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Wykaz stosowanych skrótów: 

1. biuro - Biuro „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”, Rypin, ul. 

Koszarowa 3/5, 87-500 Rypin, powiat rypiński,  województwo kujawsko-pomorskie; 

2. dofinansowanie – środki finansowe RPO WK-P, które beneficjent projektu grantowego (LGD) powierza 

grantobiorcy na realizację zadań służących osiągnięciu celu projektu grantowego; 

3. EFS – Europejski Fundusz Społeczny; 

4. grant – środki finansowe, które grantodawca powierza grantobiorcy na realizację zadań służących osiągnięciu 

celu projektu grantowego; 

5. grantobiorca – podmiot, któremu grantodawca powierza grant. Grantobiorcą nie może być podmiot 

wykluczony z możliwości otrzymania grantu; 

6. grantodawca – podmiot udzielający grantu, w tym przypadku „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin 

Dobrzyńskich Region Północ”; 

7. KPRES – Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia solidarności Społecznej 

– program rozwoju przyjęty uchwałą nr 164 Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia 

programu pod nazwą „Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej” do 2023 roku. Ekonomia 

Solidarności Społecznej”. (M.P. poz. 811 z późn. zm.), określający cele i kierunki polityki publicznej  

w obszarze włączenia społecznego oraz wspierania rozwoju ekonomii społecznej w latach 2014-2023 

8. LGD – „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”; 

9. LSR – Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru „Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Gmin Dobrzyńskich 

Region Północ” na lata 2016-2023; 

10. ogłoszenie o naborze wniosków – Ogłoszenie o naborze wniosków, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy 

RLKS; 

11. PES - Podmiot Ekonomii Społecznej; 

12. projekt – projekt opisany we wniosku o powierzenie grantu podlegający ocenie i wyborowi przez Radę LGD;  

13. projekt grantowy - projekt pt. „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 

Lokalnej Grupy Działania "Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ"”  

Nr projektu: RPKP.11.01.00-04-0015/17 realizowany przez LGD na podstawie umowy nr 

UM_SE.433.1.252.2017 zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim w dniu 22 grudnia 2017r. 

14. projekt objęty grantem – projekt grantobiorcy realizowany w oparciu o umowę o powierzenie grantu; 

15. Rada – Rada „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ ” – organ 

decyzyjny; 

16. RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność; 

17. rozporządzenie ogólne – rozporządzenie 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 r., str. 320, ze zm.); 

18. RPO WK-P – Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020; 

19. SzOOP – Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020; 

20. umowa o powierzenie grantu – umowa zawarta pomiędzy grantodawcą a grantobiorcą, określająca prawa i 

obowiązki każdej ze stron, podczas realizacji projektu objętego grantem; 

21. umowa ramowa – umowa o warunkach i sposobie realizacji LSR, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 lit. d 

ustawy RLKS; 

22. ustawa RLKS – ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. 

poz. 378 ze zm.); 

23. ustawa wdrożeniowa – ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146 ze zm.); 
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24. wniosek – wniosek o powierzenie grantu, składany przez potencjalnego grantobiorcę w ramach naboru 

ogłoszonego przez grantodawcę; 

25. wnioskodawca – podmiot składający wniosek o powierzenie grantu; 

26. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020; 

27. Wytyczne w zakresie monitorowania - Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji 

programów operacyjnych na lata 2014-2020,  

28. Wytyczne w zakresie włączenia społecznego - Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju 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,  

29. Zarząd – Zarząd „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”; 

30. ZW – Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego - wykonujący zadania w zakresie RLKS wdrażanego ze 

środków EFS, jako Instytucja Zarządzająca (art. 2 ust. 2 ustawy RLKS). 

 

Słownik 

Centrum integracji społecznej (CIS) – podmiot reintegracji społecznej i zawodowej 

utworzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, 

posiadający aktualny wpis do rejestru CIS prowadzonego przez właściwego wojewodę;  

 

Klub integracji społecznej (KIS) – podmiot reintegracji społecznej i zawodowej utworzony 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, 

posiadający aktualny wpis do rejestru KIS prowadzonego przez właściwego wojewodę;  

 

Kompetencja – wyodrębniony zestaw efektów uczenia się/kształcenia. Opis kompetencji 

zawiera jasno określone warunki, które powinien spełniać uczestnik projektu ubiegający się o 

nabycie kompetencji, tj. wyczerpującą informację o efektach uczenia się dla danej kompetencji 

oraz kryteria i metody ich weryfikacji; 

 

Kontrakt socjalny – kontrakt socjalny w rozumieniu art. 6 pkt 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 

r. o pomocy społecznej;  

 

Kwalifikacja – określony zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz 

kompetencji społecznych nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej oraz poprzez 

uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których 

osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalnie potwierdzone przez instytucję 

uprawnioną do certyfikowania;  

 

Osoby bierne zawodowo – osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. 

nie pracują i nie są bezrobotne). Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako 

nieobecność w pracy spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w 

ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego) są uznawane za bierne zawodowo, 
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chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma 

pierwszeństwo)1  

 

Osoby bezrobotne – osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie 

poszukujące zatrudnienia. Niezależnie od spełnienia powyższych przesłanek, zarejestrowani 

bezrobotni są zaliczani do osób bezrobotnych. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby 

bezrobotne w rozumieniu Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, jak i osoby 

zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, 

nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego 

lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają 

świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi2   

 

Osoby pracujące – osoby w wieku 15 lat i więcej, które wykonują pracę, za którą otrzymują 

wynagrodzenie, z której czerpią zyski lub korzyści rodzinne lub osoby posiadające zatrudnienie 

lub prowadzące działalność na własny rachunek, które chwilowo nie pracowały ze względu na 

np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie; 

 

 

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 zastępczej3 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 2018 r. poz. 969); 

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 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.); 

 
1 Taka sytuacja ma miejsce w momencie, gdy np. osoba bierna zawodowo urodziła dziecko, niemniej w związku z tym, iż jest 

niezatrudniona, nie pobiera od pracodawcy świadczeń z tytułu urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego. W związku z tym 

należy traktować ją jako osobę bierną zawodowo chyba, że jest zarejestrowana jako bezrobotna, wówczas zgodnie z definicją 

należy wykazać ją jako osobę bezrobotną. 
2 Taka sytuacja ma miejsce w momencie, gdy np. osoba bezrobotna urodziła dziecko, niemniej w związku z tym, iż jest 

niezatrudniona, nie pobiera od pracodawcy świadczeń z tytułu urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego. W związku z tym 

należy traktować ją jako osobę bezrobotną 
3 W tym również osoby przebywające w pieczy zastępczej na warunkach  określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
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f) osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu 

Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet 

i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-20204 lub uczniowie/dzieci 

z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 

edukacji na lata 2014-20205;  

g) członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą 

z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na 

konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością; 

h) osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu; 

i) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu 

Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-2020; 

j) osoby odbywające kary pozbawienia wolności; 

k) osoby korzystające z PO PŻ. 

 

 
 

Osoba potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu – osoba, która ze względu na 

stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku  

z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności 

dnia codziennego.  

 

Osoba z niepełnosprawnością sprzężoną – osoba, u której stwierdzono występowanie dwóch 

lub więcej niepełnosprawności.  

 

 
4 Osoby z niepełnosprawnościami - na potrzeby Wytycznych przyjęto stosowanie definicji osób z niepełnosprawnościami 

oznaczające osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w 

rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882, z późn. zm.). W 

przypadku projektów realizowanych w celu tematycznym 10 Inwestowanie w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na 

rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie osoba z niepełnosprawnością to również uczeń albo dziecko w 

wieku przedszkolnym, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na dany rodzaj 

niepełnosprawności, oraz dzieci i młodzież, posiadające orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, 

wydawane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu głębokim. Orzeczenia te są wydawane przez zespół 

orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej 
5 Uczeń/dziecko z niepełnosprawnością – uczeń albo dziecko w wieku przedszkolnym posiadający orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydane ze względu na dany rodzaj niepełnosprawności oraz dzieci i młodzież posiadające orzeczenia 

o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydawane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu 

głębokim. Orzeczenia są wydawane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

w tym poradni specjalistycznej; 

UWAGA: Z otrzymania wsparcia w ramach RPO zostały wyłączone osoby odbywające 

karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym. 
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Ośrodek wsparcia ekonomii społecznej (OWES) – podmiot lub partnerstwo posiadający 

akredytację, świadczący komplementarnie pakiet usług wsparcia ekonomii społecznej 

wskazanych w KPRES. 

 

 

Podmioty ekonomii społecznej, czyli:  

a) spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o 

spółdzielniach socjalnych;  

b) jednostka reintegracyjna, realizująca usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:  

i) CIS i KIS;  

ii) ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;  

c) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;  

d) spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnia pracy lub spółdzielnia 

inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo 

spółdzielcze; 

e) koło gospodyń wiejskich, o którym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach 

gospodyń wiejskich; 

f) zakład pracy chronionej, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.  

 

Praca socjalna – praca socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej;  

 

Program aktywności lokalnej – partnerstwo lokalne zainicjowane przez OPS, inną jednostkę 

organizacyjną samorządu terytorialnego lub organizację pozarządową w celu realizacji działań 

na rzecz aktywizacji społecznej i rozwiązywania problemów społeczności lokalnej oraz w celu 

zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla 

zaspokajania potrzeb członków społeczności lokalnej. Program aktywności lokalnej 

skierowany jest do osób w ramach konkretnego środowiska lub członków danej społeczności;  

 

Projekt socjalny – projekt socjalny, o którym mowa w art. 6 pkt 18 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej;  

 

Przedsiębiorstwo społeczne – podmiot ekonomii społecznej, który spełnia łącznie poniższe 

warunki:  

a) posiada osobowość prawną i prowadzi:  

i. działalność gospodarczą zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub 



 
 Zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantem w ramach EFS – typ 1e) 

7 

 

ii. działalność odpłatną pożytku publicznego w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub 

iii. działalność oświatową w rozumieniu art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. - Prawo oświatowe, lub iv. działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 

ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej, 

b) zatrudnia co najmniej 30% osób, które należą do minimum jednej z poniższych grup:  

i. osoby bezrobotne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;  

ii. osoby do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadające status 

osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;  

iii. osoby poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu lub niewykonujące 

innej pracy zarobkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 

r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;  

iv. osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 

r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych;  

v. osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 

sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;  

vi. osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1–3 i 5–7 ustawy z dnia 13 czerwca 

2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;  

vii. osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na 

podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, jeżeli ich dochód 

ustalany zgodnie z art. 7 ust. 5–10 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci wynosi nie więcej niż dochód z 6 hektarów 

przeliczeniowych;  

viii. osoby spełniające kryteria, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;  

ix. osoby o których mowa w art. 49 pkt 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;  

x. osoby usamodzielniane, o których mowa w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 

czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

xi. osoby ubogie pracujące;  

c) jest podmiotem, który nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy 

udziałowców, akcjonariuszy lub pracowników, ale przeznacza go na wzmocnienie 

potencjału przedsiębiorstwa jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na 

reintegrację zawodową i społeczną;  

d) jest zarządzany na zasadach demokratycznych, co oznacza, że struktura zarządzania PS 

lub ich struktura własnościowa opiera się na współzarządzaniu w przypadku 
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spółdzielni, akcjonariacie pracowniczym lub zasadach partycypacji pracowników, co 

podmiot określa w swoim statucie lub innym dokumencie założycielskim; 

e) wynagrodzenia wszystkich pracowników, w tym kadry zarządzającej są ograniczone 

limitami, tj. nie przekraczają wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

f) zatrudnia w oparciu o umowę o pracę, spółdzielczą umowę o pracę lub umowę 

cywilnoprawną (z wyłączeniem osób zatrudnionych na podstawie umów 

cywilnoprawnych, które prowadzą działalność gospodarczą) co najmniej trzy osoby w 

wymiarze czasu pracy co najmniej ¼ etatu, a w przypadku umów cywilnoprawnych na 

okres nie krótszy niż 3 miesiące i obejmujący nie mniej niż 120 godzin pracy łącznie 

przez wszystkie miesiące, przy zachowaniu proporcji zatrudnienia określonych w lit. b;  

g) prowadzi wobec zatrudnionych osób, o których mowa w lit. b, uzgodniony z tymi 

osobami i określony w czasie proces reintegracyjny, mający na celu zdobycie lub 

odzyskanie kwalifikacji zawodowych lub kompetencji kluczowych. 

 

Ścieżka reintegracji – zestaw kompleksowych i zindywidualizowanych form wsparcia 

mających na celu wyprowadzenie osób, rodzin lub środowiska z ubóstwa lub wykluczenia 

społecznego. Ścieżka reintegracji może być realizowana w ramach jednego projektu (ścieżka 

udziału w projekcie) lub – ze względu na złożoność problemów i potrzeb danej osoby, rodziny 

lub środowiska – wykraczać poza ramy jednego projektu i być kontynuowana w innym 

projekcie lub pozaprojektowo. Wsparcie w ramach ścieżki reintegracji może być realizowane 

przez jedną lub przez kilka instytucji zazwyczaj w sposób sekwencyjny;  

 

Środowisko zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:  

a) osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz otoczenie 

tych osób;  

b) społeczność lokalna zidentyfikowana na podstawie cech lub wskaźników odnoszących 

się do zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, określonych przez IZ RPO;  

c) społeczność lokalna, która zamieszkuje obszary zdegradowane w rozumieniu 

Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 

lub jej udział jest niezbędny w rewitalizacji, o której mowa w ww. wytycznych;  

 

Usługi aktywnej integracji – usługi, których celem jest:  

a) odbudowa i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i 

pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu (reintegracja 

społeczna) lub 

b) odbudowa i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku 

pracy (reintegracja zawodowa), lub 

c) zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego.  

Do usług aktywnej integracji należą usługi o charakterze: 
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a) społecznym, których celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji 

społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej (poprzez m.in. udział 

w zajęciach w CIS, KIS lub WTZ); 

b) zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub 

zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz 

umiejętności pożądane na rynku pracy (poprzez m.in. udział w zajęciach w CIS, KIS 

lub WTZ, kursy i szkolenia zawodowe), pomoc w utrzymaniu zatrudnienia; 

c) edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie 

wykształcenia do potrzeb rynku pracy (m.in. edukacja formalna); 

d) zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych 

utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od 

rynku pracy; 

 

Wielokrotne wykluczenie społeczne – wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek 

kwalifikujących do kategorii osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantem w ramach EFS – typ 1e) 

10 

 

 

 

 

Spis treści 

I. Podstawowe informacje ___________________________________________________ 11 

I.1. Czym są Zasady? ____________________________________________________________ 11 

I.2. Termin i miejsce złożenia wniosku _____________________________________________ 12 

I.3. Podmioty uprawnione do ubiegania się o grant ___________________________________ 12 

I.4. Przedmiot naboru ___________________________________________________________ 13 

I.5. Alokacja i forma finansowania ________________________________________________ 22 

I.6. Udzielanie informacji ________________________________________________________ 23 

II. Wymagania projektowe ___________________________________________________ 23 

II.1. Wymagania odnośnie grupy docelowej _________________________________________ 23 

II.2. Wymagania czasowe ________________________________________________________ 28 

II.3. Wymagania finansowe ______________________________________________________ 28 
II.3.1 Informacje ogólne _________________________________________________________________ 28 
II.3.2 Podstawowe zasady konstruowania budżetu projektu ____________________________________ 28 
II.3.3 Weryfikacja wydatków rozliczanych uproszczoną metodą _________________________________ 32 
II.3.4 Koszty racjonalnych usprawnień _____________________________________________________ 32 

II.4. Wymagania dotyczące wskaźników rezultatu i produktu ___________________________ 34 
II.4.1 Wskaźniki rezultatu i produktu ______________________________________________________ 34 
II.4.2 Rozliczanie projektu i kwota uproszczona. _____________________________________________ 47 

III. Wniosek o powierzenie grantu _____________________________________________ 48 

III.1. Przygotowanie wniosku o powierzenie grantu ___________________________________ 48 

III.2. Wycofanie wniosku o powierzenie grantu ______________________________________ 49 

IV. Procedura oceny i wyboru projektu i warunki udzielania wsparcia ________________ 49 

IV.1. Weryfikacja wstępna wniosku _______________________________________________ 49 

IV.2. Proces decyzyjny – proces oceny i wyboru Grantobiorcy __________________________ 50 

IV.3. Informacja o projektach wybranych do dofinansowania ___________________________ 52 

IV.4. Udostępnienie dokumentów związanych z oceną wniosku o powierzenie grantu _______ 52 

IV.5. Procedura odwoławcza _____________________________________________________ 53 

V. Umowa o powierzenie grantu ______________________________________________ 53 

V.1. Informacje ogólne __________________________________________________________ 53 

V.2. Dokumenty wymagane do podpisania Umowy o powierzenie grantu _________________ 54 

VI. Podstawa prawna i dokumenty programowe _________________________________ 55 



 
 Zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantem w ramach EFS – typ 1e) 

11 

 

 

 

 

 

I. Podstawowe informacje  
 

Wnioski o powierzenie grantu są składane w odpowiedzi na nabór wniosków ogłoszony 

przez „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”, 

pełniącego funkcję Beneficjenta projektu grantowego pt. „Wdrażanie Strategii Rozwoju 

Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania "Stowarzyszenia 

Lokalnej Grupy Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ"”, nr projektu: 

RPKP.11.01.00-04-0015/17 (RPO WK-P 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Rozwój lokalny 

kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych 

LSR) 

Projekty objęte grantem, wybrane do dofinansowania, będą realizowane w ramach środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

I.1. Czym są Zasady?  

