
 

1 

 

 

 
 

 

 Plan działania na rok 2021 
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020  

 

Numer i nazwa osi 

priorytetowej 

IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 

 

Informacje o Instytucji Zarządzającej  

Instytucja 

Zarządzająca 

Zarząd Województwa Mazowieckiego 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 

Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich 

Adres 

korespondencyjny 
Al. Solidarności 61, 03-402 Warszawa 

Telefon 022 59 79 751 Faks 022 59 79 752 

E-mail dsrr@mazovia.pl 

Informacje o Instytucji Pośredniczącej  

Instytucja 

Pośrednicząca 
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych   

Adres 

korespondencyjny 
ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa 

Telefon 022 54 22 000 Faks 022 69 83 144 
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E-mail mjwpu@mazowia.eu 

  

 

 

 

Tryb pozakonkursowy 

 

Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno -zawodowa osób wykluczonych i  przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu  

Priorytet inwestycyjny: Wspieranie włączenia społecznego i  walka z ubóstwem  

 

Projekt,  którego real izacja jest kontynuowana  

 

Beneficjent / podmiot 

realizujący 

Ośrodki Pomocy Społecznej i Powiatowe Centra Pomocy 

Rodzinie z terenu województwa mazowieckiego  

Okres realizacji 

projektu 
01.06.2019-30.06.2023 

Szacowana wartość 

projektu (PLN)  
68 358 128,32 PLN (kwota dofinansowania UE) 

Szacowany budżet w 

podziale na lata 
Nie dotyczy 

Typ projektu  

Aktywna integracja dla włączenia społecznego realizowana przez jednostki organizacyjne pomocy 

społecznej (PCPR), w tym m.in.: 

1. diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu,  

2. praca socjalna, 

3. usługi asystenckie, w tym m.in. usługi asystenta osoby niepełnosprawnej, asystenta rodziny, asystenta 

osoby bezdomnej w procesie wychodzenia z bezdomności, 

4. inicjatywy przygotowujące do podjęcia zatrudnienia (m.in. staże, praktyki zawodowe), 

5. subsydiowane zatrudnienie, zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy, 

6. zatrudnienie wspierane, wspomagane, usługi trenera zatrudnienia wspieranego, 

7. poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, poradnictwo prawne i obywatelskie, 

mailto:mjwpu@mazowia.eu
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8. trening kompetencji i umiejętności społecznych, 

9. poradnictwo zawodowe, 

10. pośrednictwo pracy, 

11. kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji, 

12. finansowanie zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, 

gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym,  

13. pomoc dla otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wzmacniająca lub 

odbudowująca naturalne systemy wsparcia, takie jak rodzina i lokalna społeczność, obejmujące np.: 

mediacje, terapie rodzinne, poradnictwo rodzinne. 

 

Tytuł lub zakres 

projektu 
Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

Cel szczegółowy PO 

Cel szczegółowy 1: Zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem 
społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa  
Cel szczegółowy 2: Zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, w szczególności usług środowiskowych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej  
Cel szczegółowy 3: Zwiększenie dostępności usług opieki zdrowotnej  

Cel szczegółowy 4: Zwiększenie zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej i zakresu realizowanych przez nie 

działań 

Cel główny projektu 
Zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz 
zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa.  

Główne zadania 

przewidziane do 

realizacji w projekcie 

ze wskazaniem grup 

docelowych 

Zadania w projekcie – usługi aktywnej integracji oraz grupa docelowa zgodna z zapisami SZOOP 

Kryteria dostępu 

przyjęte przez 

Komitet Monitorujący 

RPO WM 2014-2020 

x tak Jeśli nie - planowany termin przyjęcia kryteriów dostępu i kryteriów merytorycznych szczegółowych  

 nie  
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Kryteria wyboru 

projektów 

Kryteria dostępu 

1. Okres realizacji projektu wynosi maksymalnie  36 miesięcy. 

Opis kryterium: 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 
projektu.   

Ograniczony czas realizacji projektu będzie skutkował precyzyjnym planowaniem przez 
Wnioskodawców zamierzonych przedsięwzięć, co wpłynie na zwiększenie efektywności wsparcia 
oraz przyczyni się do osiągnięcia zakładanych rezultatów. 

Jednocześnie określony przedział czasowy powinien pozwolić na objęcie wszystkich uczestników 
projektu zakładanymi formami wsparcia, dając również możliwość podjęcia działań zaradczych w 
przypadku trudności w realizacji projektu. 

Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania dofinansowania. Ocena 

kryterium jest 0/1.  Projekty niespełniające kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia. 

2. Średni koszt wsparcia na uczestnika nie przekracza kwoty 14 000 PLN1. 

Opis kryterium: 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie budżetu projektu. 

W ramach kryterium weryfikowany jest średni koszt przypadający na jednego uczestnika 
projektu. Średni koszt wsparcia obejmuje wszystkie wydatki związane z udziałem 1 osoby w 
projekcie (w tym również wkład własny i koszty  pośrednie). 

Zastosowanie kryterium wynika z zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego 2014-2020. 

Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania dofinansowania. Ocena 
kryterium jest 0/1.  Projekty niespełniające kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia. 

3. Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym będą realizowane przez podmioty wyspecjalizowane w 

tym zakresie. 

 
1 Ograniczenie średniego kosztu wsparcia na uczestnika dotyczy wartości projektu bez kosztów racjonalnych usprawnień, które ewentualnie powstaną na etapie jego realizacji. 
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Opis kryterium: 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie deklaracji Wnioskodawcy dotyczącej 
realizacji usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym przez podmioty 
wyspecjalizowane w tym zakresie.  

Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 

Zgodnie z Wytycznymi OPS/PCPR nie wdrażają samodzielnie usług aktywnej integracji  o 
charakterze zawodowym. Wdrożenie tych usług w ramach projektów ww. jednostek jest 
możliwe wyłącznie przez podmioty wyspecjalizowane  w zakresie aktywizacji zawodowej, tj. w 
szczególności przez:  

a) PUP i inne instytucje rynku pracy, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

b) CIS i KIS w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej zgodnie z ustawą z dnia 13 

czerwca  2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, 

c) przedsiębiorstwa społeczne, 

d) organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach projektów mogą być 
realizowane: 

• przez partnerów OPS/PCPR w ramach projektów partnerskich,  

• na podstawie porozumienia z PUP,  

• przez podmioty  wybrane w ramach zlecenia zadania publicznego na zasadach określonych 

w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub 

zgodnie z art. 15a ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, 

• przez podmioty danej jednostki samorządu terytorialnego wyspecjalizowane w zakresie 

reintegracji zawodowej, 

• przez podmioty wybrane na zasadach dotyczących udzielania zamówień określonych w 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 

na lata 2014-2020. 
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Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania dofinansowania. Ocena 
kryterium jest 0/1.  Projekty niespełniające kryterium kierowane są do poprawy lub 
uzupełnienia. 

4. Wsparcie każdego uczestnika projektu odbywa się na podstawie ścieżki reintegracji z wykorzystaniem 
kontraktu socjalnego lub indywidualnego programu, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, a w 
przypadku PCPR także na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

Opis kryterium: 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie deklaracji Wnioskodawcy. 

Ścieżka reintegracji powinna zostać stworzona indywidualnie dla każdej osoby i uwzględniać 

diagnozę sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb uczestnika. 

Celem zastosowania kryterium jest zapewnienie zindywidualizowanegoi kompleksowego 

wsparcia dla konkretnej osoby. 

Praca socjalna jest traktowana jako usługa aktywnej integracji o charakterze społecznym, 

jednakże projekty przewidujące wyłącznie prace socjalną nie mogą uzyskać dofinansowania.  

W ramach przygotowanej ścieżki reintegracji usługi aktywnej integracji o charakterze 

zawodowym dla osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym nie mogą stanowić pierwszego elementu  wsparcia. Kryterium wynika z 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 

Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania dofinansowania. Ocena 

kryterium jest 0/1.  Projekty niespełniające kryterium kierowane są do poprawy lub 

uzupełnienia. 

5. Preferowane do objęcia wsparciem w ramach projektu są osoby lub rodziny korzystające z Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). 

Opis kryterium: Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie deklaracji Wnioskodawcy.  
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Wnioskodawca jest zobowiązany do zawarcia we wniosku o dofinansowanie deklaracji 
dotyczącej zapewnienia, że preferowane do objęcia wsparciem w ramach projektu są osoby 
korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). 

Kryterium wynika z RPO WM 2014-2020 oraz z Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na lata 2014-2020. 

Należy pamiętać, że zakres wsparcia dla osób korzystających z PO PŻ nie może powielać 
działań, które dana osoba otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań 
towarzyszących, o których mowa w PO PŻ. 

