
Poddziałanie 9.1.1

Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT 



Typy projektów

1. Zindywidualizowane i kompleksowe 
działania umożliwiające aktywne włączenie 
społeczne a także powrót na rynek pracy 
realizowane w oparciu o: 
a)Program Aktywizacja i Integracja i/lub,

2. Zindywidualizowane i kompleksowe 
działania umożliwiające aktywne włączenie 
społeczne a także powrót na rynek pracy 
realizowane poprzez:
a)programy reintegracji zawodowej i społecznej
realizowane przez podmioty o których mowa wa)Program Aktywizacja i Integracja i/lub,

b)Kontrakt socjalny lub jego odmiany i/lub,
c)Program Aktywności Lokalnej i/lub,
d)inne metody, modele, narzędzia pracy socjalnej
o charakterze indywidualnym, rodzinnym, środowiskowym;
z obligatoryjnym wykorzystaniem instrumentów aktywizacji
społecznej i/lub zawodowej i/lub edukacyjnej.

realizowane przez podmioty o których mowa w
ustawie z dnia 13 czerwca2003 r. o zatrudnieniu
socjalnym;
b)programy na rzecz wsparcia
zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób z niepełnosprawnościami
(w tym w ramach WTZ i ZAZ).



Instrumenty aktywizacji zawodowej
-uczestnictwo w zajęciach CIS/KIS

-praktyka lub staż w spółdzielni socjalnej lub innym 
podmiocie również w przedsiębiorstwie 

(rekomendowana współpracy z PUP w tym zakresie)
- zajęcia dla osób niepełnosprawnych w WTZ

Działania podejmowane w ramach niniejszego konkursu mogą
obejmować następujące instrumenty aktywnej integracji:

Instrumenty aktywizacji społecznej

(przykład)
-organizacja i finansowanie usług 

wspierających osoby niepełnosprawne, 
w tym kosztów zatrudnienia 

tłumacza osoby głuchoniemej, przewodnika - zajęcia dla osób niepełnosprawnych w WTZ
- usługi wspierające aktywizację zawodową

- sfinansowanie usług trenera pracy, doradcy 
zawodowego.

Instrumenty aktywizacji edukacyjnej

(przykład) 
- kierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych 

z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie 
podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub 

policealnym oraz kosztów z nimi związanych.

tłumacza osoby głuchoniemej, przewodnika 
osoby niewidomej, asystenta osoby 

niepełnosprawnej.

Instrumenty aktywizacji społecznej

o charakterze zdrowotnym

(przykład)
- skierowanie  i  sfinansowanie  terapii  

psychologicznej,  rodzinnej  lub  
psychospołecznej  dla  rodzin

lub osób.



Instrumenty aktywnej integracji – wybrane koszty

- 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,osobami zależnymi osób będących uczestnikami zajęć,

- koszty pobytu dziecka uczestnika projektu w świetlicach i klubach,

- kierowanie  i  sfinansowanie  badań profilaktycznych  lub  
specjalistycznych  w  związku z możliwością podjęcia zatrudnienia.



Ważne: Projekty realizowane w partnerstwie z ośrodkami pomocy 
społecznej i powiatowymi centrami pomocy rodzinie

W przypadku wsparcia osób bezrobotnych, w ramach projektów współrealizowanych
z OPS wsparciem są obejmowane osoby bezrobotne, które korzystają z pomocy
społecznej lub bezrobotne, dla których ustalono III profil pomocy. W sytuacji wsparcia
osób bezrobotnych, dla których ustalono III profil pomocy wsparcie odbywa się poprzez:
a) realizację działań z zakresu integracji społecznej w ramach Programu Aktywizacja
i Integracja lubi Integracja lub
b)realizację programu specjalnego, lub
c)realizację projektu socjalnego z obowiązkowym zastosowaniem usług aktywnej
integracji o charakterze zawodowym, lub
d)kontrakt socjalny z obowiązkowym zastosowaniem usług aktywnej integracji
o charakterze zawodowym, lub
e)program aktywności lokalnej z obowiązkowym zastosowaniem usług aktywnej
integracji o charakterze zawodowym.



Ważne: Programy reintegracji zawodowej i społecznej realizowane przez CIS i KIS.