 

Informacje zawarte w Zasadach udzielania wsparcia zawierają wytyczne, którymi 

wnioskodawca musi się kierować na etapie tworzenia i składania wniosku o powierzenie 

grantu. W związku z powyższym, LGD będzie wymagała od wnioskodawców stosowania 

zapisów określonych w niniejszych Zasadach. 

 

 
 

UWAGA! LGD zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów Zasad w przypadku zmiany 

przepisów prawa lub zmiany wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju 

regionalnego, co będzie powodowało konieczność zmian lub uszczegółowienia zapisów Zasad. 

Informacja o ewentualnych zmianach wraz z uzasadnieniem i wskazaniem daty, od której będą 

one obowiązywać zostanie przesłana wnioskodawcy oraz zamieszczona na stronie 

internetowej LGD – www.elgd.pl  

W przypadku zidentyfikowania okoliczności uniemożliwiających prawidłową i efektywną 

realizację procesu wyboru projektu w ramach Rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność LGD może podjąć decyzję o anulowaniu Ogłoszenia o naborze wniosków w 

następujących przypadkach:  

1. zaistnienia sytuacji nadzwyczajnej, której nie dało się przewidzieć do chwili ogłoszenia 

naboru wniosków, a której wystąpienie czyni niemożliwym lub rażąco utrudnia kontynuowanie 

procedury oceny i wyboru projektów lub stanowi zagrożenie dla interesu publicznego;  

2. ogłoszenia aktów prawnych lub wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju 

regionalnego w istotny sposób sprzecznych z postanowieniami niniejszych Zasad 
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I.2. Termin i miejsce złożenia wniosku 

Wniosek o powierzenie grantu należy złożyć w terminie od 12 kwietnia 2021 r. do 30 

kwietnia 2021 r. 

 

 

 

Miejsce złożenia wniosku: 

Biuro „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”, 87-

500 Rypin, ul. Koszarowa 3/5, w godzinach pracy biura, tj. od poniedziałku do piątku w 

godz. 7.00 - 15.00 

Czas trwania procesu wyboru wniosku o powierzenie grantu trwa łącznie do 60 dni 

liczonych od ostatniego dnia terminu naboru wniosków do zakończenia procesu oceny  

i wyboru wniosków.  

 

Złożenia wniosku dokonuje się osobiście (przez pełnomocnika lub osobę uprawnioną do 

reprezentacji) bądź pocztą tradycyjną – za potwierdzeniem odbioru (w każdym przypadku 

decyduje data wpływu dokumentacji do biura LGD). 

 

I.3. Podmioty uprawnione do ubiegania się o grant 

 

O grant mogą się ubiegać wszystkie podmioty7 z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy 

osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów 

odrębnych). 

 

 
 

Nie dopuszcza się składania wniosków w partnerstwie. 

 

 

 
7 Podmioty posiadające osobowość prawną 

UWAGA! W związku z faktem, że konstrukcja wniosku o powierzenie grantu w polu „Typ 

wnioskodawcy” umożliwia wybór wyłącznie spośród kategorii: osoby prawne, osoby 

fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby fizyczne prowadzące działalność 

oświatową na podstawie odrębnych przepisów, to wszystkie podmioty, które posiadają 

osobność prawną, a nie należą do żadnej z ww. kategorii (np. stowarzyszenia zwykłe) 

powinny zaznaczyć „osoby prawne” i dodatkowo złożyć do LGD oświadczenie, iż jest 

podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku, niemniej jednak w związku z technicznymi 

możliwościami formularza nie mógł zaznaczyć właściwej opcji. 
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I.4. Przedmiot naboru 

 

Przedmiotem naboru są projekty określone dla Projektu grantowego pt. „Wdrażanie 

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania 

"Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ"”, nr 

projektu: RPKP.11.01.00-04-0015/17 (RPO WK-P 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Rozwój 

lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach 

objętych LSR i przyczyniające się do realizacji celu projektu grantowego określonego jako: 

poprawa aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców na terenie objętym LSR 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ oraz do 

realizacji celu szczegółowego PI RPO: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej 

mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju. 

 

W RAMACH NINIEJSZEGO NABORU WSPARCIEM OBJĘTE MOGĄ ZOSTAĆ NASTĘPUJĄCE 

PROJEKTY OBJĘTE GRANTEM: 

Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie 

wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich 

jak:  

1. aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub 

dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne) – typ 1e) 

 

Aktywizacja społeczno-zawodowa - zindywidualizowane i kompleksowe działania 

umożliwiające aktywne włączenie społeczne a także powrót na rynek pracy z obligatoryjnym 

wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej i/lub zawodowej i/lub edukacyjnej. 

 

1. Działania podejmowane w ramach naboru mogą obejmować następujące instrumenty 

aktywnej integracji8: 

 

a) Instrumenty aktywizacji zawodowej:  

i. uczestnictwo w zajęciach CIS, 

ii. uczestnictwo w zajęciach KIS, 

iii. praktyka lub staż w spółdzielni socjalnej lub innym podmiocie, również w 

przedsiębiorstwie (rekomendowana współpraca z PUP w tym zakresie), 

iv. zajęcia dla osób niepełnosprawnych w WTZ, 

v. skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach kształcenia ustawicznego mających na celu 

uzyskanie zawodu lub przygotowania zawodowego, 

vi. skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o 

charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności 

zawodowych umożliwiających aktywizację zawodową, 

 
8 Obok instrumentów aktywnej integracji możliwa jest realizacja wsparcia o charakterze środowiskowym. 
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vii. usługi wspierające aktywizację zawodową – sfinansowanie usług trenera pracy, doradcy 

zawodowego. 

 

b) Instrumenty aktywizacji edukacyjnej: 

i. skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem 

wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub 

policealnym oraz kosztów z nimi związanych, 

ii. organizacja i sfinansowanie usług wspierających aktywizację edukacyjną (np. brokera 

edukacyjnego), 

iii. sfinansowanie kosztów studiów dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-

wychowawcze lub inne formy pieczy zastępczej. 

 

c) Instrumenty aktywizacji społecznej9: 

i. organizacja i finansowanie treningów kompetencji i umiejętności społecznych,  

ii. organizacja i finansowanie poradnictwa specjalistycznego oraz udzielanie informacji o 

prawach i uprawnieniach, służące przywróceniu samodzielności życiowej, w tym 

powrotu na rynek pracy, 

iii. organizacja i finansowanie poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w 

zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych 

umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy 

i aktywizację zawodową, 

iv. praca socjalna. 

 

d) Instrumenty aktywizacji społecznej o charakterze zdrowotnym10: 

i. skierowanie i sfinansowanie terapii psychologicznej, rodzinnej lub psychospołecznej 

dla rodzin lub osób, 

ii. skierowanie i sfinansowanie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie, o którym mowa w przepisach o przeciwdziałaniu przemocy w 

rodzinie, 

iii. skierowanie i sfinansowanie programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa 

odwykowego w przypadku osób uzależnionych od alkoholu, w rozumieniu przepisów 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

iv. skierowanie i sfinansowanie programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej 

dla osób uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających, w 

rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii. 

 
9 W ramach ścieżki reintegracji, obok usług aktywnej integracji, mogą być realizowane usługi społeczne świadczone w 

społeczności lokalnej, o ile jest to niezbędne dla zapewnienia indywidualizacji i kompleksowości wsparcia dla konkretnej 

osoby, rodziny czy środowiska i przyczynia się do realizacji celów usług aktywnej integracji, przy czym wsparcie jest 

skoncentrowane na osobie i jej potrzebach, a nie na rozwijaniu usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej. 
10 W ramach ścieżki reintegracji, obok usług aktywnej integracji, mogą być realizowane usługi społeczne o charakterze 

zdrowotnym, o ile jest to niezbędne dla zapewnienia indywidualizacji i kompleksowości wsparcia dla konkretnej osoby, 

rodziny czy środowiska i przyczynia się do realizacji celów usług aktywnej integracji, przy czym wsparcie jest 

skoncentrowane na osobie i jej potrzebach, a nie na rozwijaniu usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej. 
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W przypadku zastosowania wobec danej osoby ww. instrumentów aktywnej integracji 

sfinansowaniu mogą podlegać również m.in: 

a) koszty opieki nad dzieckiem lub osobą zależną (na czas realizacji zajęć), poniesione 

przez osobę będącą uczestnikiem zajęć lub koszty zorganizowania zajęć z dziećmi 

lub osobami zależnymi osób będących uczestnikami zajęć, 

b) koszty pobytu dziecka uczestnika projektu w świetlicach i klubach, 

c) koszty ubezpieczenia zdrowotnego uczestnika projektu, 

d) koszty dojazdów uczestników projektu oraz osób z ich otoczenia, które korzystają z 

instrumentów aktywnej integracji, a w przypadku uczestników o znacznym i 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności również ich opiekunów, związane z 

uczestnictwem w kursach, poradnictwie, szkoleniach, konsultacjach i innych 

zajęciach w projekcie, 

e) koszty wyżywienia dla uczestników projektu oraz osób z ich otoczenia, które 

korzystają z instrumentów aktywnej integracji, a w przypadku uczestników o 

znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności także ich opiekunów, 

podczas zajęć wynikających z zaplanowanej ścieżki reintegracji, 

f) kierowanie i sfinansowanie badań profilaktycznych lub specjalistycznych w 

związku z możliwością podjęcia zatrudnienia, 

g) koszty ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników projektu.  

 

2. Usługi aktywnej integracji mogą mieć charakter wsparcia indywidualnego (adresowanego 

do osoby), rodzinnego (adresowanego do rodziny) oraz środowiskowego (adresowanego do 

określonego środowiska). 

 

3. Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla osób, rodzin i środowisk 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym nie mogą stanowić pierwszego 

elementu wsparcia w ramach ścieżki reintegracji (nie dotyczy projektów realizowanych 

przez WTZ, ZAZ, CIS, KIS). Wnioskodawca powinien wskazać powyższą deklarację 

we wniosku o powierzenie grantu. 

 

4. Praca socjalna jest traktowana jako usługa aktywnej integracji o charakterze społecznym. 

Projekty obejmujące wyłącznie pracę socjalną nie są wybierane do dofinansowania. 

 

5. Proces wsparcia osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym odbywa się w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla 

każdej osoby, rodziny, środowiska zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, 

potrzeb. Wnioskodawca powinien wskazać powyższą deklarację we wniosku  

o powierzenie grantu. 
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6. W ramach ścieżki reintegracji, obok usług aktywnej integracji, mogą być realizowane usługi 

społeczne, o ile jest to niezbędne dla zapewnienia indywidualizacji i kompleksowości 

wsparcia dla konkretnej osoby, rodziny czy środowiska i przyczynia się do realizacji celów 

aktywnej integracji, przy czym wsparcie jest skoncentrowane na osobie i jej potrzebach, a 

nie na rozwijaniu usług. 

 

7. Usługi reintegracji społecznej i zawodowej realizowane przez CIS i KIS są uznawane za 

kompleksową usługę aktywnej integracji, obejmującą aktywną integrację społeczną i 

zawodową. 

 

8. Realizowane przedsięwzięcia nie mogą być skoncentrowane na wsparciu dzieci (osoby 

poniżej 18. roku życia). 

 

9. Realizowane przedsięwzięcia muszą oferować zindywidualizowane i kompleksowe 

wsparcie, odpowiadające na potrzeby uczestnika i nie ogranicza możliwości dostępu do 

poszczególnych rodzajów usług aktywnej integracji, w tym w szczególności skierowane na 

zdobycie doświadczenia i rozwijanie umiejętności u pracodawców i osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą dla uczestników nieposiadających doświadczenia 

zawodowego lub z nieaktualnymi kwalifikacjami. Wnioskodawca powinien wskazać 

powyższą deklarację we wniosku o powierzenie grantu. 

 

 

10. Realizowane przedsięwzięcia muszą zakładać efektywność społeczną i zatrudnieniową, 

określoną w załączniku Sposób i metodologia mierzenia efektywności społecznej i 

zatrudnieniowej i Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej w celu tematycznym 9: 

a) w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami minimalny poziom efektywności 

społecznej wynosi 34%, a minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej – 12%; 

b) w odniesieniu do pozostałych osób lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym minimalny poziom efektywności społecznej wynosi 34%, a 

minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej – 25%. 

 

Wyłączenie z obowiązku stosowania kryterium efektywności zatrudnieniowej stosuje się do 

osób, które w ramach projektu lub po zakończeniu jego realizacji podjęły naukę w formach 

szkolnych. Wnioskodawca powinien wskazać deklarację dotyczącą powyższego 

wyłączenia we wniosku o powierzenie grantu. 

 

11. Realizowane przedsięwzięcia muszą zachować trwałość utworzonych w ramach 

projektu miejsc świadczenia usług/miejsc pracy (w szczególności w ramach CIS/KIS ZAZ i 

WTZ11, przez okres co najmniej odpowiadający okresowi realizacji projektu. Trwałość musi 

 
11 W ramach przedmiotowego naboru nie mogą być tworzone nowe Zakłady Aktywności Zawodowej ani 

Warsztaty Terapii Zajęciowej. 
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być zapewniona z innego źródła niż środki europejskie. Trwałość rozumiana jest jako 

gotowość do świadczenia usług w ramach utworzonych w projekcie podmiotów w zakresie 

zbliżonym do usługi świadczonej w ramach projektu i podobnej jakości. 

 

12. Podmioty realizujące projekty zobowiązane są do współpracy z OWES w zakresie 

tworzenia miejsc pracy w PES. Wnioskodawca powinien wskazać powyższą deklarację 

we wniosku o powierzenie grantu (jeśli dotyczy) 

 

 

13. Podmioty realizujące projekty zobowiązane są do poinformowania właściwego 

terytorialnie OPS, PCPR lub PUP o projekcie i formach wsparcia oferowanych w ramach 

projektu. Wnioskodawca powinien wskazać powyższą deklarację we wniosku o 

powierzenie grantu. 

 

14. Z uczestnikami projektu realizowanego przez podmiot inny niż OPS podpisywana jest 

umowa na wzór kontraktu socjalnego. Wnioskodawca powinien wskazać powyższą 

deklarację we wniosku o powierzenie grantu. 

 

 

15. Turnusy rehabilitacyjne, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie są 

traktowane jako instrument aktywnej integracji. Kwota przeznaczona na turnus 

rehabilitacyjny aktywizowanej osoby z niepełnosprawnością może być jednak uznana za 

wkład własny do projektu.  

16. Uczestnik projektu, który przystępując do projektu, pozostawał bez zatrudnienia, a w 

trakcie projektu podjął pracę, ma możliwość kontynuowania udziału w projekcie zgodnie z 

ustaloną ścieżką reintegracji.  

 

17. Wsparcie dotyczące aktywizacji zawodowej w formach przewidzianych w Wytycznych 

w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, jest realizowane na zasadach 

określonych w tych wytycznych, o ile szczegółowe zasady dotyczące realizacji danej formy 

wsparcia nie wynikają z przepisów krajowych. 

 

18. Zaplanowane w projekcie kursy, szkolenia zawodowe lub kształcenie formalne muszą 

kończyć się możliwością uzyskania kompetencji lub kwalifikacji potwierdzonych 

formalnym dokumentem. 

 

 

Fakt nabycia kompetencji będzie weryfikowany w ramach następujących etapów: 
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a) ETAP I – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie projektu grupy 

docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, który będzie 

poddany ocenie, 

b) ETAP II – Wzorzec – określony przed rozpoczęciem form wsparcia i zrealizowany w 

projekcie standard wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy 

w wyniku przeprowadzonych działań projektowych. Informacje wymagane w etapie II 

powinny zostać zdefiniowane w programie zajęć/kursu/szkolenia itp. oraz w 

wydawanym uczestnikowi dokumencie potwierdzającym uzyskanie kompetencji (np. 

jako załącznik do zaświadczenia/dyplomu/certyfikatu itp.). 

c) ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych 

kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie; 

d) ETAP IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z 

przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) po 

zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie. 

