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PODDZIAŁANIE 6.1.2.
AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA

‒ Alokacja – 40 000 000 EUR

‒ Wkład własny beneficjenta wynosi 15%.

‒ Poziom dofinansowania całkowitego wydatków 
kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

‒ Minimalna wartość projektu wynosi 50 tys. PLN.



1) Projekty ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób
z niepełnosprawnościami, poprzez wdrażanie kompleksowych programów
aktywizacji społeczno-zawodowej skierowanych do osób, rodzin, środowisk
lub lokalnych społeczności, w oparciu o ścieżkę reintegracyjną
stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia, z wykorzystaniem
usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym
i edukacyjnym.

TYPY PROJEKTÓW
w ramach Poddziałania 6.1.2



Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, których celem jest przywrócenie
lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności,
obejmują m.in.:

i. poradnictwo psychologiczne lub psychospołeczne,
ii. warsztaty terapeutyczne kształtujące umiejętności osobiste,
iii. poradnictwo prawne i obywatelskie,
iv. wsparcie środowiskowe (np.: animacja pracy, asysta, streetworking),
v. pracę socjalną w przypadku projektów realizowanych przez jednostki

organizacyjne pomocy społecznej.

TYPY PROJEKTÓW
w ramach Poddziałania 6.1.2



Usługi aktywnej integracji o charakterze 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,
obejmują m.in.:

i. kursy, szkolenia,
ii. poradnictwo zawodowe,
iii. pośrednictwo pracy,
iv. staże,
v. zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawców,
vi. subsydiowane zatrudnienie,
vii.usługi, w tym asystenckie pomagające uzyskać lub utrzymać zatrudnienie

w szczególności w początkowym okresie zatrudnienia,

TYPY PROJEKTÓW
w ramach Poddziałania 6.1.2



Usługi aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym, których celem jest wzrost
poziomu wykształcenia lub jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy, wyłącznie
w powiązaniu z usługami o charakterze zawodowym, obejmują m.in.:

i. skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem
wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym
lub policealnym oraz kosztów z nimi związanych,

ii. zajęcia ukierunkowane na rozwój zainteresowań i aspiracji edukacyjnych,
iii. usługi wspierające aktywizację edukacyjną (np. poprzez brokera edukacyjnego).

TYPY PROJEKTÓW
w ramach Poddziałania 6.1.2



2) Projekty ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych
i zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób
z niepełnosprawnościami, poprzez poprawę dostępu do usług reintegracji
zawodowej i społecznej świadczonych przez podmioty, o których mowa
w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym
(tj. Centra Integracji Społecznej (CIS), Kluby Integracji Społecznej (KIS),
realizowane w oparciu o kompleksowe usługi aktywnej integracji poprzez:

a) tworzenie miejsc aktywizacji w nowoutworzonych podmiotach,

b) wsparcie nowych uczestników w istniejących podmiotach.

TYPY PROJEKTÓW
w ramach Poddziałania 6.1.2



3) Projekty ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami,
poprzez poprawę dostępu do usług rehabilitacji zawodowej i społecznej,
realizowane w ramach działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) obejmujące:

a) wsparcie nowych uczestników w istniejących WTZ usługami aktywnej integracji,
b) wsparcie dotychczasowych uczestników WTZ nową ofertą, wzbogaconą

o usługi aktywnej integracji, w szczególności o charakterze zawodowym.

TYPY PROJEKTÓW
w ramach Poddziałania 6.1.2

4) Profilaktyka wykluczenia społecznego przy wykorzystaniu środowiskowych form
aktywizacji społecznej, skierowana przede wszystkim do dzieci i młodzieży,
wyłącznie jako wsparcie towarzyszące, niezbędne do aktywizacji osób i rodzin
dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym – jako
uzupełnienie działań wskazanych w typie projektu nr 1 lub 2 lub 3.



- Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

oraz ich rodziny,

- Otoczenie osób i rodzin zagrożonych ubóstwem

lub wykluczeniem społecznym.

GRUPA DOCELOWA
w ramach Poddziałania 6.1.2



WSKAŹNIKI 
PRODUKTU

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem  
społecznym  objętych wsparciem w Programie (RW);

2. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem                       
w Programie.