1. Usługi reintegracji społecznej i zawodowej realizowane przez CIS i KIS są uznawane za
kompleksową usługę aktywnej integracji, obejmującej aktywną integrację społeczną
i zawodową.

2. Drugi typ projektów ma służyć poprawie dostępu do usług reintegracji społecznej
i zawodowej realizowanych przez CIS i KIS, a wsparcie jest udzielane na stworzenie
nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej:
a. w istniejących podmiotach
b. poprzez utworzenie podmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003b. poprzez utworzenie podmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003
o zatrudnieniu socjalnym.

3. W sytuacji tworzenia nowego CIS i KIS wnioskodawca powinien zawrzeć informacje
wymagane przez Regulamin konkursu. [s. 21].

4. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami odbywa się przez usługi
reintegracji społecznej i zawodowej realizowanej przez CIS i KIS



Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami realizowana przez
ZAZ i WTZ.

ZAZ

1. Zwiększenie liczby osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych w istniejących
ZAZ. Okres zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w ZAZ po zakończeniu

realizacji projektu musi być co najmniej równy okresowi zatrudnienia w ramach

projektu; okres może być krótszy, wyłącznie, o ile osoba z niepełnosprawnościąprojektu; okres może być krótszy, wyłącznie, o ile osoba z niepełnosprawnością

podejmie w tym okresie zatrudnienie poza ZAZ.

WTZ

2. Wsparcie usługami aktywnej integracji nowych osób w istniejących WTZ wsparcie

dotychczasowych uczestników WTZ nową ofertą w postaci usług aktywnej

integracji obowiązkowo ukierunkowaną na przygotowanie uczestników WTZ do

podjęcia zatrudnienia i ich zatrudnienie np. ZAZ, na otwartym rynku pracy.



W celu zwiększenia zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, możliwa jest realizacja

działań wspierających tworzenie miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami,

w szczególności poprzez:

�wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy na potrzeby zatrudnienia osoby
z niepełnosprawnością, dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami.z niepełnosprawnościami.
�działania wspierające tworzenie miejsc pracy dla tych osób z niepełnosprawnościami
mogą być realizowane wyłącznie jako element kompleksowy projektu obejmującego
również aktywizację społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnościami



Ogólne warunki realizacji wsparcia

Usługa aktywnej integracji: 
indywidualna, rodzinna oraz 

środowiskowa

Proces wsparcia osób, rodzin i 
środowisk zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym 
odbywa się w oparciu o ścieżkę 

reintegracji

Projekty musza zakładać 
efektywność społeczną i 

zatrudnieniową, określoną 
Usługa 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

W ramach ścieżki reintegracji obok aktywnej 
integracji, mogą być realizowane usługi społeczne

zatrudnieniową, określoną 
w załączniku nr 32.

Beneficjenci zobligowani będą do : 
- zlecania zadania na zasadach określonych 

w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
-dokonywania zamówień z wykorzystaniem klauzul 

społecznych zgodnie z Ustawą Pzp
- dokonywania zamówień u Podmiotów Ekonomii 

Społecznej
w przypadku zakupów nieobjętych Ustawą Pzp

i zasadą konkurencyjności, o której mowa w 

Wytycznych.



Podmioty uprawnione do składania wniosków

1. podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie (w tym organizacje pozarządowe),
lublub
2. podmioty ekonomii społecznej.



Grupa docelowa

�Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej
kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osoby bezrobotne, które zgodnie
z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajdują się w trzeciej
grupie osób-tzw. oddalonych od rynku pracy (w odniesieniu do osób sprofilowanych
przez powiatowe urzędy pracy).przez powiatowe urzędy pracy).

�Osoby ze środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
w szczególności z obszarów zdegradowanych, w tym objętych rewitalizacją,

�Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim
zakresie w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym), w tym osoby pełniące obowiązki opiekuńcze.



Grupa docelowa

�Wsparcie może być udzielone osobom bezrobotnym, dla których ustalono I i II profil
pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy, spełniającym minimum jedną przesłankę pozwalającą
zakwalifikować je do grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
(w przypadku osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, bezrobocie nie
może być jedynym powodem udzielania pomocy społecznej).może być jedynym powodem udzielania pomocy społecznej).

�Osobom bezrobotnym, dla których ustalono I i II profil pomocy, mogą być świadczone
jedynie usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym
i zdrowotnym.