Katalog usług realizowanych w ramach PO PŻ oraz podmioty uczestniczące w jego realizacji 
zostaną wymienione w Informacji o naborze pozakonkursowym. 

Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania dofinansowania. Ocena 

kryterium jest 0/1.  Projekty niespełniające kryterium kierowane są do poprawy lub 

uzupełnienia. 

6. Preferowane do objęcia wsparciem w ramach projektu są osoby z jednej lub kilku z niżej wymienionych 
grup: 

− osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia, 

− osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 

− osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z 

niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. 

Opis kryterium: 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie deklaracji Wnioskodawcy.  

Wnioskodawca jest zobowiązany do zawarcia we wniosku o dofinansowanie deklaracji 
dotyczącej zapewnienia, że preferowane do objęcia wsparciem w ramach projektu są osoby 
doświadczające wielokrotnego wykluczenia, osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością sprzężoną lub  osoby z zaburzeniami 
psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi 
zaburzeniami rozwojowymi. Preferencje dla ww. grup będzie zawierał regulamin rekrutacji 
uczestników do projektu. 
Wymienione w kryterium kategorie osób, należą do szczególnie zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają kompleksowego wsparcia i stworzenia 
dla nich niezbędnych warunków do integracji ze społeczeństwem. Jest to o tyle ważne, że w/w 
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kategorie osób należą do grup o najniższym wskaźniku aktywności zawodowej i mających 
znaczące problemy z poruszaniem się na rynku pracy. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie informacji zawartych w treści Wniosku o 
dofinansowanie. 
Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.  

Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania dofinansowania. Ocena 
kryterium jest 0/1.  Projekty niespełniające kryterium kierowane są do poprawy lub 
uzupełnienia. 

7. Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia, że osoby bezrobotne, które korzystają z pomocy społecznej lub 

kwalifikują się do objęcia wsparciem pomocy społecznej w pierwszej kolejności otrzymują wsparcie w 

zakresie integracji społecznej. 

Opis kryterium: 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie deklaracji Wnioskodawcy. 

Kryterium dotyczy wyłącznie projektów realizowanych przez OPS. 

Celem zastosowania kryterium jest zapewnienie zindywidualizowanego i kompleksowego 
wsparcia dla konkretnej osoby. 

Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 

Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania dofinansowania. Ocena 

kryterium jest 0/1.  Projekty niespełniające kryterium kierowane są do poprawy lub 

uzupełnienia. 

8. W przypadku, gdy projekt obejmuje wsparcie w postaci szkoleń uczestnicy projektu uzyskują kwalifikacje 

zawodowe lub nabywają kompetencje. 

Opis kryterium: 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie ( 
m.in. informacji zawartych w opisie zadań). 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy każde szkolenie planowane w ramach 
projektu zakończy się oceną uzyskanej wiedzy, umiejętności, a jej wyniki będą potwierdzane 
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certyfikatem lub innym odpowiednim dokumentem, potwierdzającym nabycie kwalifikacji 
zawodowych lub kompetencji. 

Kwalifikacje należy rozumieć jako formalny wynik oceny i walidacji, który uzyskuje się w 
sytuacji, kiedy właściwy organ uznaje, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające 
określone standardy. Uzyskanie kwalifikacji oznacza pozytywne zakończenie przez uczestnika 
pełnego cyklu związanego z nabyciem kwalifikacji, obejmującego etap walidacji i certyfikacji. 

Kompetencja to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się/ kształcenia/. Fakt nabycia 
kompetencji jest weryfikowany w ramach następujących etapów: Etap I – zakres, etap II – 
wzorzec, etap III – ocena, etap IV – porównanie, zgodnie z definicją wskaźnika rezultatu 
bezpośredniego EFS Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po 
opuszczeniu programu (osoby) określoną w Załączniku nr 2 do Wytycznych w zakresie 
monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

Kryterium przyczyni się do podniesienia jakości szkoleń oferowanych w ramach projektu. 
Kryterium zapewni uzyskanie przez uczestników szkoleń konkretnej wiedzy, kwalifikacji i 
kompetencji zgodnych z ustalonymi standardami. Spełnienie kryterium jest warunkiem 
koniecznym do otrzymania dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1. Projekty niespełniające 
kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia. 

W przypadku, gdy w projekcie nie przewidziano realizacji szkoleń w karcie oceny wniosku 
powinna zostać zaznaczona odpowiedź „Nie dotyczy”. 