WSKAŹNIKI 
REZULTATU 

BEZPOŚREDNIEGO

1. Liczba    osób     zagrożonych     ubóstwem     lub     wykluczeniem 

społecznym pracujących po opuszczeniu Programu  (łącznie  

z pracującymi na własny rachunek);

2. Liczba  osób zagrożonych ubóstwem lub  wykluczeniem 

społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 

Programu;       

3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 

Programu.

WSKAŹNIKI
w ramach Poddziałania 6.1.2



KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW



OŚ PRIORYTETOWA 6 INTEGRACJA TRYB KONKURSOWY
Działanie Poddziałanie Zakres 

6.1 
Aktywna 
integracja

6.1.2
Aktywizacja społeczno-
zawodowa

Konkurs dedykowany OPS/PCPR
Projekty ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym, poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej, w oparciu o wskaźnik
efektywności społeczno – zatrudnieniowej.

Formalne A.1. Poprawność złożenia wniosku
A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem 
Działania/ Poddziałania
A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów
A.4. Partnerstwo (jd.)
A.5. Kwalifikowalność wartości projektu (jd.)
A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu
A.7. Pomoc publiczna (jd.)
A.8. Montaż finansowy projektu
A.9. Cross-financing (jd.)
A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE
A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi (jd.)

Dot. konkursu dedykowanego OPS / PCPR:
B.1. Specyficzny typ beneficjenta
B.2. Efektywność zatrudnieniowa
B.3. Efektywność społeczno-zatrudnieniowa
B.4. Współpraca z PUP
B.5. Specyficzna grupa docelowa
B.6. Koszt przypadający na uczestnika projektu
B.7. Termin zakończenia realizacji projektu

Weryfikacja
TAK / NIE / NIE DOTYCZY

kryteria obligatoryjne

Wykonalności A.1 Wykonalność rzeczowa projektu
B.1. Poprawność sporządzenia budżetu
B.2. Niezbędność planowanych wydatków na realizację projektu
B.3. Racjonalność i efektywność planowanych wydatków
B.4. Kwalifikowalność wydatków
C.1. Potencjał finansowy wnioskodawcy / partnera
C.2. Zasoby techniczne wnioskodawcy / partnera
C.3. Sposób zarządzania projektem

Weryfikacja
TAK / NIE

kryteria obligatoryjne

Strategiczne 
I stopnia

A.1. Profil projektu na tle zapisów RPO WP
A.2 Potrzeba realizacji projektu
A.3. Trwałość rezultatów
B.1. Kompleksowość projektu
B.2. Doświadczenie wnioskodawcy / partnera
B.3. Komplementarność projektu

C.1. Lokalizacja
C.2. Partnerstwo
C.3. Zaangażowanie pracodawców
C.4. Zatrudnienie w PES
C.5. Niepełnosprawność
C.6. Wolontariat / animacja środowiskowa
C.7. Podejście oddolne
C.8. Komplementarność proj. z interwencją w ramach PO Pomoc Żywn.

Max. liczba punktów 144 pkt.:
- do 100 pkt. za obszar kryteriów 

A i B  – kryteria obligatoryjne
- do 44 pkt. za obszar kryteriów C  

- kryteria fakultatywne

Strategiczne 
II stopnia

A.1. Wkład w zakładane efekty realizacji RPO WP
A.2. Oddziaływanie projektu
A.3. Priorytetowość projektu

Do 40 pkt. - kryteria porównawcze



KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
w ramach Poddziałania 6.1.2

B.1. Specyficzny typ           beneficjenta

Weryfikacji podlega realizator projektu w ramach konkursu, tj. wyłącznie następujące

jednostki organizacyjne JST:

 ośrodki pomocy społecznej,

 powiatowe centra pomocy rodzinie.

Specyficzne kryteria wyboru projektów 
(dotyczy konkursu dedykowanego OPS i PCPR) 



KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
w ramach Poddziałania 6.1.2

B.2.   Efektywność zatrudnieniowa

Weryfikacji podlega wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla grupy docelowej projektu

mierzony na zakończenie realizacji projektu, określony na poziomie co najmniej 30% (pomiar

dotyczy wyłącznie osób pozostających bez zatrudnienia).

