się po 

usługę. 

Warunek zostanie uznany za spełniony na 

podstawie treści winsoku i/lub wskazania 

odpowiedzi TAK przy odpowiednim oświadczeniu 

w części I wniosku „Oświadczenia”. 

Wnioskodawca winien zaznaczyć odpowiedź TAK 

przy Oświadczeniu o treści: 

Str. 30-31 
 
4.2 I Faza oceny 
 
Płaszczyzna dopuszczalności - Kryteria 
dopuszczalności; 
 
9. Zgodność wsparcia, pkt. 3. 
Definicja kryterium: 

W przypadku wsparcia udzielanego na tworzenie 

nowych miejsc w placówkach  wsparcia 

dziennego i mieszkań wspomaganych,  

beneficjent zobowiązany jest do zachowania 

trwałości utworzonych miejsc po zakończeniu 

realizacji projektu co najmniej przez okres 

odpowiadający okresowi realizacji projektu, 

jednak nie krócej niż 2 lata od momentu 

zakończenia realizacji projektu. 

 

Opis znaczenia kryterium: 

Trwałość dotyczy miejsc w nowoutworzonych 

placówkach wsparcia dziennego (tworzonych w 

ramach projektu) i mieszkań wspomaganych,  jak 

i nowych miejsc w istniejących placówkach. 

Trwałość rozumiana jest jako gotowość 

podmiotów do świadczenia usług pomocy w 

opiece i wychowaniu w ramach placówek 

wsparcia dziennego, w których mowa w art. 9 pkt 

2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz do 

świadczenia usług w mieszkaniach 

wspomaganych o zakresie zbliżonym do usług 

świadczonych w ramach projektu i o podobnej 

jakości. 

Oznacza to, że w przypadku wystąpienia popytu 

na usługę Beneficjent musi być gotowy do 

świadczenia usług o zakresie zbliżonym do usług 

świadczonych w ramach projektu i podobnej 

jakości.  

W przypadku niewystąpienia popytu na te usługi 

nie ma konieczności zatrudnienia kadry, jednak w 

przypadku wystąpienia popytu na usługę 

(zgłoszenia się po usługę) kadra ta musi być 

zatrudniona, a tym samym usługa uruchomiona.  

Aktualna informacja o liczbie miejsc oferowanych 

przez podmiot po projekcie w okresie trwałości 

musi być obowiązkowo opublikowana na stronie 

internetowej beneficjenta. Potencjalni odbiorcy 

usług muszą wiedzieć, że mogą zgłosić się po 

usługę. 

Warunek zostanie uznany za spełniony na 

podstawie treści winsoku i/lub wskazania 



Oświadczam, że w przypadku  udzielanego 

wsparcia na tworzenie nowych miejsc w 

placówkach wsparcia dziennego beneficjent 

zobowiązuje się do zachowania trwałości projektu 

po zakończeniu realizacji projektu co najmniej  

przez okres odpowiadający  okresowi realizacji 

projektu, jednak nie krócej niż 2 lata od momentu 

zakończenia realizacji projektu. Trwałość 

rozumiana jest, jako instytucjonalna gotowość 

podmiotu do świadczenia usług (jeśli dotyczy). 

 

odpowiedzi TAK przy odpowiednim oświadczeniu 

w części I wniosku „Oświadczenia”. 

Wnioskodawca winien zaznaczyć odpowiedź TAK 

przy Oświadczeniu o treści: 

Oświadczam, że w przypadku  udzielanego 

wsparcia na tworzenie nowych miejsc w 

placówkach wsparcia dziennego oraz mieszkań 

wspomaganych beneficjent zobowiązuje się do 

zachowania trwałości miejsc po zakończeniu 

realizacji projektu co najmniej  przez okres 

odpowiadający  okresowi realizacji projektu, 

jednak nie krócej niż 2 lata od momentu 

zakończenia realizacji projektu. Trwałość 

rozumiana jest, jako instytucjonalna gotowość 

podmiotu do świadczenia usług (jeśli dotyczy). 

Str. 30-31 
 
4.2 I Faza oceny 
 
Płaszczyzna dopuszczalności - Kryteria 
dopuszczalności; 
 
9. Zgodność wsparcia, pkt. 4. 
Definicja kryterium: 

W projekcie obejmującym działania prowadzące 

do powstania rodzinnych form pieczy zastępczej 

obligatoryjnie realizowany jest typ operacji 2f. 

 

Opis znaczenia kryterium: 

W ramach działań prowadzących do tworzenia 

rodzinnych form pieczy zastępczej obligatoryjne 

jest wsparcie rodzin w zakresie pełnienia ról 

opiekuńczo-wychowawczych w celu poprawy 

umiejętności rodzicielskich, zapobiegania 

umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej oraz w 

celu umożliwienia dzieciom będących w pieczy 

zastępczej powrotu do rodzin biologicznych.  