 

Informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji zawarte są w załącznikach do Ogłoszenia: 

„Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów 

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego” oraz „Informacje przedstawiane 

przez wnioskodawcę w celu uznania kwalifikacji”. 

 

19. W niniejszym naborze nie dopuszcza się możliwości finansowania wydatków w ramach 

cross-financingu oraz możliwości finansowania wydatków na zakup środków trwałych o 

wartości jednostkowej wyższej niż 10 000,00 PLN netto    

20. Zachowanie ścieżki audytu i kontroli w przypadku szkoleń realizowanych zdalnie 

w ramach typu projektów 1e: aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i 

podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne) – 

szkolenia realizowane zdalnie muszą być rejestrowane/ nagrywane na potrzeby m.in. 

monitoringu, kontroli lub audytu. 

Nie ma obowiązku rejestrowania/nagrywania wizerunku uczestników (wideo), niemniej jeśli 

szkolenie ma formę szkolenia zdalnego, na nagraniu powinien być widoczny trener, a podmiot 

realizujący szkolenie powinien zadbać o odpowiednie udokumentowanie obecności wszystkich 

uczestników na szkoleniu (np. poprzez monitorowanie czasu zalogowania do platformy  

i wygenerowanie z systemu raportu na temat obecności/aktywności uczestników, czy też 

zebranie od uczestników potwierdzeń przekazanych mailem, że uczestniczyli w szkoleniu; na 

tej podstawie powinna zostać sporządzona lista obecności na szkoleniu). 

Podmiot realizujący szkolenie musi zapewnić uzyskanie wszystkich niezbędnych zgód 

umożliwiających rejestrowanie/nagrywanie szkolenia (zarówno od prowadzących/trenerów jak 

i uczestników). 

Nagrywanie szkolenia i udostępnianie nagrania do celów kontroli, audytu lub monitoringu nie 

wymaga zgody trenera - jest obligatoryjne; jeżeli trener nie wyrazi na to zgody, wówczas 

szkolenie nie może się odbyć; udostępnienie nagrania do celów utrwalania efektów uczenia się 
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jest opcjonalne i wymaga pozyskania przez podmiot realizujący szkolenie zgody od trenera na 

wykorzystanie nagrania do takiego celu. 

 

 

WARUNKI REALIZACJI WSPARCIA W ZAKRESIE AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-

ZAWODOWEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI: 

 

1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami odbywa się poprzez: 

a) wykorzystanie usług aktywnej integracji w zakresie przygotowania do uczestnictwa w 

WTZ lub podjęcia zatrudnienia realizowanego przez środowiskowe domy 

samopomocy, usług asystenckich, usług trenera pracy lub innych usług 

umożliwiających uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia oraz nabywania nowych 

umiejętności społecznych i zawodowych, w szczególności w początkowym okresie 

zatrudnienia; 

b) usługi reintegracji społecznej i zawodowej realizowane przez CIS i KIS; 

c) wykorzystanie usług aktywnej integracji w ramach WTZ i ZAZ zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - usługi asystenckie, usługi trenera pracy lub inne 

usługi umożliwiające uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia oraz nabywanie nowych 

umiejętności społecznych i zawodowych, w szczególności w początkowym okresie 

zatrudnienia. 

 

2. W ramach projektu nie są tworzone nowe ZAZ i WTZ. 

 

3. Wsparcie w ramach ZAZ odbywa się poprzez: 

a) zwiększenie liczby osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych w istniejących ZAZ, 

z możliwością objęcia tych osób usługami aktywnej integracji; okres zatrudnienia osób 

z niepełnosprawnościami w ZAZ po zakończeniu realizacji projektu jest co najmniej 

równy okresowi zatrudnienia w ramach projektu; okres może być krótszy, wyłącznie w 

sytuacji, gdy osoba z niepełnosprawnością podejmie w tym okresie zatrudnienie poza 

ZAZ lub gdy zatrudnienie ustanie z przyczyn leżących po stronie pracownika, przy 

czym ZAZ jest zobowiązany do zatrudnienia kolejnej osoby i utrzymania miejsca pracy 

przez łączny okres co najmniej równy okresowi zatrudniania osób z 

niepełnosprawnością na tym stanowisku w projekcie, a nowo zatrudniona osoba musi 

spełniać warunki kwalifikowalności w projekcie; 

b) wsparcie osób z niepełnosprawnościami dotychczas zatrudnionych w ZAZ nową ofertą 

w postaci usług aktywnej integracji ukierunkowaną na przygotowanie osób 

zatrudnionych w ZAZ do podjęcia zatrudnienia poza ZAZ: na otwartym rynku pracy 

lub w przedsiębiorczości społecznej; wsparcie dla osób zatrudnionych w ZAZ usługami 

asystenckimi oraz usługami trenera pracy, umożliwiającymi uzyskanie lub utrzymanie 

zatrudnienia, w szczególności w początkowym okresie zatrudnienia. 
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4. Wsparcie w ramach WTZ odbywa się poprzez: 

a) wsparcie usługami aktywnej integracji nowych osób w istniejących WTZ; 

b) wsparcie dotychczasowych uczestników WTZ nową ofertą w postaci usług aktywnej 

integracji obowiązkowo ukierunkowaną na przygotowanie uczestników WTZ do 

podjęcia zatrudnienia i ich zatrudnienie: w ZAZ, na otwartym lub chronionym rynku 

pracy lub w przedsiębiorczości społecznej; wsparcie uczestników WTZ usługami 

asystenckimi oraz usługami trenera pracy, umożliwiającymi uzyskanie lub utrzymanie 

zatrudnienia, w szczególności w początkowym okresie zatrudnienia, a także realizacja 

praktyk lub staży dla uczestników WTZ.  

 

5. Działania wspierające tworzenie miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami 

polegają w szczególności na wyposażeniu lub doposażeniu stanowiska pracy na 

potrzeby zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością oraz dostosowaniu stanowiska 

pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Działania wspierające tworzenie 

miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami realizowane są wyłącznie jako element 

kompleksowych projektów obejmujących również aktywizację społeczno-zawodową 

osób z niepełnosprawnościami.  

 

6. Turnusy rehabilitacyjne, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie są 

instrumentem aktywnej integracji. Kwota przeznaczona na turnus rehabilitacyjny 

aktywizowanej osoby z niepełnosprawnością może być jednak uznana za wkład własny 

do projektu. 

 

WARUNKI REALIZACJI PROJEKTÓW OPS I PCPR: 

1. Projekty OPS i PCPR mogą dotyczyć usług aktywnej integracji oraz usług społecznych, 

których realizacja należy do OPS i PCPR na podstawie przepisów prawa krajowego. 

 

2. Ze środków EFS w ramach projektów OPS i PCPR nie są finansowane bierne formy 

pomocy w postaci zasiłków. Bierne formy pomocy w postaci zasiłków mogą być uznane za 

wkład własny do projektu. 

 

3. OPS i PCPR nie mogą samodzielnie wdrażać usług aktywnej integracji o charakterze 

zawodowym. Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach projektów 

OPS lub PCPR są realizowane przez: 

a) partnerów OPS lub PCPR w ramach projektów partnerskich;  

b) PUP na podstawie porozumienia o realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, 

o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy i na zasadach określonych w tej ustawie; 
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c) 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; 

d) podmioty danej jednostki samorządu terytorialnego wyspecjalizowane w zakresie 

reintegracji zawodowej, o ile zostaną wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu 

jako realizatorzy projektu; 

e) podmioty wybrane na zasadach dotyczących udzielania zamówień określonych 

w  Wytycznych. 

 

4. OPS i PCPR realizują działania przy wykorzystaniu: 

a) kontraktu socjalnego lub indywidualnych programów, o których mowa w ustawie z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub dokumentów równoważnych w przypadku 

PCPR; 

b) programów aktywności lokalnej w formie lokalnych programów pomocy społecznej, 

o których mowa w art. 110 ust. 10 oraz art. 112 ust. 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej; 

c) projektów socjalnych. 

 

Obowiązkowym elementem kontraktów socjalnych, indywidualnych programów, programów 

aktywności lokalnej oraz projektów socjalnych są usługi aktywnej integracji. 

 

 
 

UWAGA! Szczególne warunki realizacji działań w zakresie aktywizacji społeczno-

zawodowej znajdują się 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 oraz Zasadach udzielania wsparcia na projekty grantowe 

 

 

 

UWAGA! W ramach niniejszego naboru, co do zasady wszystkie działania w ramach 

projektu należy realizować na obszarze LSR, tj. terenie powiatu rypińskiego, tylko  

w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. gdy dana forma wsparcia nie jest dostępna 

w danym obszarze), możliwa jest realizacja poza obszarem LSR, jednak na terenie 

województwa kujawsko-pomorskiego..  

Niemniej jednak taka sytuacja wymaga szczegółowego uzasadnienia we wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

 

W ramach przedmiotowego konkursu nie można zaplanować realizacji zadań poza 

województwem kujawsko-pomorskim. 
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I.5. Alokacja i forma finansowania 

 

Kwota przeznaczona na dofinansowanie 

projektów w naborze 
900 000,00 zł 

Maksymalny poziom dofinansowania 

UE wydatków kwalifikowalnych 

projektu objętego grantem 

95% 

Minimalny poziom wymaganego 

wkładu własnego  
5% 

Maksymalna wartość dofinansowania 

projektu objętego grantem 
150 000,00 zł 

Maksymalna wartość projektu (dotacja 

i wkład własny) w przeliczeniu na 

jednego uczestnika (osobę zagrożoną 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym) 

11 842,11 zł 

Zakup środków trwałych i cross-

financing  

W niniejszym naborze nie 

dopuszcza się możliwości 

finansowania wydatków w ramach 

cross-financingu oraz możliwości 

finansowania wydatków na zakup 

środków trwałych. 

 

 

Środki na realizację projektu są wypłacane jako płatność ze środków europejskich 

przekazywana przez LGD na podstawie zlecenia płatności. Dofinansowanie w formie 

grantu jest przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy specjalnie utworzony dla 

danego projektu objętego grantem i wskazany w Umowie o powierzenie grantu. Płatności 

w ramach projektu powinny być regulowane wyłącznie za pośrednictwem tego rachunku.  

Pierwsza transza środków na realizację projektów jest wypłacana w wysokości i terminie 

określonym w harmonogramie płatności. Decyzję w tym zakresie podejmuje LGD. 

Pierwsza transza dofinansowania wypłacana jest Grantobiorcy po złożeniu pierwszego 

wniosku o rozliczenie grantu, pod warunkiem ustanowienia i wniesienia zabezpieczenia 

UWAGA! Obowiązkiem wnioskodawcy jest opisanie we wniosku o powierzenie grantu 

zgodności projektu z LSR oraz typami projektów ujętymi w SZOOP dla RPO WK-P 

(Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020). Wnioskodawca wypełniając 

wniosek powinien kierować się zapisami ujętymi we wzorze wniosku o powierzenie grantu 

oraz zapisami niniejszych zasad.  
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należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o powierzenie grantu. 

Przekazanie kolejnej transzy nastąpi zgodnie z zapisami Umowy o powierzenie grantu 

 

I.6. Udzielanie informacji 

 

Informacji dotyczących naboru udzielają wyłącznie pracownicy biura „Stowarzyszenie 

Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” czynnego poniedziałek - piątek 

w godzinach od 7.00-15.00 

Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerami 505 

759 320, 572 352 797 , w godzinach pracy Biura LGD. 

W terminie składania wniosków zapewnione zostanie wsparcie doradcze w zakresie 

przygotowania wniosku o powierzenie grantu w formie bezpośredniej wizyty w biurze LGD - 

Zasady udzielania doradztwa  stanowią załącznik do Ogłoszenia. 

 

II. Wymagania projektowe 

II.1. Wymagania odnośnie grupy docelowej 

 

1. Grupą docelową, w ramach ogłaszanego naboru mogą być osoby spełniające poniższe 

kryteria: 

 

• osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, dodatkowo 

spełniające następujące warunki: 

− osoby dorosłe, w wieku od 18 do 64 roku życia; 

− osoby bezrobotne lub bierne zawodowo na dzień przystąpienia do projektu. 

− osoby mieszkające w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 

cywilny ma terenie obszaru LSR 

2. W celu zapewnienia demarkacji pomiędzy Osią Priorytetową 8 a Osią Priorytetową 11 

RPO WK-P w zakresie wsparcia osób bezrobotnych, w ramach konkursu wsparcie jest 

kierowane do osób bezrobotnych, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług 

rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności 

usług aktywnej integracji o charakterze społecznym. Uczestnik projektu zostanie 

zakwalifikowany do określonego rodzaju wsparcia z zakresu Osi Priorytetowej 8 lub Działania 

11.1 na podstawie oceny jego potrzeb i predyspozycji dokonanej przez beneficjenta. 

3. Wsparcie w ramach projektów nie może mieć charakteru wsparcia przeznaczonego 

wyłącznie dla społeczności romskiej. 

4. Nie jest możliwe udzielanie wsparcia dla osób odbywających karę pozbawienia 

wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym. 
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5. W przypadku wsparcia osób bezrobotnych, w ramach projektów OPS12 wsparciem są 

obejmowane osoby bezrobotne, które korzystają z pomocy społecznej lub kwalifikują się do 

objęcia wsparciem pomocy społecznej, w myśl ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej, i którym do aktywizacji zawodowej niezbędne jest w pierwszej kolejności 

udzielenie wsparcia w zakresie integracji społecznej.  

 

 
 

 

Na etapie realizacji projektu grantobiorca będzie zobowiązany do zweryfikowania miejsca 

zamieszkania uczestników projektu pod kątem kwalifikowalności. 

 

Uczestnikami projektu są osoby fizyczne bezpośrednio korzystające z interwencji 

Europejskiego Funduszu Społecznego (wsparcie możliwe jest tylko na rzecz wskazanej 

bezpośrednio w projekcie grupy docelowej). Jako uczestników wykazuje się wyłącznie te 

osoby, które można zidentyfikować i uzyskać od nich dane niezbędne do określenia 

 
12 Zadania PCPR w miastach na prawach powiatu realizują miejskie OPS, które mogą być nazwane MOPR. Dotyczy również 

MOPR. 

UWAGA!  

− W projektach, w których zgodnie z wnioskiem o powierzenie grantu 

projektu grupą docelową są osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, 

dokumentem urzędowym potwierdzającym kwalifikowalność 

uczestników, jest zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

potwierdzające status tych osób jako bezrobotnych lub biernych 

zawodowo w dniu jego wydania. W przypadku osób bezrobotnych 

zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy, dokumentem tym może 

być zaświadczenie z urzędu pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej 

w dniu jego wydania. 

− Zaświadczenia, o których mowa powyżej uznaje się za ważne przez okres 

30 dni od dnia ich wydania. Zaświadczenie może mieć formę 

elektroniczną lub wydruku z systemu teleinformatycznego używanego do 

realizacji zadań publicznych wygenerowanego na podstawie danych 

zapisanych na koncie ubezpieczonego lub w przypadku zarejestrowanych 

osób bezrobotnych z rejestrów publicznych służb zatrudnienia. 

− Rozpoczęcie pierwszej formy wsparcia przez uczestnika, którego 

kwalifikowalność została potwierdzona zaświadczeniem, powinno 

nastąpić nie później niż 30 dni od dnia wystawienia zaświadczenia. 
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wskaźników oraz dla których planowane jest poniesienie określonego wydatku. Bezpośrednie 

wsparcie uczestnika to wsparcie, na które zostały przeznaczone określone środki, świadczone 

na rzecz konkretnej osoby prowadzące do uzyskania korzyści przez uczestnika (np. nabycie 

nowych kompetencji, podjęcie zatrudnienia) 

 

Warunkiem kwalifikowalności uczestnika projektu jest: 

1. spełnienie przez niego kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału w 

projekcie, co jest potwierdzone właściwym dokumentem, tj. zaświadczeniem lub 

oświadczeniem, w zależności od kryterium uprawniającego daną osobę fizyczną do 

udziału w projekcie. W poniższej tabeli wskazany został opis grup docelowych 

projektu wraz ze opisem rekomendowanego sposobu weryfikacji przynależności do 

danej grupy i podgrupy. Przy czym obowiązkiem grantobiorcy jest upewnienie się, że 

dany uczestnik projektu spełnia kryteria kwalifikowalności do projektu poprzez 

uzyskanie odpowiedniego zaświadczenia/orzeczenia/opinii/innego dokumentu, który 

potwierdza przynależność do danej grupy/podgrupy lub uzyskanie oświadczenia 

uczestnika o przynależności do danej grupy/podgrupy w sytuacji, gdy uzyskanie 

zaświadczenia/orzeczenia/opinii/innego dokumentu nie jest możliwe. Za poprawne 

zakwalifikowanie uczestnika do projektu odpowiada grantobiorca. Zakwalifikowanie 

do projektu osób, które nie spełniają kryteriów kwalifikowalności może wiązać się  

z uznaniem całego lub części dofinansowania za niekwalifikowalne i może podlegać 

obowiązkowi zwrotu przekazanego dofinansowania do LGD „Stowarzyszenie Lokalna 

Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”. 