Specyficzne kryteria wyboru projektów 
(dotyczy konkursu dedykowanego OPS i PCPR) 



• Pomiar dokonywany jest przez OPS/PCPR; Weryfikacja w terminie do 3 miesięcy od
zakończenia udziału w projekcie;

• Stosunek pracy – zatrudnienie na nieprzerwany okres co najmniej 3 m-cy,
przynajmniej na ¼ etatu;

• Umowa cywilno-prawna – zawarta na minimum 3 m-ce a wartość umowy jest równa
lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (umowa o dzieło
musi spełniać drugi warunek);

• Działalność gospodarcza – dokument potwierdzający prowadzenie działalności
gospodarczej przez minimum 3 m-ce od zakończenia udziału w projekcie;

• Zatrudnienie subsydiowane – uwzględniane pod warunkiem realizacji poza
projektami EFS.



B.3. Efektywność  społeczno – zatrudnieniowa

Weryfikacji podlega wskaźnik efektywności społeczno-zatrudnieniowej dla grupy docelowej

projektu mierzony na zakończenie realizacji projektu, określony na poziomie co najmniej

80% (pomiar dotyczy wyłącznie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem

społecznym).

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
w ramach Poddziałania 6.1.2

Specyficzne kryteria wyboru projektów 
(dotyczy konkursu dedykowanego OPS i PCPR) 



KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
w ramach Poddziałania 6.1.2

Efektywność społeczno-zatrudnieniowa jest mierzona:
• wśród uczestników projektu względem ich sytuacji w momencie rozpoczęcia udziału 

w projekcie,
• wśród uczestników projektu, którzy zakończyli udział w projekcie; za zakończenie 

udziału w projekcie należy uznać zakończenie uczestnictwa w formie lub formach 
wsparcia realizowanych w ramach projektu zgodnie ze ścieżką udziału w projekcie. 
Zakończenie udziału w projekcie z powodu podjęcia zatrudnienia wcześniej niż 
uprzednio było to planowane można uznać za zakończenie udziału w projekcie 
zgodnie z zaplanowaną ścieżką udziału w projekcie,



KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
w ramach Poddziałania 6.1.2

• Kryterium efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze społecznym oznacza odsetek 
uczestników projektu, którzy po zakończeniu udziału w projekcie:

 dokonali postępu w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej i zmniejszenia dystansu do 
zatrudnienia, przy czym postęp powinien rozumiany m.in. jako 

 rozpoczęcie nauki; 
 wzmocnienie motywacji do pracy po projekcie;
 zwiększenie pewności siebie i własnych umiejętności;
 poprawa umiejętności rozwiązywania pojawiających się problemów;
 podjęcie wolontariatu; 
 poprawa stanu zdrowia;
 ograniczenie nałogów;
 doświadczenie widocznej poprawy w funkcjonowaniu (w przypadku osób 

z niepełnosprawnościami);
 lub podjęli dalszą aktywizację w formie, która:

 obrazuje postęp w procesie aktywizacji społecznej i zmniejsza dystans do zatrudnienia;
 nie jest tożsama z formą aktywizacji, którą uczestnik projektu otrzymywał przed 

projektem; 
 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. 



B.4.   Współpraca z PUP

Weryfikacji podlega, czy w projekcie, w którym uczestniczą zarejestrowane osoby 

bezrobotne zapewniona zostanie współpraca z właściwym terytorialnie Powiatowym 

Urzędem Pracy celem objęcia uczestników projektu wsparciem jak najbardziej efektywnym, 

w szczególności z uwzględnieniem Indywidualnych Planów Działania (IPD).

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
w ramach Poddziałania 6.1.2

Specyficzne kryteria wyboru projektów 
(dotyczy konkursu dedykowanego OPS i PCPR) 

KRYTERIA OBLIGATORYJNE cz. 2



KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
w ramach Poddziałania 6.1.2

B.5.  Specyficzna 

grupa docelowa

Weryfikacji podlega, czy projekt skierowany jest do osób

z niepełnosprawnościami - w proporcji, co najmniej takiej samej,

jak proporcja osób z niepełnosprawnościami będących klientami

OPS/ PCPR w stosunku do ogólnej liczby wszystkich klientów

danego OPS/ PCPR.