 

Str. 30-31 
 
4.2 I Faza oceny 
 
Płaszczyzna dopuszczalności - Kryteria 
dopuszczalności; 
 
9. Zgodność wsparcia, pkt. 4. 
Definicja kryterium: 

W projekcie obejmującym działania prowadzące 

do powstania rodzinnych form pieczy zastępczej 

obligatoryjnie realizowany jest typ operacji 2e. 

 

Opis znaczenia kryterium: 

W ramach działań prowadzących do tworzenia 

rodzinnych form pieczy zastępczej obligatoryjne 

jest kształcenie kandydatów na rodziny 

zastępcze, na prowadzących rodzinne domy 

dziecka i na dyrektorów placówek opiekuńczo-

wychowawczych typu rodzinnego (wraz z 

działaniami mającymi na celu pozyskanie nowych 

kandydatów)
13

 oraz doskonalenie osób 

sprawujących pieczę zastępczą.  
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 Wsparcie realizowane w ramach działań prowadzących do tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek 

opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. 



Str. 30-31 
 
4.2 I Faza oceny 
 
Płaszczyzna dopuszczalności - Kryteria 
dopuszczalności; 
 
9. Zgodność wsparcia, pkt. 5. 
 

Opis znaczenia kryterium: 

Typy operacji a oraz g należy realizować  łącznie. 

Kryterium nie obliguje do realizacji w każdym 

projekcie tych typów operacji – 2a i 2g, niemniej 

jednak jeżeli występują muszą być realizowane 

łącznie, tj: 

a) działania profilaktyczne mające na celu 

ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy 

zastępczej. 

g) rozwój poradnictwa rodzinnego i 

specjalistycznego poradnictwa rodzinnego 

obejmującego minimum jedną z poniższych form: 

 poradnictwo pedagogiczne i psychologiczne 
mające na celu wzmocnienie kompetencji 
rodzicielskich, poprawę relacji rodzic – 
dziecko, wspomaganie rozwoju dziecka; 

 poradnictwo prawne, w szczególności z 
obszaru prawa rodzinnego i opiekuńczego; 

 działania, które zmierzają do zażegnania 
problemów, których źródło tkwi w sposobie 
funkcjonowania rodziny oraz rodzaju więzi 
rodzinnych. 

 

Str. 31-32 
 
4.2 I Faza oceny 
 
Płaszczyzna dopuszczalności - Kryteria 
dopuszczalności; 
 
9. Zgodność wsparcia, pkt. 5. 
 

Opis znaczenia kryterium: 

Typy operacji a oraz g należy realizować  łącznie. 

Kryterium nie obliguje do realizacji w każdym 

projekcie tych typów operacji – 2a i 2g, niemniej 

jednak jeżeli występują muszą być realizowane 

łącznie, tj: 

a) działania profilaktyczne mające na celu 

ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy 

zastępczej. 

g) rozwój poradnictwa rodzinnego i 

specjalistycznego poradnictwa rodzinnego (w tym 

m.in. superwizja i doradztwo dla pracowników 

instytucji wspierających rodziny) obejmującego 

minimum jedną z poniższych form: 

 poradnictwo pedagogiczne i psychologiczne 
mające na celu wzmocnienie kompetencji 
rodzicielskich, poprawę relacji rodzic – dziecko, 
wspomaganie rozwoju dziecka; 

 poradnictwo prawne, w szczególności z 
obszaru prawa rodzinnego i opiekuńczego; 

 działania, które zmierzają do zażegnania 
problemów, których źródło tkwi w sposobie 
funkcjonowania rodziny oraz rodzaju więzi 
rodzinnych. 

Str. 67 
5.3 Wytyczne do realizacji projektów  
 

Str. 68 
5.3 Wytyczne do realizacji projektów  
 
5.3.8 W ramach wsparcia w procesie 
usamodzielniania się wychowanków rodzin 
zastępczych lub placówek opiekuńczo – 
wychowawczych lub wychowanków rodzinnych 
domów dziecka możliwym jest realizacja wsparcia 
w mieszkaniach wspomaganych, które mogą być 
elementem projektu, pod warunkiem, że ich 
wprowadzenie ma na celu udzielenie 
kompleksowego wsparcia grupy docelowej,  
a nie rozwój  mieszkalnictwa wspomaganego, 
który został przewidziany w ramach typu projektu 
nr 3 realizowanego w ramach konkursu nr 
RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17. 
 

Załącznik nr 7.10 wzór listy sprawdzającej 
wniosek o dofinansowanie  
 
 

Załącznik nr 7.10 wzór listy sprawdzającej 
wniosek o dofinansowanie  
 
Aktualizacja Listy sprawdzającej spowodowana 
jest  koniecznością dostosowania dokumentacji 
konkursowej do aktualizacji kryteriów przyjętych 



przez Komitet Monitorujący Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2014– 2020 dnia 
15.05.2017 r. 

 

 