 

GRUPY 

GŁÓWNE 

PODGRUPY Sposób weryfikacji przynależności do 

grupy 

Osoby 

zagrożone 

ubóstwem lub 

wykluczeniem 

społecznym 

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 

oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o 

odpowiedzialności za składanie oświadczeń 

niezgodnych z prawdą) lub zaświadczenie z ośrodka 

pomocy społecznej, przy czym nie ma obowiązku 

wskazywania, która przesłanka określona ww. 

ustawie została spełniona;  

osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z 

dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu 

socjalnym 

oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o 

odpowiedzialności za składanie oświadczeń 

niezgodnych z prawdą) lub zaświadczenie z 

właściwej instytucji, przy czym nie ma obowiązku 

wskazywania, która przesłanka określona w ww. 

ustawie została spełniona; 
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osoby przebywające w pieczy zastępczej, w 

tym również osoby przebywające w pieczy 

zastępczej na warunkach określonych w art. 37 

ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

lub opuszczające pieczę zastępczą, rodziny 

przeżywające trudności w pełnieniu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa 

w ustawie z dnia 9 czerwca2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej  

oświadczenie uczestnika lub jego opiekuna 

prawnego w przypadku osób niepełnoletnich np. 

rodzica zastępczego (z pouczeniem o 

odpowiedzialności za składanie oświadczeń 

niezgodnych z prawdą) lub zaświadczenie z 

właściwej instytucji lub zaświadczenie od kuratora;  

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 

oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o 

odpowiedzialności za składanie oświadczeń 

niezgodnych z prawdą) lub zaświadczenie od 

kuratora lub zaświadczenie z zakładu poprawczego 

lub innej instytucji czy organizacji społecznej 

zajmującej się pracą z nieletnimi o charakterze 

wychowawczym, terapeutycznym lub 

szkoleniowym lub inny dokument potwierdzający 

zastosowanie środków zapobiegania i zwalczania 

demoralizacji i przestępczości; 

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 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) 

oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o 

odpowiedzialności za składanie oświadczeń 

niezgodnych z prawdą)  lub zaświadczenie z 

ośrodka wychowawczego/ młodzieżowego/ 

socjoterapii; 

osoby z niepełnosprawnością, tj. osoby z 

niepełnosprawnością w rozumieniu 

Wytycznych w zakresie realizacji zasady 

równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 

oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn 

w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 

lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami 

w rozumieniu Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w 

obszarze edukacji na lata 2014-2020; 

odpowiednie orzeczenie lub inny dokument 

poświadczający stan zdrowia; 

członkowie gospodarstw domowych 

sprawujący opiekę nad osobą z 

niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z 

nich nie pracuje ze względu na konieczność 

sprawowania opieki nad osobą z 

niepełnosprawnością  

oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o 

odpowiedzialności za składanie oświadczeń 

niezgodnych z prawdą) lub inny dokument 

potwierdzający ww. sytuację; 

osoby potrzebujące wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu  

oświadczenie uczestnika lub jego opiekuna, jeśli 

niemożliwe jest uzyskanie oświadczenia uczestnika 

(z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie 

oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub 

zaświadczenie od lekarza lub odpowiednie 

orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan 

zdrowia;  
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osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z 

dostępu do mieszkań w rozumieniu 

Wytycznych w zakresie monitorowania 

postępu rzeczowego realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-2020 

oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o 

odpowiedzialności za składanie oświadczeń 

niezgodnych z prawdą) lub zaświadczenie od 

właściwej instytucji lub inny dokument 

potwierdzający ww. sytuację;  

osoby odbywające kary pozbawienia wolności 

w formie dozoru elektronicznego  

oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o 

odpowiedzialności za składanie oświadczeń 

niezgodnych z prawdą) lub zaświadczenie od 

właściwej instytucji lub inny dokument 

potwierdzający ww. sytuację;  

osoby korzystające z PO PŻ  oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o 

odpowiedzialności za składanie oświadczeń 

niezgodnych z prawdą) lub inny dokument 

potwierdzający korzystanie z PO PŻ. 

 

 

2. uzyskanie danych o osobie fizycznej, tj.: płeć, status na rynku pracy, wiek, 

wykształcenie itp., potrzebnych do monitorowania wskaźników kluczowych oraz 

przeprowadzenia ewaluacji, a także zobowiązanie osoby fizycznej do przekazania 

informacji na temat sytuacji po opuszczeniu projektu. 

 

Kwalifikowalność uczestnika projektu potwierdzana jest przez grantobiorcę bezpośrednio 

przed udzieleniem mu pierwszej formy wsparcia w ramach projektu, przy czym jeżeli charakter 

wsparcia uzasadnia prowadzenie rekrutacji na wcześniejszym etapie realizacji projektu – 

kwalifikowalność uczestnika projektu potwierdzana może być na etapie rekrutacji do projektu. 

 

Maksymalna wartość projektu (dotacja i wkład własny) w przeliczeniu na jednego uczestnika 

(osobę zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) w ramach danego projektu nie 

może przekroczyć 11 842,11 zł13. 

 

 
 

 

 

 
13 W przypadku projektów, w których wartość w przeliczeniu na jednego uczestnika zostanie przekroczona, Rada 

w wyniku ustalania kwoty wsparcia będzie obniżała całkowitą wartość projektu. 
 

UWAGA! Niezależnie od wartości projektu w przeliczeniu na jednego uczestnika (osoby 

zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym), która nie może przekroczyć w/w 

limitu, w trakcie oceny wniosku o powierzenie grantu badana będzie kwalifikowalność, 

zasadność i racjonalność poszczególnych wydatków przewidzianych w budżecie projektu. 
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Koszt wsparcia uznaje się za niekwalifikowalny w sytuacji, gdy: 

1. przeprowadzono w sposób niewłaściwy nabór uczestników, w tym zakwalifikowano do 

projektu osoby, które nie spełniają kryteriów kwalifikowalności lub kwalifikowalność 

nie została prawidłowo potwierdzona; 

II.2. Wymagania czasowe 

 

Realizacja projektu może rozpocząć się dopiero po podpisaniu umowy o powierzenie grantu. 

Zakłada się, że umowy o powierzenie grantu zostaną podpisane nie później niż do 30.09.2021. 

Maksymalny okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 15 miesięcy, a data końcowa 

realizacji projektu nie może być późniejsza niż 31.12.2022 r.  

Określając okres realizacji projektu należy wliczyć okres niezbędny na dokonanie pomiaru 

założonych w ramach projektu wskaźników zgodnie ze wskazaniem rozdziału Wskaźniki 

produktu i rezultatu niniejszych Zasad.  

 

II.3. Wymagania finansowe 

II.3.1 Informacje ogólne 

 

Projekty są rozliczane uproszczoną metodą rozliczania wydatków, tzw. „kwota uproszczona” 

– należy przez to rozumieć kwotę uzgodnioną za wykonanie całego projektu objętego grantem 

na etapie zatwierdzenia przez LGD wniosku o dofinansowanie, do kwoty uproszczonej należy 

stosować zapisy Wytycznych w zakresie kwalifikowalności dot. kwot ryczałtowych,  

z uwzględnieniem przy rozliczaniu reguły proporcjonalności. 

 

Grantobiorca projektu objętego grantem nie może być podmiotem wykluczonym  

z możliwości otrzymania dofinansowania. 

  

Wnioskodawca sporządza budżet projektu we wniosku o powierzenie grantu zgodnie  

z wymogami wynikającymi z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków a także 

opierając się na katalogu stawek maksymalnych stanowiących załącznik do ogłoszenia o 

naborze. 

II.3.2 Podstawowe zasady konstruowania budżetu projektu 

 

UWAGA! We wniosku o powierzenie grantu należy opisać sposób rekrutacji uczestników 

do projektu wraz ze wskazaniem kryteriów rekrutacji i dokumentów potwierdzających 

kwalifikowalność uczestników do projektu, które będzie stosował grantobiorca na etapie 

wdrażania projektu. 
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1. Budżet szczegółowy projektu należy przygotować w taki sposób, aby wszystkie 

działania w projekcie ujęte były w ramach jednego zadania merytorycznego. Rekrutacja jest 

zadaniem w projekcie, lecz nie zadaniem merytorycznym i jest rozliczana w ramach kosztów 

administracyjnych projektu. 

2. W ramach niniejszego naboru danemu grantobiorcy przyznana zostanie jedna kwota 

uproszczona w ramach realizacji wszystkich zadań w projekcie objętym grantem. W związku 

z powyższym Wnioskodawca zobligowany jest do wskazania w ramach budżetu 

szczegółowego jednego zadania merytorycznego, wskazania wydatków w ramach 

poszczególnych działań oraz wskazania kosztów administracyjnych (jeśli dotyczy). 

3. Wnioskodawca przedstawia w budżecie planowane koszty projektu w podziale na: 

Koszty personelu – np. trener, terapeuta, szkoleniowiec, opiekun, prelegent; 

Koszty specyficzne – pozostałe koszty ściśle związane z realizowanymi zadaniami w projekcie 

objętym grantem. W projektach objętych grantem można rozliczyć koszty administracyjne, 

związane z obsługą projektu objętego grantem i jego zarządzaniem przez grantobiorcę, do 

wysokości 20% grantu. 

4. Wszystkie koszty wskazywane w zadaniu merytorycznym oraz koszty administracyjne 

projektu stanowią koszty bezpośrednie. Nie należy wykazywać kosztów należących do 

kategorii kosztów administracyjnych w pozostałych kategoriach kosztów w ramach projektu 

objętego grantem.  Zamknięty katalog kosztów administracyjnych obejmuje:  

1) koszty koordynatora lub kierownika projektu oraz innego personelu bezpośrednio 

zaangażowanego w zarządzanie, rozliczanie, monitorowanie projektu lub prowadzenie 

innych działań administracyjnych w  projekcie, w tym w szczególności koszty 

wynagrodzenia tych osób, ich delegacji służbowych i szkoleń oraz koszty związane z 

wdrażaniem polityki równych szans przez te osoby, 

2) koszty zarządu (koszty wynagrodzenia osób uprawnionych do reprezentowania jednostki, 

których zakresy czynności nie są przypisane wyłącznie do projektu, np. kierownik 

jednostki), 

3) koszty personelu obsługowego (obsługa kadrowa, finansowa, administracyjna, sekretariat, 

kancelaria, obsługa prawna, w tym ta dotycząca zamówień) na potrzeby funkcjonowania 

jednostki, 

4) koszty obsługi księgowej (koszty wynagrodzenia osób księgujących wydatki w projekcie, w 

tym koszty zlecenia prowadzenia obsługi księgowej projektu biuru rachunkowemu), 

5) koszty utrzymania powierzchni biurowych (czynsz, najem, opłaty administracyjne) 

związanych z obsługą administracyjną projektu, 

6) wydatki związane z otworzeniem lub prowadzeniem wyodrębnionego na rzecz projektu 

subkonta na 

rachunku bankowym lub odrębnego rachunku bankowego, 

7) działania informacyjno-promocyjne projektu (np. zakup materiałów promocyjnych i 

informacyjnych, 

zakup ogłoszeń prasowych, utworzenie i prowadzenie strony internetowej o projekcie, 

oznakowanie 

projektu, plakaty, ulotki, itp.), 

8) amortyzacja, najem lub zakup aktywów (środków trwałych i wartości niematerialnych i 

prawnych) 

używanych na potrzeby osób, o których mowa w lit. a - d, 
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9) opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, opłaty za 

odprowadzanie 

ścieków w zakresie związanym z obsługą administracyjną projektu, 

10) koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kurierskich związanych z 

obsługą administracyjną projektu, 

11) koszty usług powielania dokumentów związanych z obsługą administracyjną projektu, 

12) koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych związanych z obsługą 

administracyjną projektu, 

13) koszty ubezpieczeń majątkowych, 

14) koszty ochrony, 

15) koszty sprzątania pomieszczeń związanych z obsługą administracyjną projektu, w tym 

środki do utrzymania ich czystości oraz dezynsekcję, dezynfekcję, deratyzację tych 

pomieszczeń, 

16) koszty zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy. 

5. Budżet projektu powinien być sporządzany w oparciu o jedną z podstawowych zasad 

kwalifikowalności, tj. racjonalności i efektywności wydatków. Efektywność dotyczy 

uzyskiwania jak najlepszych efektów przy danym poziomie nakładów. Racjonalność odnosi się 

do zapewnienia zgodności ze stawkami rynkowymi nie tylko pojedynczych wydatków 

wykazanych w szczegółowym budżecie projektu, ale również do łącznej wartości usług 

realizowanych w ramach projektu. W związku z w/w zasadami kwalifikowalności 

Wnioskodawca sporządza budżet w oparciu o Katalog maksymalnych stawek, stanowiący 

załącznik nr 6 do ogłoszenia o naborze. 

6. Wszystkie kwoty w szczegółowym budżecie powinny być wykazane w złotych (do 

dwóch miejsc po przecinku). W zależności od tego, czy VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym, 

należy podać je z uwzględnieniem podatku VAT lub bez. 

7. W polu „Nazwa pozycji budżetowej” należy nazwać pojedynczy wydatek, tzn. należy 

wskazać adekwatną do ponoszonego kosztu nazwę pozycji budżetowej (np. wynagrodzenie 

trenera/instruktora). Ponadto Wnioskodawca zobligowany jest szczegółowo rozpisać wydatki 

na poszczególne kategorie (np. wynagrodzenia poszczególnych członków personelu, 

wyżywienie, koszty przejazdów, materiały na zajęcia itd.) 

8. W polu „Pomoc publiczna/pomoc de minimis” należy wpisać „TAK” przy danym 

wydatku tylko wówczas, gdy dany koszt w ramach pozycji budżetowej stanowi pomoc 

publiczną/de minimis w rozumieniu właściwych przepisów prawnych. W przypadku wydatków 

nieobjętych pomocą publiczną/de minimis należy zaznaczyć odpowiedź „NIE”. W ramach 

przedmiotowych naborów LGD nie przewidział wystąpienia w ramach projektów pomocy 

publicznej/de minimis, co nie zwalnia Wnioskodawców od przeanalizowania każdego wydatku 

pod kątem wystąpienia pomocy publicznej/de minimis. Wnioskodawca jest zobligowany 

wstawić w  polu „Pomoc publiczna/pomoc de minimis” odpowiedź „TAK” lub „NIE”. 

9. W polu „Wkład niepieniężny” wpisać sumę dla pozycji budżetowych, w których 

Wnioskodawca wnosi do projektu wkład własny w postaci niepieniężnej 

(rzeczowej/osobowej), np. zaangażowanie wolontariusza/ki, udostępnienie sal lekcyjnych na 

potrzeby realizacji kursu. Wnoszony wkład niepieniężny musi spełniać warunki określone w 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności; 
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10. W polu „Jednostka miary” należy wskazać jednostkę, która będzie stosowana do 

wyceny kosztu danej pozycji budżetowej (np. dla pozycji budżetowej „Wynagrodzenie trenera” 

może to być „etat”, „miesiąc” czy „godzina”, w zależności od charakteru zaangażowania 

nauczyciela w projekcie). 

11. W polu „Liczba” określić należy proponowaną liczbę jednostek kosztu ponoszonych w 

ramach danego roku budżetowego. 

12. W polu „Cena jednostkowa” należy wskazać proponowaną cenę jednostkową danego 

kosztu w ramach danego roku budżetowego. 

13. Pola „Razem” oraz „Łącznie” uzupełniają się automatycznie.  

14. W Polu „Dofinansowanie” należy wskazać wartość dofinansowania przyporządkowaną 

dla danej pozycji budżetowej. Wartość i poziom dofinansowania określony limitami jest 

weryfikowany w odniesieniu do budżetu projektu jako całości, nie zaś w odniesieniu do 

pojedynczej pozycji budżetu szczegółowego.  

15. W Polu „Wkład własny” należy wskazać wartość wkładu własnego pieniężnego. 

Wartość i poziom wkładu własnego określony limitami jest weryfikowany w odniesieniu do 

budżetu projektu jako całości, nie zaś w odniesieniu do pojedynczej pozycji budżetu 

szczegółowego.  