�Beneficjenci będą zobowiązani są do poinformowania właściwych terytorialnie
ośrodków pomocy społecznej oraz organizacji partnerskich regionalnych i lokalnych,
o których mowa w PO PŻ, o prowadzonej rekrutacji do projektów realizowanych
w ramach konkursu, a także do niepowielania wsparcia, które osoba lub rodzina
zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym uzyskuje w ramach działań
towarzyszących w PO PŻ.



Wymagania czasowe

Projekt zostanie zakończony do 30.06.2019 r., a maksymalny okres
realizacji projektu wynosi 24 miesiące.

Wymagania finansowe

Minimalna wartość projektu wynosi: 100 000,00 zł

Do realizacji projektu jest wymagane wniesienie wkładu własnego beneficjenta
stanowiącego minimum 15% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Wkład własny może być wniesiony na przykład w formie: wynagrodzeń związanychWkład własny może być wniesiony na przykład w formie: wynagrodzeń związanych
z potencjałem kadrowym, wkładu niepieniężnego związanego z udostępnieniem
pomieszczeń na działania merytoryczne czy pracą wolontariusza.

Wartość wydatków w ramach cross-financingu nie może stanowić więcej niż 10%
całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

W ramach projektów współfinansowanych z EFS dopuszczalny procentowy poziom
wartości wydatków na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i
wyższej niż 3500 zł netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w
ramach cross-financingu określany jest przez IZ RPO w SZOOP RPO WK-P i wynosi dla
Poddziałania -10 % wydatków projektu.



Środki trwałe

Środki trwałe, ze względu na sposób ich wykorzystania w ramach i na rzecz 
projektu dzielą się na:

a. Środki trwałe bezpośrednio powiązane z przedmiotem projektu (np. wyposażenie 
pracowni komputerowych w szkole).pracowni komputerowych w szkole).
Wydatki poniesione na zakup środków trwałych, a także koszty ich dostawy, montażu

i uruchomienia, mogą być kwalifikowane w całości lub w części swojej wartości zgodnie ze

wskazaniem beneficjenta opartym o faktyczne wykorzystanie środka trwałego na potrzeby

projektu.

a. Środki trwałe wykorzystane w celu wspomagania procesu wdrażania projektu (np. 
rzutnik na szkolenia).
Wydatki poniesione na zakup środków trwałych, mogą być kwalifikowane wyłącznie w

wysokości odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym z okres, w którym były one

wykorzystywane na rzecz projektu.



Wnioskodawca zobowiązany jest do monitorowania następujących wskaźników, które muszą zostać
uwzględnione w części C.3 wniosku o dofinansowanie projektu Cel i wskaźniki:

Wskaźnik rezultatu Jednostka miary

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, które uzyskały 

kwalifikacje po opuszczeniu programu.

osoby

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po 

opuszczeniu programu.

osoby

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym pracujących po 

osoby
wykluczeniem społecznym pracujących po 

opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na    
własny rachunek). 

Wskaźnik produktu

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym.

osoby

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych 

wsparciem w programie (CO16). 

osoby

Wskaźnik efektywności społecznej:
minimalny poziom efektywności społecznej wynosi 34%,

Wskaźnik efektywności zawodowej:
w odniesieniu do osób lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym minimalny poziom
efektywności zatrudnieniowej – 22%, a w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób
z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi minimalny poziom
efektywności zatrudnieniowej – 12%.



� Beneficjent jest zobowiązany do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej przekraczającej 50 tys. zł netto, tj. bez
podatku od towarów i usług (VAT) w sposób zapewniający przejrzystość oraz
zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowanie wykonawców. Spełnienie
powyższych wymogów następuje w drodze zastosowania przepisów Pzp lub zasady

konkurencyjności.

� Każdy wydatek aby mógł zostać uznany za kwalifikowalny musi, m.in. być
poniesiony w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny. Spełnienie powyższych
wymogów w przypadku zamównień o wartości od 20 tys. zł netto do 50 tys. zł netto
włącznie następuje w drodze przeprowadzenia i udokumentowania rozeznania rynku.

�Podmiot zobowiązany do stosowania przepisów Pzp przeprowadza postępowanie
zgodnie z jej przepisami.



Dziękuję za uwagę 

Departament Wdrażania

Europejskiego Funduszu Społecznego