9. Projekt zakłada osiągnięcie wśród uczestników projektu wskaźników efektywności społecznej i efektywności 

zatrudnieniowej w odniesieniu do dwóch poniższych grup: 

1) osób z niepełnosprawnościami, minimalny poziom efektywności społecznej wynosi 34%, 

a minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej wynosi 12%; 

2)  pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, minimalny 

poziom efektywności społecznej wynosi 34%, a minimalny poziom efektywności 

zatrudnieniowej wynosi 25%. 

Opis kryterium: Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie wartości następujących wskaźników: 
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1.Odsetek osób z niepełnosprawnością, które dokonały postępu w aktywizacji społecznej 
(efektywność społeczna). 

2.Odsetek osób z niepełnosprawnością, które spełniły kryterium efektywności zatrudnieniowej. 

3. Odsetek pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które 
dokonały postępu w aktywizacji społecznej (efektywność społeczna). 

4. Odsetek pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które 
spełniły kryterium efektywności zatrudnieniowej. 

Efektywność społeczna i efektywność zatrudnieniowa są mierzone rozłącznie w odniesieniu 
do dwóch poniższych grup: 

1. osób z niepełnosprawnością; 

2.   pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.  

Efektywność społeczna jest mierzona wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które skorzystały z usług aktywnej integracji o charakterze społecznym lub 
edukacyjnym, lub zdrowotnym, a efektywność zatrudnieniowa wśród osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które skorzystały z usług aktywnej integracji o 
charakterze zawodowym. 

Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć  w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 

Minimalne poziomy efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej  określa Minister 
właściwy do spraw rozwoju regionalnego. 

Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania dofinansowania. Ocena 

kryterium jest 0/1. Projekty niespełniające kryterium kierowane są do poprawy lub 

uzupełnienia. 

10. Projekt realizowany w partnerstwie.   

Opis kryterium: 
Spełnienie kryterium oceniane będzie na podstawie informacji zawartych w treści Wniosku o 
dofinansowanie (zarówno w zakresie danych partnerów, jak i zakresu realizowanych przez 
nich zadań). 
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Celem zastosowania kryterium jest zapewnienie lepszej koordynacji i komplementarności 
działań na danym terytorium prowadzonych przez różne podmioty w odniesieniu do tej samej 
grupy docelowej lub nastawionych na realizację tych samych celów. Kryterium sprzyja również 
zapewnieniu w projekcie kompleksowego wsparcia. Ponadto projekt realizowany w 
partnerstwie sprzyja lepszemu wykorzystaniu doświadczenia, potencjału i zasobów 
podmiotów, wymianę dobrych praktyk oraz budowanie kapitału społecznego w celu 
osiągnięcia założeń projektu. 

Wśród podmiotów z różnych sektorów preferowane jest partnerstwo z podmiotami ekonomii 
społecznej (PES). 

Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 

Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania dofinansowania. Ocena 

kryterium jest 0/1.  Projekty niespełniające kryterium kierowane są do poprawy lub 

uzupełnienia. 

Wskaźniki 

obligatoryjne w 

naborze 

produktu 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych wsparciem w programie 

Szacowana 

wartość 

wskaźnika 

do 

osiągnięcia 

w naborze 

2511 

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 

programie 525 

rezultatu 

bezpośredniego 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 

kompetencje po opuszczeniu programu 1003 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu 658 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym pracujących (łącznie z pracującymi na własny 

rachunek) po opuszczeniu programu 340 

 

 

Działanie 9.3 Rozwój  ekonomii  społecznej  

Priorytet inwestycyjny: Wspieranie włączenia społecznego i  walka z ubóstwem  
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Projekt,  którego real izacja jest kontynuowana  

Beneficjent / podmiot 

realizujący 
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 

Okres realizacji 

projektu 

01.01.2019 - 

31.12.2022 

Szacowana wartość projektu 

(PLN) 

2 812 500 PLN 

 

Szacowany budżet w podziale  

na lata 
2019 – 504 632 PLN; 2020 – 670 674 PLN; 2021 – 660 493 PLN; 2022 – 688 997 PLN 

Typ projektu  

Koordynowanie rozwoju sektora ekonomii społecznej - projekt pozakonkursowy, w tym: 