16. W niniejszym naborze nie dopuszcza się możliwości finansowania wydatków w 

ramach cross-financingu oraz możliwości finansowania wydatków na zakup środków 

trwałych. Spełnienie tej przesłanki będzie weryfikowane na podstawie kryterium nr 8 

(dokument „Kryteria wyboru i oceny projektów objętych grantem (EFS)”, stanowiący zał. nr 2 do 

ogłoszenia o naborze).  

17. Pole „Uzasadnienie kosztów specyficznych” należy wypełnić dla danego zadania 

merytorycznego Należy uzasadnić konieczność sfinansowania poszczególnego wydatku dla 

realizacji danego działania merytorycznego w ramach projektu: 

1) jeśli planowane są koszty o charakterze niestandardowym (np. koszt specjalistycznego 

certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje uczestników/czek) lub specjalnym (np. 

koszt dojazdu na zajęcia finansowany jedynie dla specyficznej części grupy docelowej 

projektu – np. osób bezrobotnych), należy uzasadnić ich racjonalność i/lub zasadność; 

2) jeśli planowane są koszty, które wskazano w budżecie za pomocą jednostki miary 

zestaw/komplet, należy wskazać jakie elementy składają się na zestaw/komplet, aby 

umożliwić ocenę racjonalności i zasadności wydatku; (np. koszt wyjazdu studyjnego – 

w uzasadnieniu należy wskazać koszty składowe wyjazdu wraz z ich kalkulacją, np. 

transport, wyżywienie, nocleg; szkolenie – należy wyszczególnić składowe np. 

materiały szkoleniowe, wynajem sali szkoleniowej, catering itd.) 

3) jeśli jakiekolwiek wydatki wskazane w budżecie czy też w uszczegółowieniu do 

wydatków określonych jako komplet/zestaw nie wynikają wprost z katalogu stawek 

maksymalnych należy wskazać źródło przyjętej wysokości kosztu (np. odnośniki do 

stron internetowych, załączenie ofert cenowych itp.) 
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II.3.3 Weryfikacja wydatków rozliczanych uproszczoną metodą 

 

1. Szczegółowe warunki rozliczania kosztów w ramach danego projektu na podstawie 

uproszczonych metod określa umowa o powierzenie grantu  

2. Wydatki rozliczane uproszczoną metodą są traktowane jako wydatki poniesione. Nie 

ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych w ramach 

projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały wykazane jako wydatki 

objęte uproszczoną metodą. Niemniej grantobiorca będzie zobowiązany w umowie  

o powierzenie grantu do przedstawienia dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie 

rezultatów, wykonanie produktów lub zrealizowanie działań zgodnie z zatwierdzonym 

wnioskiem o powierzenie grantu. 

3. Weryfikacja wydatków zadeklarowanych według uproszczonych metod dokonywana 

jest w oparciu o faktyczny postęp realizacji projektu i osiągnięte wskaźniki, przy czym 

w przypadku kwot ryczałtowych (kwoty uproszczonej) – weryfikacja wydatków polega 

na sprawdzeniu, czy działania zadeklarowane przez beneficjenta zostały zrealizowane, 

a określone w umowie o dofinansowanie wskaźniki produktu lub rezultatu osiągnięte. 

Rozliczenie, co do zasady, jest uzależnione od zrealizowania danego działania, ale może 

być również dokonywane w etapach w zależności od specyfiki projektu. 

4. Grantobiorca rozlicza wydatki w ramach projektu objętego grantem w oparciu o kwotę 

uproszczoną, zgodnie z wnioskiem o powierzenie grantu oraz Wytycznymi w zakresie 

kwalifikowalności wydatków.  

5. W przypadku nieosiągnięcia wskaźników uznaje się, iż grantobiorca nie zrealizował 

projektu objętego grantem prawidłowo oraz nie rozliczył przyznanej kwoty. 

6. W przypadku niezrealizowania wskaźników lub niespełnienia kryterium wyboru 

operacji, LGD może uznać całość lub odpowiednią część rozliczonej kwoty 

uproszczonej w ramach projektu objętego grantem za niekwalifikowaną; W przypadku 

niezrealizowania wskaźników Grantobiorca może również sam zwrócić się do LGD z 

wnioskiem o proporcjonalne rozliczenie kwoty uproszczonej do poziomu osiągniętych 

wskaźników. 

7. Wydatki muszą zostać dokonane w sposób racjonalny i efektywny z zachowaniem 

zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz w sposób oszczędny, 

tzn. w oparciu o zasadę dążenia do uzyskania założonych efektów przy jak najniższej 

kwocie wydatku. Ponadto, wszystkie wydatki muszą być logicznie ze sobą powiązane i 

wynikać z zaplanowanych działań. 

8. Wszelkie zasady dotyczące kwalifikowalności, które grantobiorca obowiązkowo musi 

stosować, zawierają Wytyczne MR w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. 

 

II.3.4 Koszty racjonalnych usprawnień 
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Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji,  

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

i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 mechanizm racjonalnych 

usprawnień to konieczne i odpowiednie zmiany oraz dostosowania, nienakładające 

nieproporcjonalnego lub nadmiernego obciążenia, rozpatrywane osobno dla każdego 

konkretnego przypadku, w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami możliwości 

korzystania z wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na 

zasadzie równości z innymi osobami.  

Koszt racjonalnych usprawnień na jednego uczestnika w projekcie nie może przekroczyć 12 

tys. zł. 

 

 
 

Koszty racjonalnych usprawnień są przykładowym katalogiem kosztów możliwych do 

poniesienia w ramach projektu obejmujących: 

1. koszt specjalistycznego transportu na miejsce realizacji wsparcia; 

2. koszt dostosowania architektonicznego budynków niedostępnych (np. zmiana miejsca 

realizacji projektu; budowa tymczasowych podjazdów; montaż platform, wind, 

podnośników; właściwe oznakowanie budynków poprzez wprowadzanie elementów 

kontrastowych i wypukłych celem właściwego oznakowania dla osób niewidomych  

i słabowidzących itp.); 

3. koszt dostosowania infrastruktury komputerowej (np. wynajęcie lub zakup i instalacja 

programów powiększających, mówiących, kamer do kontaktu z osobą posługującą się 

językiem migowym, drukarek materiałów w alfabecie Braille’a); 

4. koszt dostosowania akustycznego (wynajęcie lub zakup i montaż systemów 

wspomagających słyszenie, np. pętli indukcyjnych, systemów FM); 

5. koszt asystenta tłumaczącego na język łatwy; 

6. koszt asystenta osoby z niepełnosprawnością; 

7. koszt tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika; 

8. koszt przewodnika dla osoby mającej trudności w widzeniu; 

9. koszt alternatywnych form przygotowania materiałów projektowych (szkoleniowych, 

informacyjnych, np. wersje elektroniczne dokumentów, wersje w druku powiększonym, 

wersje pisane alfabetem Braille’a, wersje w języku łatwym, nagranie tłumaczenia na język 

migowy na nośniku elektronicznym, itp.); 

10. koszt zmiany procedur; 

11. koszt wydłużonego czasu wsparcia (wynikającego np. z konieczności wolniejszego 

tłumaczenia na język migowy, wolnego mówienia, odczytywania komunikatów z ust, 

stosowania języka łatwego itp.); 

12. koszt dostosowania posiłków, uwzględniania specyficznych potrzeb żywieniowych 

wynikających z niepełnosprawności. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad dostępności architektonicznej i cyfrowej dla osób  

z niepełnosprawnościami w ramach funduszy unijnych, które zostały zagwarantowane  

UWAGA! Wnioskodawca może ubiegać się o koszty racjonalnych usprawnień dopiero w 

momencie zrekrutowania osoby, która takich rozwiązań potrzebuje! 

KOSZTÓW RACJONALNYCH USPRAWNIEŃ NIE PLANUJE SIĘ NA ETAPIE WNIOSKOWANIA! 
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w opracowanych przez Ministerstwo Rozwoju Wytycznych w zakresie realizacji zasady 

równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz 

zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 

zgromadzone zostały na stronie internetowej www.power.gov.pl/dostepnosc  

Na ww. stronie znajdują się również dokumenty, poradniki oraz linki do stron internetowych, 

które służą pogłębieniu informacji na temat różnych aspektów dostępności. 

II.4. Wymagania dotyczące wskaźników rezultatu i produktu 

II.4.1 Wskaźniki rezultatu i produktu 

 

W ramach naboru wniosków planowane jest osiągnięcie wskaźników rezultatu i produktu 

zgodnych z założeniami RPO WKP na lata 2014-2020, które ujęte są w Szczegółowym Opisie 

Osi Priorytetowych oraz wskaźniki produktu i rezultatu ujęte w LSR LGD „Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” oraz projekcie grantowym LGD. 

Obie grupy wskaźników są wskaźnikami obligatoryjnymi, a więc muszą zostać wypełnione w 

formularzu wniosku o powierzenie grantu. 

Wskaźniki powinny w sposób precyzyjny i mierzalny umożliwić weryfikację stopnia realizacji 

danego celu.  

Główną funkcją wskaźników jest zmierzenie, na ile cel projektu (w przypadku wskaźników 

rezultatu) lub przewidziane w nim działania (wskaźniki produktu) zostały zrealizowane,  

tj. kiedy można uznać, że zidentyfikowany we wniosku o powierzenie grantu problem został 

rozwiązany lub złagodzony, a projekt zakończył się sukcesem.  

W trakcie realizacji projektu wskaźniki powinny ponadto umożliwiać mierzenie jego postępu 

względem celu projektu. Określając wskaźniki i ich wartości docelowe, należy mieć na uwadze 

ich definicje i sposób pomiaru określone w tabeli poniżej. Punktem wyjścia jest określenie 

wskaźników rezultatu, a następnie powiązanych z nimi wskaźników produktu. 

Nazwy wskaźników, jednostki miary, definicje, sposób pomiaru oraz planowana wartość do 

osiągnięcia w ramach naboru prezentuje poniższa tabela: 

 

WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU (OBLIGATORYJNE DLA KAŻDEGO 

PROJEKTU) 

 

Nazwa wskaźnika  Jednostka 

miary 

Definicja wskaźnika Źródło weryfikacji  

1. Wskaźniki produktu - dotyczą realizowanych działań. Produktem będzie wszystko, co zostało 

uzyskane w wyniku działań współfinansowanych z EFS. Są to zarówno wytworzone dobra, jak i usługi 

świadczone na rzecz uczestników podczas realizacji projektu. Wskaźniki produktu odnoszą się do osób 

lub podmiotów objętych wsparciem. Wskaźniki produktu mierzone są w momencie rozpoczęcia przez 

uczestnika projektu udziału w projekcie lub w momencie przystąpienia do określonej formy wsparcia w 

ramach projektu. 

1.1 WSKAŹNIKI PRODUKTU (specyficzne dla programu – określone w SzOOP i LSR) 

http://www.power.gov.pl/dostepnosc
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Liczba osób 

zagrożonych 

ubóstwem lub 

wykluczeniem 

społecznym 

objętych wsparciem 

w programie 

 

osoba Wskaźnik odnosi się do osób 

spełniających definicję osób 

zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym zgodną z 

aktualnymi Wytycznymi w zakresie 

zasad realizacji przedsięwzięć w 

obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 

środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego na 

lata 2014-2020. 

Źródło pomiaru: umowa z uczestnikiem wraz 

z zaświadczeniem 

(oświadczeniem) potwierdzającym status 

osoby wykluczonej np. z ośrodka pomocy 

społecznej. 

W przypadku osób bezrobotnych lub biernych 

zawodowo obligatoryjnie należy przedłożyć 

zaświadczenie z PUP lub ZUS. 

Sposób pomiaru: w momencie rozpoczęcia 

udziału w projekcie przez uczestnika lub w 

momencie przystąpienia do określonej formy 

wsparcia. 

 

1.2 WSKAŹNIKI PRODUKTU – PROJEKT GRANTOWY 

Liczba osób 

zagrożonych 

ubóstwem lub 

wykluczeniem 

społecznym 

objętych usługami 

aktywnej integracji 

o charakterze 

społecznym, 

edukacyjnym lub 

zdrowotnym 

osoba Wskaźnik odnosi się do osób 

spełniających definicję osób 

zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym zgodną z 

aktualnymi Wytycznymi w zakresie 

zasad realizacji przedsięwzięć w 

obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 

środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego na 

lata 2014-2020. 

Źródło pomiaru: listy obecności, karty 

doradztwa; Sposób pomiaru: w momencie 

rozpoczęcia przez uczestnika udziału w 

projekcie lub w momencie przystąpienia do 

określonej formy wsparcia w ramach projektu. 

 

Liczba osób 

zagrożonych 

ubóstwem lub 

wykluczeniem 

społecznym 

objętych 

działaniami o 

charakterze 

zawodowym  

osoba Oznacza liczbę osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych działaniami o 

charakterze zawodowym, np. kursy 

zawodowe. 

Źródło pomiaru: listy obecności, umowy 

stażowe, karty doradztwa. 

 

Sposób pomiaru: w momencie rozpoczęcia 

przez uczestnika udziału w projekcie lub w 

momencie przystąpienia do określonej formy 

wsparcia w ramach projektu objętego grantem. 

 

2. Wskaźniki rezultatu - Wnioskodawca jest zobowiązany określić, w jaki sposób mierzona będzie 

realizacja celu projektu poprzez ustalenie wskaźników rezultatu. Wskaźniki rezultatu dotyczą 

oczekiwanych efektów wsparcia ze środków EFS. Określają efekty zrealizowanych działań w 

odniesieniu do osób lub podmiotów, np. w postaci zmiany sytuacji na rynku pracy. W celu ograniczenia 

wpływu czynników zewnętrznych na wartość wskaźnika rezultatu, powinien on być jak najbliżej 

powiązany z działaniami wdrażanymi w ramach odpowiedniego priorytetu inwestycyjnego. Oznacza 

to, że wskaźniki rezultatu obrazują efekt wsparcia udzielonego danej osobie/podmiotowi i nie obejmują 

efektów dotyczących grupy uczestników/podmiotów, która nie otrzymała wsparcia 

2.1 WSKAŹNIKI REZULTATU  (specyficzne dla programu – określone w SzOOP i LSR) 

Liczba osób 

zagrożonych 

ubóstwem lub 

wykluczeniem 

osoba Definicja osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym jak we wskaźniku: liczba 

osób zagrożonych ubóstwem lub 

Źródło pomiaru: zaświadczenie z PUP, 

oświadczenie o poszukiwaniu pracy. 
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społecznym, 

poszukujących 

pracy 

po opuszczeniu 

programu  

wykluczeniem społecznym objętych 

wsparciem w programie.  

Wskaźnik obejmuje osoby bierne 

zawodowo w momencie rozpoczęcia 

udziału w projekcie, które otrzymały 

wsparcie z EFS i które poszukują 

pracy po opuszczeniu projektu.  

Uwaga: zgodnie z definicją mogą 

osiągnąć go wyłącznie osoby bierne 

zawodowo zakwalifikowane do 

projektu (nie bezrobotne!).  

Wskaźnik nie obejmuje osób, które 

pracowały (w rozumieniu wskaźnika: 

liczba osób pracujących, łącznie z 

prowadzącymi działalność na własny 

rachunek, objętych wsparciem w 

programie, zgodnie z definicją w 

Wytycznych w zakresie 

monitorowania) lub były bezrobotne 

(w rozumieniu wskaźnika: liczba osób 

bezrobotnych, w tym długotrwale 

bezrobotnych, objętych wsparciem w 

programie, zgodnie z definicją w 

Wytycznych w zakresie 

monitorowania) w chwili 

przystąpienia do projektu. 

 

Osoby poszukujące pracy są 

rozumiane, jako osoby pozostające 

bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i 

aktywnie poszukujące zatrudnienia. 

Osoby nowo zarejestrowane w 

publicznych służbach zatrudnienia, 

jako poszukujące pracy należy 

wliczać do wskaźnika, nawet, jeśli nie 

mogą one od razu podjąć zatrudnienia. 

Osoby poszukujące pracy są 

rozumiane jak we wskaźniku 

wspólnym: liczba osób biernych 

zawodowo, poszukujących pracy po 

opuszczeniu programu. Do wskaźnika 

nie są wliczane osoby, które nie 

ukończyły 18 r. życia w chwili wejścia 

do projektu. 

 

Wskaźnik jest mierzony zgodnie z 

Wytycznymi w zakresie 

monitorowania. 

Sposób pomiaru: do 4 tygodni po 

zakończeniu udziału uczestnika w projekcie 

objętym grantem. 

 

Liczba osób 

zagrożonych 

osoba Definicja osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

Źródło: kopie umowy o pracę; um. cywilno-

prawnej; dokumenty potwierdzające 
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ubóstwem lub 

wykluczeniem 

społecznym 

pracujących po 

opuszczeniu 

programu (łącznie z 

pracującymi na 

własny rachunek) 

społecznym jak we wskaźniku: Liczba 

osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych 

wsparciem w programie. 

Wskaźnik należy rozumieć, jako 

zmianę statusu na rynku pracy po 

opuszczeniu programu, w stosunku do 

sytuacji w momencie przystąpienia do 

interwencji EFS (uczestnik 

bezrobotny lub bierny zawodowo w 

chwili wejścia do programu EFS). 

Wskaźnik mierzony do czterech 

tygodni od zakończenia przez 

uczestnika udziału w projekcie. Tym 

samym, we wskaźniku należy 

uwzględniać wszystkie osoby, które w 

okresie do czterech tygodni po 

zakończeniu udziału w projekcie 

podjęły zatrudnienie. Definicja 

opracowana na podstawie definicji 

wykorzystywanych przez: Eurostat, 

baza danych Polityki Rynku Pracy, 

badanie aktywności ekonomicznej 

ludności. 

Osoby bezrobotne lub bierne 

zawodowo, które po uzyskaniu 

wsparcia EFS podjęły zatrudnienie 

(łącznie z prowadzącymi działalność 

na własny rachunek) bezpośrednio po 

opuszczeniu projektu. 

Osoby bezrobotne definiowane są 

jako: osoby pozostające bez pracy, 

gotowe do podjęcia pracy i aktywnie 

poszukujące zatrudnienia. Definicja 

uwzględnia osoby zarejestrowane 

jako bezrobotne zgodnie z krajowymi 

definicjami, nawet jeżeli nie spełniają 

one wszystkich trzech kryteriów. 

Definicja uwzględnia zarówno osoby 

bezrobotne w rozumieniu badania 

aktywności ekonomicznej ludności, 

jak i osoby zarejestrowane jako 

bezrobotne. Studenci studiów 

stacjonarnych uznawani są za osoby 

bierne zawodowo, nawet jeśli 

spełniają kryteria dla bezrobotnych, 

zgodnie z ww. definicją. Osoby 

kwalifikujące się do urlopu 

macierzyńskiego lub rodzicielskiego, 

które są bezrobotne w rozumieniu 

fakt prowadzenia działalności gosp. (CEIDG) 

 

Sposób pomiaru: do 4 tygodni po 

zakończeniu udziału uczestnika w projekcie 

objętym grantem. 
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niniejszej definicji (nie pobierają 

świadczeń z tytułu urlopu), należy 

wykazywać jako osoby bezrobotne. 

Status na rynku pracy określany jest w 

dniu rozpoczęcia uczestnictwa w 

projekcie. 

Osobę w wieku emerytalnym (w tym 

osobę, która osiągnęła wiek 

emerytalny, ale nie pobiera świadczeń 

emerytalnych) oraz osobę pobierającą 

emeryturę lub rentę, która spełnia 

warunki definicji wskaźnika dot. osób 

bezrobotnych objętych wsparciem (tj. 

pozostaje bez pracy, jest gotowa do 

podjęcia pracy i aktywnie poszukuje 

zatrudnienia) należy traktować jako 

bezrobotną.  

Definicja opracowana na podstawie: 

Eurostat, baza danych Polityki Rynku 

Pracy. 

Osoby bierne zawodowo definiowane 

jako: osoby, które w danej chwili nie 

tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie 

pracują i nie są bezrobotne). Definicja 

osób pracujących jak we wskaźniku: 

Liczba osób pracujących, łącznie z 

prowadzącymi działalność na własny 

rachunek, objętych wsparciem w 

programie. Definicja osoby 

bezrobotnej tak jak we wskaźniku: 

Liczba osób bezrobotnych, w tym 

długotrwale bezrobotnych,  objętych 

wsparciem. Studenci studiów 

stacjonarnych uznawani są za osoby 

bierne zawodowo. Osoby będące na 

urlopie wychowawczym 

(rozumianym jako nieobecność w 

pracy, spowodowana opieką nad 

dzieckiem w okresie, który nie mieści 

się w ramach urlopu macierzyńskiego 

lub urlopu rodzicielskiego), uznawane 

są za bierne zawodowo, chyba że są 

zarejestrowane już jako bezrobotne 

(wówczas status bezrobotnego ma 

pierwszeństwo). 

Osoby prowadzące działalność na 

własny rachunek (w tym bezpłatnie 

pomagający osobie prowadzącej 

działalność członek rodziny) nie są 

uznawane za bierne zawodowo. 
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Status na rynku pracy jest określany w 

dniu rozpoczęcia uczestnictwa w 

projekcie. 

Dzieci i młodzież do 18 r. ż. są co do 

zasady uznawane za osoby bierne 

zawodowo, o ile nie spełniają 

przesłanek, na podstawie których 

można je zaliczyć do osób 

bezrobotnych lub pracujących (tj. 

poszukują pracy lub podjęły pracę). 

Studenci studiów stacjonarnych, 

którzy są zatrudnieni (również na 

część etatu) powinni być wykazywani 

jako osoby pracujące. Osobę w wieku 

emerytalnym (w tym osobę, która 

osiągnęła wiek emerytalny, ale nie 

pobiera świadczeń emerytalnych) oraz 

osobę pobierającą emeryturę lub 

rentę, która spełnia warunki definicji 

wskaźnika dot. osób bezrobotnych 

objętych wsparciem (tj. pozostaje bez 

pracy, jest gotowa do podjęcia pracy i 

aktywnie poszukuje zatrudnienia) 

należy traktować jako bezrobotną. 

Doktorantów można uwzględniać we 

wskaźniku dot. biernych zawodowo, 

pod warunkiem, że nie są oni 

zatrudnieni na uczelni, w innej 

instytucji lub przedsiębiorstwie. W 

przypadku, gdy doktorant wykonuje 

obowiązki służbowe, za które 

otrzymuje wynagrodzenie należy 

traktować go jako osobę pracującą. 

Definicja opracowana na podstawie: 

Eurostat, baza danych Polityki Rynku 

Pracy. 

Pracujący to osoby w wieku 15 lat i 

więcej, które wykonują pracę, za którą 

otrzymują wynagrodzenie, z której 

czerpią zyski lub korzyści rodzinne 

lub osoby posiadające zatrudnienie 

lub własną działalność, które jednak 

chwilowo nie pracują ze względu na 

np. chorobę, urlop, spór pracowniczy 

czy kształcenie się lub szkolenie. 

Osoby prowadzące działalność na 

własny rachunek – prowadzące 

działalność gospodarczą, 

gospodarstwo rolne lub praktykę 

zawodową – są również uznawane za 
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pracujących, o ile spełniony jest jeden 

z poniższych warunków: 

1) Osoba pracuje w swojej 

działalności, praktyce zawodowej 

lub gospodarstwie rolnym w celu 

uzyskania dochodu, nawet jeżeli 

przedsiębiorstwo nie osiąga 

zysków. 

2) Osoba poświęca czas na 

prowadzenie działalności 

gospodarczej, praktyki 

zawodowej czy gospodarstwa 

rolnego, nawet jeżeli nie 

zrealizowano żadnej sprzedaży 

lub usług i nic nie 

wyprodukowano (na przykład: 

rolnik wykonujący prace w celu 

utrzymania swojego 

gospodarstwa; architekt 

spędzający czas w oczekiwaniu 

na klientów w swoim biurze; 

rybak naprawiający łódkę czy 

siatki rybackie, aby móc dalej 

pracować; osoby uczestniczące w 

konwencjach lub seminariach). 

3) Osoba jest w trakcie zakładania 

działalności gospodarczej, 

gospodarstwa rolnego lub 

praktyki zawodowej; zalicza się 

do tego zakup lub instalację 

sprzętu, zamawianie towarów w 

ramach przygotowań do 

uruchomienia działalności. 

Bezpłatnie pomagający członek 

rodziny uznawany jest za osobę 

pracującą, jeżeli wykonywaną 

przez siebie pracą wnosi 

bezpośredni wkład w działalność 

gospodarczą, gospodarstwo rolne 

lub praktykę zawodową będącą w 

posiadaniu lub prowadzoną przez 

spokrewnionego członka tego 

samego gospodarstwa 

domowego. 

Powyższe warunki są identyczne z 

definicją badania aktywności 

ekonomicznej ludności. 

Bezpłatnie pomagający osobie 

prowadzącej działalność członek 

rodziny uznawany jest za „osobę 
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prowadzącą działalność na własny 

rachunek”. 

Żołnierze poborowi, którzy wykonują 

określoną pracę, za którą otrzymują 

wynagrodzenie lub innego rodzaju 

zysk nie są uznawani za "osoby 

pracujące" . 

Osoby przebywające na urlopie 

macierzyńskim/rodzicielskim 

(rozumianym jako świadczenie 

pracownicze, który zapewnia płatny 

lub bezpłatny czas wolny od pracy do 

momentu porodu i obejmuje 

późniejszą krótkoterminową opiekę 

nad dzieckiem) są uznawane za 

„osoby pracujące”. 

Osoby przebywające na urlopie 

wychowawczym (rozumianym jako 

nieobecność w pracy, spowodowaną 

opieką nad dzieckiem w okresie, który 

nie mieści się w ramach urlopu 

macierzyńskiego lub rodzicielskiego) 

są uznawane za „osoby bierne 

zawodowo”, chyba że są 

zarejestrowane już jako „osoby 

bezrobotne” (wówczas status 

bezrobotnego ma pierwszeństwo). 

„Zatrudnienie subsydiowane” jest 

uznawane za "zatrudnienie”. Należy je 

rozumieć jako zachętę do zatrudnienia 

zgodnie z definicjami Polityki Rynku 

Pracy: Zachęty do zatrudnienia 

obejmują środki, które ułatwiają 

rekrutację osób bezrobotnych i innych 

grup docelowych lub pomagają 

zapewnić ciągłość zatrudnienia osób 

narażonych na przymusowe 

zwolnienie z pracy. 

Zachęty do zatrudnienia odnoszą się 

do subsydiowania miejsc pracy na 

otwartym rynku prac, które mogą 

istnieć lub zostać stworzone bez 

dotacji publicznych i które, jak należy 

mieć nadzieję, utrzymają się po 

okresie subsydiowania. Miejsca 

pracy, które mogą być subsydiowane, 

dotyczą zwykle sektora prywatnego, 

ale do uzyskania wsparcia kwalifikują 

się również miejsca pracy z sektora 

publicznego i instytucji 
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niekomercyjnych, przy czym 

rozróżnienie nie jest wymagane. 

Środki publiczne w postaci zachęt w 

zakresie zatrudnienia mają swój udział 

w  kosztach zatrudnienia, przy czym 

większość tych kosztów nadal ponosi 

pracodawca. Nie wyklucza to jednak 

przypadków, kiedy wszystkie koszty 

pracy pokrywane są przez określony 

czas ze środków publicznych. 

Definicja opracowana na podstawie:  

Eurostat, badanie aktywności 

ekonomicznej ludności. 

Status na rynku pracy jest określany w 

dniu rozpoczęcia uczestnictwa w 

projekcie. 

Studenci studiów stacjonarnych, 

którzy są zatrudnieni (również na 

część etatu) powinni być wykazywani 

jako osoby pracujące. 

Osoby przebywające na urlopie 

rodzicielskim lub wychowawczym w 

przypadku, gdy jednocześnie pracują 

w niepełnym wymiarze czasu, 

uznawane są za osoby pracujące. 

Tym samym wskaźnik dotyczy 

wyłącznie tych osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, które w momencie 

rozpoczęcia udziału we wsparciu były 

bezrobotne lub bierne zawodowo. 

Do wskaźnika nie są wliczane osoby, 

które nie ukończyły 18 r. życia w 

chwili wejścia do projektu. 

Liczba osób 

zagrożonych 

ubóstwem lub 

wykluczeniem 

społecznym, u 

których wzrosła 

aktywność 

społeczna 

 

osoba Wskaźnik obejmuje osoby zagrożone 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, które objęte zostały 

wsparciem w zakresie aktywizacji 

społecznej, u których nastąpił postęp 

w procesie aktywizacji społecznej. 

Wartość tego wskaźnika nie może 

być niższa niż 56% osób 

zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych 

wsparciem w projekcie objętym 

grantem (min. 56% liczebności grupy 

docelowej obejmującej osoby 

zagrożone ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym).  

Źródło pomiaru: dokument potw. postęp w 

procesie aktywizacji społecznej np.: opinia 

psychologa, pedagoga, terapeuty, pracownika 

socjalnego o samodzielności odnosząca się do 

działań, zaświadczenia z różnych instytucji 

/zaświadczenie o podjęciu nauki; zaśw.  

o podjęciu/ukończeniu terapii uzależnienia/, 

zaśw. o rozpoczęciu udziału w zajęciach w 

ramach CIS,KIS/ zaśw. o podjęciu 

wolontariatu. 

Sposób pomiaru:  

do 4 tygodni następujących po zakończeniu 

udziału uczestnika w projekcie.  
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Oznacza liczbę uczestników projektu, 

którzy po zakończeniu udziału w 

projekcie:  

a) dokonali postępu w procesie 

aktywizacji społecznej i zmniejszenia 

dystansu do zatrudnienia, przy czym 

postęp powinien być rozumiany w 

szczególności jako:  

I. rozpoczęcie nauki,  

II.  wzmocnienie motywacji do 

pracy po projekcie, 

III.  zwiększenie pewności siebie i 

własnych umiejętności, 

IV. poprawa umiejętności 

rozwiązywania pojawiających 

się problemów, 

V. podjęcie wolontariatu, 

VI. poprawa stanu zdrowia, 

VII. ograniczenie nałogów, 

VIII.  doświadczenie widocznej 

poprawy w funkcjonowaniu 

(w przypadku osób z 

niepełnosprawnościami), lub  

b) podjęli dalszą aktywizację w 

formie, która:  

I. obrazuje postęp w procesie 

aktywizacji społecznej i 

zmniejsza dystans do 

zatrudnienia,  

II. nie jest tożsama z formą 

aktywizacji, którą uczestnik 

projektu otrzymywał przed 

projektem,  

III. nie jest tożsama z formą 

aktywizacji, którą uczestnik projektu 

otrzymywał w ramach projektu, chyba 

że nie jest ona finansowana ze 

środków EFS i że stanowi postęp w 

stosunku do sytuacji uczestnika 

projektu w momencie rozpoczęcia 

udziału w projekcie 

2.2 WSKAŹNIKI REZULTATU – PROJEKT GRANTOWY 

Liczba osób 

zagrożonych 

ubóstwem lub 

wykluczeniem 

społecznym, które 

podniosły 

kwalifikacje lub  

kompetencje po 

osoba Nabycie kompetencji weryfikowane 

będzie czteroetapowo, zgodnie z 

definicją wskaźnika. 

Kompetencje to wyodrębniony zestaw 

efektów uczenia się. Opis kompetencji 

zawiera jasno określone warunki, 

które powinien spełniać uczestnik 

projektu ubiegający się o nabycie 

Źródło pomiaru: certyfikat, dyplom w 

przypadku kwalifikacji, zaświadczenie w 

przypadku kompetencji.  

Sposób pomiaru: do 4 tygodni po 

zakończeniu udziału uczestnika w projekcie 

objętym grantem. 
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opuszczeniu 

programu 

kompetencji, tj. wyczerpującą 

informację o efektach uczenia się oraz 

kryteria i metody ich weryfikacji.  

Nabycie kompetencji weryfikowane 

będzie w 4 etapach: 

I Zakres – zdefiniowanie grupy 

docelowej do objęcia wsparciem oraz 

wybranie obszaru interwencji EFS, 

który będzie poddany ocenie; 

II Wzorzec – zdefiniowanie standardu 

wymagań, tj. efektów uczenia się, 

które osiągną uczestnicy w wyniku 

przeprowadzonych działań 

projektowych; 

III Ocena – przeprowadzenie 

weryfikacji na podstawie 

opracowanych kryteriów oceny po 

zakończeniu wsparcia udzielanego 

danej osobie; 

IV Porównanie – porównanie 

uzyskanych wyników etapu III 

(ocena) z przyjętymi wymaganiami 

(określonymi na etapie II z efektami 

uczenia się) po zakończeniu wsparcia 

udzielanego danej osobie. 

 

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. 

Wskaźnik mierzony do  czterech 

tygodni od zakończenia przez 

uczestnika udziału w projekcie. 

Źródło: Komisja Europejska, 

Europejskie Ramy Kwalifikacji 

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

Wykazywać należy wyłącznie 

kwalifikacje osiągnięte w wyniku 

operacji Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Powinny one być 

zgłaszane tylko raz dla uczestnika 

projektu. Uzyskanie kwalifikacji jest 

każdorazowo weryfikowane poprzez 

przeprowadzenie odpowiedniego ich 

sprawdzenia (np. w formie egzaminu). 