1. tworzenie regionalnych sieci współpracy OWES działających w regionie, w tym w szczególności 

poprzez organizowanie regionalnych spotkań sieciujących dla OWES, a także agregowanie 

informacji na temat działalności OWES i wyników ich pracy na poziomie regionu, 

synchronizowanie tych działań w regionie, 

2. wspieranie działań OWES nakierowanych na jednostki samorządu terytorialnego, 

3. tworzenie regionalnych sieci PES (klastry, franczyzy) oraz włączanie PES w istniejące na 

poziomie regionalnym organizacje branżowe (sieci, klastry), 

4. tworzenie regionalnych sieci kooperacji PES o charakterze reintegracyjnym (CIS, KIS, ZAZ, WTZ) 

oraz wsparcie tych podmiotów w osiąganiu standardów usług, 

5. inicjowanie współpracy jednostek systemu pomocy społecznej, PES o charakterze 

reintegracyjnym, OWES dla zwiększenia synergii działań podejmowanych przez te podmioty w 

procesie aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i wzrostu 

zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej, 

6. budowanie powiązań pomiędzy nauką, biznesem i ekonomią społeczną na poziomie regionalnym 

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

7. organizacja przedsięwzięć służących zwiększaniu widoczności PES jako dostawców produktów i 

usług oraz wspieranie sprzedaży produktów i usług świadczonych przez podmioty ekonomii 

społecznej na poziomie regionalnym, 
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8. współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami lokalnymi, w 

szczególności PES, w zakresie tworzenia lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej, 

stosowania klauzul społecznych/społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, zlecania 

zadań podmiotom ekonomii społecznej, 

9. wspieranie realizacji przez PES usług użyteczności publicznej i współpraca z OWES w tym 

zakresie, 

10. zapewnienie funkcjonowania regionalnego komitetu do spraw ekonomii społecznej, o którym 

mowa w KPRES, i organizowanie jego prac, 

11. wyznaczanie kierunków rozwoju ekonomii społecznej, aktualizacja regionalnego wieloletniego 

planu rozwoju ekonomii społecznej oraz analiza i koordynacja jego wdrażania, 

12. 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. 

 

Tytuł lub zakres projektu Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej 

Cel szczegółowy PO 

Cel szczegółowy 1: Zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem 
społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa  
Cel szczegółowy 2: Zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, w szczególności usług środowiskowych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy 
zastępczej  
Cel szczegółowy 3: Zwiększenie dostępności usług opieki zdrowotnej  

Cel szczegółowy 4: Zwiększenie zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej i zakresu 

realizowanych przez nie działań 

Cel główny projektu 

Celem głównym proj. jest rozwój i promocje ES na Mazowszu, a cele szczegółowe to: 1. Promocja i 

rzecznictwo ES na Mazowszu ES oraz koordynacja działań na rzecz rozwoju ES na Mazowszu, 2. 

Rozwój i współpr. Między JST, PES, OWES i innymi inst. Otoczenia ES. 
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Główne zadania przewidziane 

do realizacji w projekcie ze 

wskazaniem grup docelowych 

Główne działania zaplanowane w projekcie są zgodne z wytycznymi MIiR w zakresie real. przedsięwzięć 

w obszarze włączenia społ. i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR i dot. będą: - 

rozwoju mazow. marki ES i rzecznictwa na rzecz sektora ES, aktualizacji oraz monitorowania realizacji 

Mazow. Planu Rozwoju ES na lata 2013-2020, sieciowania i rozwoju współpr. między OWES, rozwoju 

współpr. PES z różnymi podm. otoczenia ES (JST, inst. rynku pracy, uczelnie, przedsiębiorstwa, NGO 

itp.). 

Kryteria dostępu przyjęte przez 

Komitet Monitorujący RPO WM 

2014-2020 

x tak 
Jeśli nie - planowany termin przyjęcia kryteriów dostępu i kryteriów merytorycznych 

szczegółowych  

 nie  

Kryteria wyboru projektów 

Kryteria dostępu 

1. Wnioskodawca zapewnia, że średnioroczny budżet projektu nie przekracza kwoty 720 000 PLN. 

Opis 

kryterium: 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie budżetu projektu. 

Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa. 

Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania dofinansowania. Ocena 

kryterium jest 0/1. 

2. Wnioskodawca zapewnia, że okres realizacji projektu nie przekracza 4 lat. 

Opis 

kryterium: 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie zapisów Wnioskodawcy we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa łączny okres realizacji projektu dotyczącego działań 

koordynacyjnych w obszarze ekonomii społecznej w całym okresie realizacji RPO może 

wynieść maksymalnie 7 lat. 

Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania dofinansowania. Ocena 

kryterium jest 0/1. 
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3. W ramach koordynowania rozwoju sektora ekonomii społecznej MCPS zapewnia rozwój ekonomii 

społecznej jako integralnego elementu życia społeczno-gospodarczego regionu  poprzez 

realizację celu szczegółowego: Rozwój spójnego systemu koordynacji i wsparcia ekonomii 

społecznej na Mazowszu określonego w Strategii Polityki Społecznej Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020 

Opis 

kryterium: 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie zapisów Wnioskodawcy we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

Spełnieniem kryterium będzie wykazanie przez Wnioskodawcę w jaki sposób kierunek 

wyznaczony w pkt. 3. Polityka rozwoju ekonomii Społecznej w ramach Obszaru III – Nowe 

Regionalne Polityki Publiczne Rozwoju Województwa, w Strategii Polityki Społecznej 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 będzie realizowany w ramach projektu. 

Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania dofinansowania.  

Ocena kryterium jest 0/1. 

4. Działania w projekcie przyczyniają się do realizacji wskaźnika: Liczba inicjatyw dotyczących 

rozwoju ekonomii społecznej sfinansowanych ze środków EFS. 

Opis 

kryterium: 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie zapisów Wnioskodawcy we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

Wskaźnik mierzy liczbę podjętych inicjatyw mających wpływ na rozwój sektora ekonomii 

społecznej w regionie. 

Inicjatywa to wydarzenie np. spotkanie, warsztat, doradztwo, wymiana dobrych 

praktyk/informacji, targi. Inicjatywa to pojedyncze  wydarzenie lub seria wydarzeń mających 

ten sam cel i grupę docelową. 

Rozwój ekonomii społecznej należy rozumieć jako działania nakierowane na osiągnięcie 

jednego z celów ujętych w rozdziale 7 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w 

obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa, w części dot. działań 

koordynacyjnych w obszarze ekonomii społecznej. 
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Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania dofinansowania.  

Ocena kryterium jest 0/1. 

Wskaźniki 

obligatoryjne 

w naborze 

produktu 

1.Liczba spotkań informacyjno-doradczych w zakresie włączania 

ES do lokalnej polityki rozwoju, realizacji usług społecznych 

Szacowana 

wartość 

wskaźnika 

do 

osiągnięcia 

w naborze 

20 

2.Liczba JST które mają na swoich stronach internetowych 

zakładkę/informacje dot. ES (strony internetowe gminne i 

powiatowe) 

50 

3.Liczba targów Ekonomii Społecznej 4 

4.Liczba wystawców na targach Ekonomii Społecznej łącznie 100 

5.Liczba wyróżnień Mazowiecką Marką Ekonomii Społecznej 

MMES (PES i otoczenie ekonomii społecznej) 
60 

6. Liczba publikacji (informatorów dot. ekonomii społecznej na 

Mazowszu) 
8 

7. liczba artykułów dot. ekonomii społecznej na Mazowszu 36 

8. Liczba spotkań sieciujących Ośrodki Wsparcia Ekonomii 

Społecznej (OWES) 
16 

9. Liczba raportów ewaluacyjnych dot. działalności Ośrodków 

Wsparcia Ekonomii społecznej (OWES) 
2 

10. Liczba wydarzeń dla instytucji z sektora ekonomii społecznej 

oraz jej otoczenia (w tym JOPS, OWES) 
56 

11. Liczba wspartych inicjatyw na rzecz idei ekonomii społecznej 3 
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12. Liczba spotkań Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii 

społecznej na Mazowszu 
12 

13. Plan Rozwoju ES na Mazowszu na kolejny okres 1 

14. Liczba raportów z monitoringu Planu Rozwoju ES na 

Mazowszu 
4 

15. Lista przedsiębiorstw społecznych (PS) działających w woj. 

mazowieckim (prowadzenie na bieżąco weryfikacji statusu PS) 
1 

rezultatu 

bezpośredniego 

1. Wzrost roli i widoczności ekonomii społecznej i podmiotów 

ekonomii społecznej w woj. Mazowieckim 
100 

2. Liczba osób z sektora ES oraz instytucji i otoczenia ES, które 

nabyły lub zwiększyły kompetencje w zakresie realizacji 

wspólnych działań na rzecz rozwoju ES 

1200 
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Podpis osoby upoważnionej do podejmowania decyzji w zakresie Planu Działania 

Miejscowość, data  

Pieczęć i podpis 

osoby 

upoważnionej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