Wskaźnik 

efektywności 

społecznej 

osoba Definicja oraz szczegółowe warunki 

dotyczące metodologii pomiaru i 

sposobu weryfikacji spełnienia 

Źródło pomiaru: dokument potw. postęp w 

procesie aktywizacji społecznej np.: opinia 

psychologa, pedagoga, terapeuty, pracownika 
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 warunku dot. efektywności społecznej 

i zatrudnieniowej zawierają załączniki 

do Ogłoszenia o naborze załącznik - 

Sposób i metodologia mierzenia 

kryterium efektywności społecznej i 

zatrudnieniowej w projektach 

realizowanych w ramach Osi 

Priorytetowej IX Solidarne 

społeczeństwo oraz załącznik– 

Pomiar efektywności społecznej i 

zatrudnieniowej w celu tematycznym 

9. 

 

Zgodnie z powyższymi wytycznymi 

minimalny poziom efektywności 

społecznej wynosi 34% mierzone 

wśród osób zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym, 

które przystąpiły do projektu i 

skorzystały z usług aktywnej 

integracji o charakterze społecznym 

lub edukacyjnym, lub zdrowotnym. 

Oznacza to, iż wskaźnik efektywności 

społecznej na poziomie projektu 

obejmie min. 34% osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych wsparciem w 

projekcie (min. 34% liczebności 

grupy docelowej obejmującej osoby 

zagrożone ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym). 

socjalnego o samodzielności odnosząca się do 

działań, zaświadczenia z różnych instytucji 

/zaświadczenie o podjęciu nauki; zaśw.  

o podjęciu/ukończeniu terapii uzależnienia/, 

zaśw. o rozpoczęciu udziału w zajęciach w 

ramach CIS,KIS/ zaśw. o podjęciu 

wolontariatu. 

 

Sposób pomiaru:  

do 3 miesięcy następujących po zakończeniu 

udziału uczestnika w projekcie. 

 

Wskaźnik 

efektywności 

zatrudnieniowej 

osoba Definicja oraz szczegółowe warunki 

dotyczące metodologii pomiaru i 

sposobu weryfikacji spełnienia 

warunku dot. efektywności społecznej 

i zatrudnieniowej zawierają załączniki 

do Ogłoszenia o naborze: załącznik - 

Sposób i metodologia mierzenia 

kryterium efektywności społecznej i 

zatrudnieniowej w projektach 

realizowanych w ramach Osi 

Priorytetowej IX Solidarne 

społeczeństwo oraz załącznik– 

Pomiar efektywności społecznej i 

zatrudnieniowej w celu tematycznym 

9. 

Zgodnie z powyższymi wytycznymi 

efektywność zatrudnieniowa określa 

odsetek uczestników projektu, którzy 

Źródło pomiaru: : kopie umów o pracę; um. 

cywilno-prawna; um. o dzieło; dokum. potw. 

fakt prowadz działal. gosp. (np. dowód 

opłacenia składek na ubezp społ lub zaśw. wyd. 

przez upoważ. organ, np. ZUS, US, urząd 

gminy, zaświadczenie z PUP, 

oświadczenie uczestnika o poszukiwaniu 

pracy). 

 

 

Sposób pomiaru: do 3 miesięcy następ. po 

zakończeniu udziału uczestnika w projekcie 
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znaleźli się w jednej z poniższych 

sytuacji:  

a) jako osoby bierne zawodowo  

lub bezrobotne w momencie 

przystąpienia do projektu, podjęli 

zatrudnienie  po zakończeniu udziału 

w projekcie lub w trakcie jego 

trwania; 

b) jako osoby bierne zawodowo 

w momencie przystąpienia do 

projektu, zaczęli poszukiwać pracy  po 

zakończeniu udziału w projekcie; 

c) jako osoby bierne zawodowo 

lub bezrobotne w momencie 

przystąpienia do projektu, podjęli 

dalszą aktywizację zawodową, w tym 

w projekcie realizowanym w ramach 

PI 9v lub CT 8 (PI 8i, 8ii, 8iii lub 8iv), 

po zakończeniu udziału w projekcie 

lub w trakcie jego trwania; 

d) jako uczestnicy CIS lub KIS 

w trakcie trwania projektu lub po jego 

zakończeniu podjęli zatrudnienie w 

ramach zatrudnienia wspieranego; 

e) jako osoby zatrudnione w 

ZAZ lub uczestniczące w WTZ w 

trakcie trwania projektu lub po jego 

zakończeniu podjęli zatrudnienie na 

otwartym rynku pracy, w tym w PS.  

 

Wszystkie wymienione w lit. a)-e) 

powyżej sytuacje uznawane są za 

osiągnięcie efektywności 

zatrudnieniowej i nie są uwzględniane 

na potrzeby pomiaru efektywności 

społecznej. 

Minimalny poziom wskaźnika: 

a) wskaźnik efektywności 

zatrudnieniowej dla osób z 

niepełnosprawnościami - wartość 

docelowa 12%; 

b) wskaźnik efektywności 

zatrudnieniowej dla pozostałych osób 

lub środowisk zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym – 

wartość docelowa 25%. 
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II.4.2 Rozliczanie projektu i kwota uproszczona. 

 

Grantobiorca rozlicza się z LGD na podstawie kwoty uproszczonej. 

Kwotą uproszczoną jest kwota uzgodniona za wykonanie całego projektu objętego grantem na 

etapie zatwierdzenia przez LGD wniosku o powierzenie grantu. Do kwoty uproszczonej należy 

stosować zapisy Wytycznych w zakresie kwalifikowalności dot. kwot ryczałtowych, z 

uwzględnieniem przy rozliczaniu reguły proporcjonalności. 

 

Grantobiorca jest zobowiązany do rozliczenia projektu objętego grantem na etapie końcowego 

wniosku o rozliczenie grantu pod względem finansowym proporcjonalnie do stopnia 

osiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o powierzenie grantu, co jest 

określane analogicznie, jako „reguła proporcjonalności”. Decyzję o zastosowaniu 

proporcjonalnego rozliczenia grantu w stosunku do osiągniętych wskaźników i kryterium 

wyboru operacji podejmuje LGD. 

1. W przypadku niezrealizowania wskaźników lub niespełnienia kryterium wyboru 

operacji, LGD może uznać wszystkie lub odpowiednią część wydatków dotychczas 

rozliczonych w ramach projektu objętego grantem za niekwalifikowalne. 

2. W przypadku niezrealizowania wskaźników Grantobiorca może również sam zwrócić 

się do LGD z wnioskiem o proporcjonalne rozliczenie grantu do poziomu osiągniętych 

wskaźników. We wniosku grantobiorca powinien przedstawić przyczyny nieosiągnięcia w 

pełni założonych wskaźników oraz wykazać swoje starania zmierzające do osiągnięcia tych 

założeń lub wykazać wystąpienie tzw. siły wyższej. LGD w takiej sytuacji może podjąć decyzję 

o uznaniu części wydatków poniesionych przez grantobiorcę za niekwalifikowalne i żądać ich 

zwrotu. 

UWAGA! LGD będzie weryfikować spełnienie celu projektu (wyrażonego wskaźnikami 

produktów lub rezultatów) również na zakończenie realizacji projektu zgodnie z regułą 

proporcjonalności, opisaną w podrozdziale II.4.2 Zasad. 

 

UWAGA! W związku z realizacją projektów objętych grantem z wykorzystaniem 

uproszczonych metod rozliczania wydatków w projektach finansowanych ze środków EFS, 

LGD „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” 

zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych wskaźników produktu i rezultatu do 

umowy o powierzenie grantu, których zadaniem będzie weryfikacja zrealizowania działań 

projektowych i osiągnięcie celu projektu. Dodatkowe wskaźniki produktu i rezultatu wpisane 

do umowy o powierzenie grantu będą wynikać z treści i założeń zatwierdzonego wniosku o 

powierzenie grantu (dotyczyć będą przede wszystkim liczby godzin udzielanego wsparcia i 

jego odbiorców). 
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III. Wniosek o powierzenie grantu 

III.1. Przygotowanie wniosku o powierzenie grantu 

1. Wniosek o powierzenie grantu projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić  

i wysłać w Generatorze Wniosków dostępnym wraz z ogłoszeniem o naborze na stronie: 

www.elgd.pl, następnie wersję papierową wniosku o powierzenie grantu, wydrukowaną  

z wygenerowanego z generatora wniosków aplikacyjnych, podpisanego przez osoby 

uprawnione wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy złożyć w jednym egzemplarzu, w 

formie wydruku, w terminie naboru w biurze LGD „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

Gmin Dobrzyńskich Region Północ”.  

2. Wniosek w generatorze wniosków aplikacyjnych należy wypełnić w sposób kompletny 

tzn. wypełnić w języku polskim wszystkie pola wskazane we wniosku o powierzenie grantu. 

Jeśli dane pole we wniosku o powierzenie grantu nie dotyczy danego wniosku to należy wpisać: 

„nie dotyczy” lub „-„.  

3. Wniosek o powierzenie grantu należy złożyć zarówno w wersji elektronicznej (poprzez 

generator wniosków), jak i w wersji papierowej (jeden egzemplarz). Obie wersje powinny być 

tożsame (o tożsamości decyduje suma kontrolna na wersji elektronicznej i papierowej).  

4. W przypadku podpisania wniosku na podstawie pełnomocnictwa wymagane jest 

załączenie pełnomocnictwa do wniosku o powierzenie grantu. Pełnomocnictwo stanowi 

załącznik do wniosku o powierzenie grantu: należy je załączyć w oryginale w jednym 

egzemplarzu do wersji papierowej wniosku o powierzenie grantu. 

5. W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu generatora, uwagi i błędy 

należy zgłaszać telefonicznie pod numerami: 505 759 320,   572 352 797 lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dobrzyniacy@wp.pl  

6. Jeżeli zgodnie z dokumentami prawnymi określającymi funkcjonowanie 

wnioskodawcy (np. statut, KRS) do reprezentowania wnioskodawcy konieczny jest podpis 

więcej niż jednej osoby, wszystkie uprawnione osoby powinny być wskazane we wniosku. 

Nie oznacza to jednak, że wnioskodawca wskazuje listę potencjalnych osób, a jedynie te, które 

podpisują wniosek o powierzenie grantu i ich uprawnienia są wystarczające do reprezentowania 

wnioskodawcy. 

7. Papierowy egzemplarz wniosku o powierzenie grantu powinien być wpięty jako 

odrębny kompletny dokument w foliowy skoroszyt z otworami umożliwiającymi wpięcie go 

do segregatora. 

 

 
 

UWAGA: Wymaga się zachowania czytelności wszystkich formularzy składanych w 

odpowiedzi na Ogłoszenie o naborze wniosków. 

UWAGA: Wniosek należy wypełnić zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszych 

zasadach, ogłoszeniu o naborze i instrukcjami, które są wskazane we wzorze wniosku o 

powierzenie grantu. 

 

http://www.elgd.pl/
mailto:dobrzyniacy@wp.pl
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III.2. Wycofanie wniosku o powierzenie grantu  

 

1. Wnioskodawca składający wniosek o powierzenie grantu, może wycofać złożony 

wniosek na każdym etapie jego składania i oceny poprzez pisemne zawiadomienie LGD o 

wycofaniu wniosku. 

2. Wycofanie wniosku w całości sprawia, że powstaje sytuacja, jakby podmiot ubiegający 

się o grant wniosku nie złożył. Natomiast wycofanie wniosku w części lub innej deklaracji 

(załącznika) sprawia, że podmiot ubiegający się o grant znajduje się w sytuacji sprzed złożenia 

tych dokumentów. 

3. Wnioskodawca może wystąpić o zwrot złożonego oryginału wniosku i oryginałów 

załączników.  

Kopię wniosku oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie załączników pozostają w 

biurze LGD wraz z oryginałem pisemnej deklaracji o wycofaniu wniosku.  

4. Zwrot dokumentów Wnioskodawcy może nastąpić bezpośrednio bądź 

korespondencyjnie – na prośbę wnioskodawcy. 

 

IV. Procedura oceny i wyboru projektu i warunki udzielania 

wsparcia 
 

IV.1. Weryfikacja wstępna wniosku 

Weryfikacja wstępna dokonywana jest zgodnie z zasadami opisanymi w Procedurze naboru, 

oceny i wyboru grantów w ramach projektów grantowych  „Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” realizowanych w ramach Lokalnej Strategii 

Rozwoju ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020, Europejski Fundusz Społeczny 

Pracownicy biura LGD dokonują weryfikacji wstępnej każdego wniosku złożonego w danym 

naborze w zakresie: 

1) zgodności projektu z LSR, w tym z Programem, tj. RPO WK-P na lata 2014-2020; 

2) wstępnej oceny spełniania kryteriów wyboru projektu; 

3) propozycji ustalenia kwoty dofinansowania. 

Pracownicy biura LGD, dokonując weryfikacji wstępnej wniosku, mogą korzystać z pomocy 

ekspertów zewnętrznych. 

Na etapie weryfikacji wstępnej wniosku LGD14 ma możliwość jednorazowego wezwania 

wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień/dokumentów mających niezbędne znaczenie na każdym 

etapie oceny i wyboru projektu przez Radę, w szczególności, gdy: 

1) dany dokument nie został załączony do wniosku pomimo zaznaczenia w formularzu 

wniosku, iż wnioskodawca go załącza,  

 
14 Zarząd LGD wzywa do złożenia dokumentów/wyjaśnień na etapie weryfikacji wstępnej wniosku o 

powierzenie grantu. 
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2) dany dokument nie został załączony (niezależnie od deklaracji wnioskodawcy 

wyrażonej we wniosku), a z formularza wniosku wynika, że jest to dokument 

obowiązkowy, 

3) informacje zawarte we wniosku o powierzenie grantu oraz załącznikach są rozbieżne,  

4) informacje zawarte we wniosku nie pozwalają zweryfikować kryteriów zgodności 

projektu z LSR i RPO WK-P na lata 2014-2020 w oparciu o kartę weryfikacji wstępnej. 

 

Wnioskodawca zostaje wezwany do złożenia pisemnych uzupełnień lub wyjaśnień w terminie 

7 dni kalendarzowych od dnia odbioru pisma  w sprawie złożenia pisemnych uzupełnień lub 

wyjaśnień. 

Niezłożenie uzupełnień lub wyjaśnień w wyznaczonym terminie skutkuje rozpatrzeniem 

wniosku z uwzględnieniem jego zawartości w dniu złożenia. 

 

Wezwanie Wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień/uzupełnień może wiązać się z koniecznością 

skorygowania/poprawienia wniosku o powierzenie grantu w generatorze wniosków.  

W przypadku konieczności skorygowania/poprawienia wniosku w generatorze wniosków, 

wniosek zostanie odblokowany w systemie przez LGD i ponownie udostępniony 

Wnioskodawcy do edycji. 

 

W odpowiedzi na wezwanie LGD Wnioskodawca winien: 

1) złożyć pismo przewodnie zawierające odniesienie do wskazanego w wezwaniu zakresu 

wymaganych uzupełnień/wyjaśnień; 

2) skorygowany zgodnie z uwagami przedstawionymi w wezwaniu wniosek o powierzenie 

grantu wraz załącznikami (jeśli też wymagały poprawy); 

3) załączyć oświadczenie o niewprowadzeniu we wniosku oraz w pozostałych 

dokumentach zmian innych niż wynikające z wezwania LGD, jak również zawierające 

informację, że złożone uzupełnienia/wyjaśnienia nie powodują zwiększenia 

wnioskowanej kwoty grantu. 

Za dzień złożenia wyjaśnień/uzupełnienia dokumentów przyjmuje się datę ich 

dostarczenia/wpływu do biura LGD. 

IV.2. Proces decyzyjny – proces oceny i wyboru Grantobiorcy 

 

Proces decyzyjny polega na wykonaniu czynności przez Radę LGD według dokumentu 

Procedura naboru, oceny i wyboru grantów w ramach projektów grantowych   „Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” realizowanych w ramach 

Lokalnej Strategii Rozwoju ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,Europejski Fundusz Społeczny oraz Regulaminu 

Rady „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”. Oba 

dokumenty dostępne są na stronie www.elgd.pl  

 

Rada dokonuje wyboru projektów, spośród tych, które są zgodne z LSR. 

http://www.elgd.pl/
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Zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy RLKS, za projekt zgodny z LSR uznaje się taki, który: 

1. zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie 

zaplanowanych w LSR wskaźników; 

2. jest zgodny z RPO WK-P na lata 2014-2020; 

3. jest zgodny z zakresem tematycznym projektu; 

4. jest objęty wnioskiem, który został złożony w miejscu i terminie wskazanym  

w Ogłoszeniu o naborze wniosków. 

 

Zgodność z LSR badana jest na podstawie kryteriów zgodności z LSR określonych sekcji 1. 

Kryteria zgodności z LSR oraz z RPO WK-P na lata 2014-2020 w punktach 1-26 w dokumencie 

Kryteria wyboru i oceny projektów objętych grantem (EFS), stanowiących załącznik do Ogłoszenia 

o naborze wniosków.  

Warunkiem uznania projektu za zgodny z LSR jest uzyskanie odpowiedzi TAK lub NIE 

DOTYCZY za spełnienie wszystkich ww. kryteriów zgodności z LSR.  

 

Projekt, który nie jest zgodny z LSR nie podlega dalszej ocenie według lokalnych 

kryteriów wyboru i tym samym nie podlega wyborowi. 

 

Wybór projektów do dofinansowania dokonywany jest spośród projektów uznanych za zgodne 

z LSR, na podstawie oceny spełnienia lokalnych kryteriów wyboru określonych w sekcji 2. 

Lokalne kryteria wyboru  punktach 1-11 w dokumencie Kryteria wyboru i oceny projektów 

objętych grantem (EFS), stanowiących załącznik do Ogłoszenia o naborze wniosków.  

Aby wniosek o powierzenie grantu mógł zostać wybrany przez Radę LGD do dofinansowania 

musi być uznany za zgodny z LSR i musi uzyskać minimum punktowe określone dla danego 

typu projektu: 

 

 

Rodzaj projektu Maksymalna 

ilość punktów 

Minimalna ilość 

punktów 

Dla projektów:  

Typ 1e)  aktywizacja społeczno-zawodowa 

(w tym szkolenia i podnoszące 

kompetencje i/lub dające nowe 

umiejętności zawodowe i społeczne) 

45 20 

Dla projektów: 

Typy: 

1c) kluby młodzieżowe 

1f) inne z obszaru aktywnej integracji o 

charakterze środowiskowym 

2c) inne rozwiązania w zakresie 

organizowania społeczności lokalnej i 

animacji społecznej 

41 19 
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IV.3. Informacja o projektach wybranych do dofinansowania 

 

Po zakończeniu procesu wyboru projektów (jednak w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia 

następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków) następuje sporządzenie  

i wysłanie pism do wszystkich Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektów 

informujących o wynikach oceny zgodności projektu z LSR i wyniku wyboru (także 

negatywnego), w tym oceny w zakresie spełniania przez projekt kryteriów wyboru z podaniem 

liczby punktów otrzymanych przez projekt.  

W przypadku pozytywnego wyniku zawierającą dodatkowo wskazanie, czy projekt mieści się 

w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze, a jeśli ustalona kwota wsparcia jest 

niższa niż wnioskowana, to również uzasadnienie wysokości tej kwoty.  

W sytuacji obniżenia kwoty budżetu projektu przez Radę konieczne jest, przed podpisaniem 

umowy o powierzenie grantu, dostosowanie15  przez wnioskodawcę kwoty budżetu do poziomu 

wynikającego z oceny przez Radę we wniosku o powierzenie grantu. Cel/e projektu oraz 

wskaźniki i poziom ich osiągnięcia pozostają bez zmian. 

 

W przypadku: 

1.  projektów wybranych przez LGD do dofinansowania, które mieszczą się w limicie 

środków skan pisma może być przekazywany wyłącznie pocztą elektroniczną, o ile 

wnioskodawca podał adres  e-mail 

2. Wyniku oceny, w  odniesieniu do którego przewidziana jest możliwość wniesienia 

odwołania pismo do wnioskodawcy zawiera dodatkowo  pouczenie o   możliwości 

wniesienia odwołania. W takiej sytuacji skan pisma jest przekazywany  drogą poczty 

elektronicznej (o ile wnioskodawca podał adres e-mail), a oryginał pisma – listem 

poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub w inny sposób umożliwiający 

uzyskanie potwierdzenia odebrania pisma. W celu potwierdzenia doręczenia pisma  i 

ustalenia terminowego wniesienia ewentualnego odwołania. 

 

W terminie 60 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków LGD 

zamieszcza  na swojej stronie internetowej: 

- listy projektów zgodnych   z LSR  

- listy projektów wybranych do dofinansowania 

- protokół z posiedzenia Rady dotyczący oceny i wyboru projektów 

 

IV.4. Udostępnienie dokumentów związanych z oceną wniosku o powierzenie grantu 

 

Grantobiorcy przysługuje prawo pisemnego wystąpienia do LGD o udostępnienie dokumentów 

związanych z oceną złożonego przez niego wniosku o powierzenie grantu, w tym kart ocen, 

 
15 Dostosowanie budżetu do kwoty ustalonej przez Radę odbywa się po złożeniu przez wnioskodawcę, w formie 

pisemnej zgody na realizację projektu, pomimo obniżonej kwoty wsparcia. 
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przy zachowaniu zasady anonimowości osób dokonujących oceny. LGD zapewnia sprawne 

wykonanie woli Grantobiorcy w tym zakresie. 

 

IV.5. Procedura odwoławcza 

 

Podmiotowi składającemu wniosek o powierzenie grantu przysługuje prawo wniesienia 

odwołania w ciągu 7 dni od dnia doręczenia informacji od LGD w sprawie wyników 

wyboru projektów do dofinansowania.  

Zasady wnoszenia i rozpatrywania odwołania zostały opisane w dokumencie Procedura 

naboru, oceny i wyboru grantów w ramach projektów grantowych   „Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” realizowanych w ramach Lokalnej 

Strategii Rozwoju ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020,Europejski Fundusz Społeczny stanowiącym załącznik do 

Ogłoszenia o naborze. 

 

V. Umowa o powierzenie grantu 

V.1. Informacje ogólne 

Umowa o powierzenie grantów będzie zawierana pomiędzy wnioskodawcami projektów 

wybranych do dofinansowania a LGD „”Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin 

Dobrzyńskich Region Północ”.  

Wzór umowy o powierzenie grantu stanowi załącznik do ogłoszenia o naborze.  

 

Grantobiorca wnosi do LGD poprawnie ustanowione zabezpieczenie prawidłowej realizacji 

Umowy nie później niż w terminie do 15 dni od dnia jej zawarcia, jednak nie później niż w 

dniu złożenia pierwszego wniosku o rozliczenie grantu, na kwotę nie mniejszą niż wysokość 

łącznej kwoty grantu.  

Grantobiorca składa zabezpieczenie w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową . 

LGD może wymagać ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia, decyzję o tym podejmuje Zarząd 

LGD. (nie dotyczy JST), w formie np.: 

 

1. pieniężnej;  

2. poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;  

3. gwarancji bankowej; 

4. gwarancji ubezpieczeniowej; 

5. poręczenia udzielonego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 359); 
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6. weksla z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej; 

7. zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę 

samorządu terytorialnego; 

8. zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i 

rejestrze zastawów, w przypadku, gdy mienie objęte zastawem może stanowić przedmiot 

ubezpieczenia, zastaw ustanawiany jest wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia mienia 

będącego przedmiotem zastawu; 

9. przewłaszczenia rzeczy ruchomych Beneficjenta na zabezpieczenia; 

10. hipoteki, w przypadku, gdy Instytucja Zarządzająca RPO WK-P uzna to za konieczne, 

hipoteka ustanawiana jest wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości 

będącej przedmiotem hipoteki; 

11. poręczenia według prawa cywilnego.  

V.2. Dokumenty wymagane do podpisania Umowy o powierzenie grantu 

 

Jeśli wnioskodawca otrzymał pismo informujące o możliwości przyjęcia wniosku  

o powierzenie grantu do realizacji, składa w terminie 7 dni roboczych od otrzymania informacji 

w tej sprawie wszystkie dokumenty wymagane do podpisania Umowy. Niezłożenie 

dokumentacji w ww. terminie (bez uprzedniej zgody LGD) oznacza rezygnację  

z ubiegania się o grant, LGD może odstąpić od podpisania Umowy o powierzenie grantu  

z wnioskodawcą.  

LGD wymaga dostarczenia następujących dokumentów: 

1. oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne  

i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami (dopuszczalne jest złożenie 

zaświadczeń wydanych przez uprawnione do tego instytucje); 

2. oświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków wobec Skarbu Państwa 

(dopuszczalne jest złożenie zaświadczeń wydanych przez uprawnione do tego instytucje); 

3. harmonogram płatności wraz z kontrasygnatą głównego księgowego; 

4. oświadczenie wnioskodawcy o kwalifikowalności VAT w zakresie możliwości 

odzyskiwania/odliczania VAT na zasadach obowiązującego w Polsce prawa w zakresie 

podatku od towarów i usług. Dodatkowo załącznik ten wymaga kontrasygnaty księgowego 

lub innej osoby odpowiedzialnej za prowadzenie księgowości bądź poświadczenia przez 

uprawnioną w tym zakresie instytucję (np. biuro rachunkowe). 

5. aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru/ewidencji 

właściwych dla formy organizacyjnej wnioskodawcy (z okresu nie dłuższego niż 3 miesiące 

przed dniem złożenia wniosku o powierzenie grantu oraz aktualne na dzień podpisania 

Umowy o powierzenie grantu, tj. z okresu nie dłuższego niż 3 miesiące przed dniem 

podpisania umowy) - kopia poświadczona za zgodność z oryginałem); 

6. upoważnienie do przetwarzania danych osobowych; 

7. odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych; 
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8. oświadczenie o wyodrębnionym rachunku bankowym wnioskodawcy albo 

potwierdzenie otwarcia wyodrębnionego rachunku bankowego dla projektu, np. kopia 

umowy o prowadzenie rachunku bankowego, zaświadczenie z banku o prowadzeniu 

rachunku bankowego, oświadczenie wnioskodawcy, zawierającego nazwę właściciela 

rachunku, nazwę i adres banku oraz numer rachunku bankowego; 

9. oświadczenie wnioskodawcy o niedokonywaniu z rachunku bankowego wypłat 

niezwiązanych z realizowanym projektem; 

10. oświadczenie o zobowiązaniu/braku zobowiązania do stosowania ustawy Pzp.; 

11. oświadczenie dotyczące wprowadzanych zmian do budżetu projektu; 

12. oświadczenie dotyczące przekazywania wytycznych w formie elektronicznej; 

13. obowiązki informacyjne; 

14. zatwierdzony wniosek o powierzenie grantu z budżetem projektu 

 

Aktualne wzory powyższych dokumentów LGD przesyła do grantobiorcy drogą elektroniczną 

wraz z pismem informującym o możliwości przyjęcia wniosku o powierzenie grantu do 

realizacji.  

 

LGD może wymagać od wnioskodawcy złożenia także innych niewymienionych wyżej 

dokumentów, jeżeli są niezbędne do ustalenia stanu faktycznego i prawnego związanego z 

aplikowaniem o grant. Kserokopie dokumentów poświadcza/ją za zgodność z oryginałem16 

osoba/y wskazana/e we wniosku o powierzenie grantu umocowane do podpisania Umowy o 

powierzenie grantu. Brak zgodności treści załączników z informacjami przekazanymi we 

wniosku o powierzenie grantu skutkuje nie zawarciem z wnioskodawcą Umowy o powierzenie 

grantu. 

 

VI. Podstawa prawna i dokumenty programowe 
 

Dokumenty programowe i horyzontalne: 

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 

przyjęty decyzją wykonawczą KE C(2014) 10021 z 16 grudnia 2014 r. ze zmianami 

wprowadzonymi uchwałą Nr 7/284/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 

22 lutego 2017 r. oraz następującymi decyzjami wykonawczymi KE: C(2018) 5004 z 24 

lipca 2018 r. oraz C(2020) 587 z 30 stycznia 2020 r.;  

2. Strategia komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020 z 4 stycznia 2016 r.;  

 
16 W każdym przypadku, w którym jest mowa o kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem należy przez to 

rozumieć kopię zawierającą klauzulę „za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie poświadczoną 

własnoręcznym podpisem przez osobę/y wskazaną/e we wniosku oraz opatrzoną aktualną datą i pieczęcią firmową 

lub umieszczenie na pierwszej stronie kopii dokumentu klauzuli „za zgodność z oryginałem od strony... do 

strony...” opatrzonej podpisem przez osobę/y wskazaną/e we wniosku oraz aktualną datą i pieczęcią firmową 
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3. Strategia zwalczania nadużyć finansowych w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z 26 września 

2018 r.;  

4. System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 r. z 6 listopada 2019 r.; 

5. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z 25 listopada 2020 r.; 

6. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci 

elektronicznej na lata 2014-2020 z grudnia 2017 r.;  

7. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020 z 1 stycznia 202117.; 

8. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-2020 z 18 sierpnia 2020 r.; 

9. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na 

lata 2014-2020 z 3 listopada 2016 r.;  

10. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i 

mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z 5 kwietnia 2018 r.;  

11. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego na 

lata 2014-2020 ze 8 lipca 2019 r18. 

12. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 z kwietnia 2020  r19.  

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty programowe i horyzontalne są dostępne na stronie 

13. www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl   oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl  Strategia 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru „Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” 

http://www.elgd.pl/elgd3/dokumenty-do-pobrania/lsr-2014-2020  

 

Akty prawne: 

1) Rozporządzenie 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 

 
17 Z uwzględnieniem Informacji z dnia 7 stycznia 2021 roku o zmianie oraz częściowym zawieszeniu stosowania 

wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. 
18 Z uwzględnieniem Informacji z dnia 1 stycznia 2021 roku o czasowym zawieszeniu stosowania niektórych zapisów 

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 r. 
19 Z uwzględnieniem Informacji z dnia 1 stycznia 2021 roku o czasowym zawieszeniu stosowania niektórych zapisów 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. 

http://www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.elgd.pl/elgd3/dokumenty-do-pobrania/lsr-2014-2020
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Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE, L 347/320 z 20 grudnia 2013 r. z 

późn. zm.);  

2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady 

(WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE, L 347/470 z 20 grudnia 2013 r. z późn. zm.);  

3) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.05.2016 

r.);  

4) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 

2020 r. poz. 256 z późn. zm.);  

5) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740);  

6) Ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2020 r. poz. 275 z późn. 

zm.);  

7) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 

2018 r. poz. 969);  

8) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.) 

9) Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 

r. poz. 1387 z późn. zm.);  

10) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. 

zm.);  

11) Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej (Dz. U. z2020 r. poz. 194)  

12) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 

r. poz. 1231 z późn. zm.);  

13) Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 

685);  

14) Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. 

zm.);  

15) Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.);  

16) Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 

2020 r. poz. 266 z późn. zm.);  

17) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2019 poz. 

1429 z późn. zm.);  

18) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325);  
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19) Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 

czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2020 r. poz. 358);  

20) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm. );  

21) Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 176);  

22) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 

1843 z późn. zm.);  

23) Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 

z późn. zm.);  

24) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876);  

25) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(Dz. U. 2019 poz.1482 z późn. zm.);  

26) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 218);  

27) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 

2050);  

28) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1205 z późn. zm.);  

29) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z 

późn. zm.);  

30) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 821);  

31) Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. 

U. poz. 769);  

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

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818);  

33) Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 

2020 r. poz. 226);  

34) Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności 

(Dz. U. 2019 r. poz. 1167);  

35) Ustawa z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających 

realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 694);  

36) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1781).  

37) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. w 

sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. Nr 218 poz. 1439);  

38) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w 

ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania 

informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. z 2018 r. poz. 1011);  
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39) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków 

obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo 

związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2018 r. poz. 971);  

40) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie 

zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. poz. 

2367);  

41) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie rejestru 

podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację 

programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. z 2019 poz. 1279)  

42) Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy 

wymiar aktywnej integracji przyjęty Uchwałą Rady Ministrów nr 165 z dnia 12 sierpnia 2014 

r. (M.P. 2014 poz. 787). 

43) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 

r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych  

i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do 

przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100 poz. 1024 ze zm.); 

Wnioskodawca ubiegający się o grant oraz Grantobiorca realizujący projekt zobowiązany jest 

do korzystania z aktualnych wersji ww. dokumentów programowych i horyzontalnych 

oraz aktów prawnych.  

Nieznajomość powyższych dokumentów skutkować może niewłaściwym przygotowaniem 

projektu, nieprawidłowym wypełnieniem formularza wniosku o powierzenie grantu, 

opracowaniem budżetu, itp.  

 

 
 

 

UWAGA! Odpowiedzialność za nieznajomość podstawowych aktów prawnych związanych 

z przygotowaniem wniosku o powierzenie grantu spoczywa na wnioskodawcy/grantobiorcy. 

 