Liczbę osób z niepełnosprawnościami należy oszacować według

stanu na dzień sporządzenia wniosku o dofinansowanie.

B.6. Koszt przypadający 

na uczestnika 

projektu

Weryfikacji podlega średni koszt przypadający na uczestnika

projektu, określony na maksymalnym poziomie 15 000 zł.

B.7. Termin zakończenia 

realizacji projektu

Weryfikacji podlega termin zakończenia realizacji projektu

tj. do 31.10.2018 r.

Specyficzne kryteria wyboru projektów 
(dotyczy konkursu dedykowanego OPS i PCPR) 



KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
w ramach Poddziałania 6.1.2

KRYTERIA STRATEGICZNE   I   STOPNIA
Specyficzne ukierunkowanie projektu

C.1. Lokalizacja

ocenie podlega lokalizacja projektu w zakresie, w jakim projekt jest realizowany na obszarach o 

ponadprzeciętnego poziomu wykluczenia społecznego (na podstawie przedstawionego w ramach 

regulaminu konkursu wykazu obszarów 

z ponadprzeciętnym poziomem wykluczenia społecznego w województwie pomorskim).

C.2.  Partnerstwo

ocenie podlega stopień, w jakim partnerstwo w projekcie przyczyni się do osiągnięcia rezultatów 

projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania;



KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
w ramach Poddziałania 6.1.2

KRYTERIA STRATEGICZNE   I   STOPNIA
Specyficzne ukierunkowanie projektu

C.3.  Zaangażowanie pracodawców
ocenie podlega stopień, w jakim projekt realizowany jest we współpracy z pracodawcą/ 
przedsiębiorcą, która przyczyni się do osiągnięcia rezultatów projektu wyrażonych poprzez 
wskaźniki monitorowania;

C.4.  Zatrudnienie w PES
ocenie podlega stopień, w jakim projekt przyczyni się do zatrudnienia uczestników projektu w 
podmiocie ekonomii społecznej;

C.5.  Niepełnosprawność
ocenie podlega stopień, w jakim projekt obejmie wsparciem osoby z niepełno sprawnościami;



KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
w ramach Poddziałania 6.1.2

KRYTERIA STRATEGICZNE   I   STOPNIA
Specyficzne ukierunkowanie projektu

C.6.  Wolontariat/ animacja środowiskowa
ocenie podlega stopień, w jakim projekt realizowany jest przy wykorzystaniu wolontariatu i/lub 
animacji środowiskowej, które przyczynią się do osiągnięcia wszystkich rezultatów projektu 
wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania

C.7.  Podejście oddolne
ocenie podlega stopień, w jakim projekt jest identyfikowany i realizowany z wykorzystaniem 
elementów podejścia oddolnego, integrując aktywność wielu podmiotów i wynikając ze wspólnej 
strategii działania dla danego obszaru, przyjętej i wdrażanej przez podmiot funkcjonujący w ujęciu 
trójsektorowym, łączącym sektor publiczny, społeczny i gospodarczy; 

C. 8. Komplementarność projektu z interwencją w ramach PO Pomoc  Żywnościowa
ocenie podlega stopień, w jakim projekt obejmie wsparciem osoby będące uczestnikami projektów 
realizowanych w ramach PO Pomoc Żywnościowa. 



KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
w ramach Poddziałania 6.1.2

• preferowane do objęcia wsparciem EFS w ramach projektów są osoby lub rodziny 
korzystające z PO PŻ, a zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie może powielać
działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach 
działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ;

• w decyzji lub w umowie o dofinansowanie projektu beneficjent zostaje zobowiązany 
do poinformowania organizacji partnerskich regionalnych i lokalnych, o których mowa 
w PO PŻ, o prowadzonej rekrutacji do projektów realizowanych w ramach PI 9i i PI 9iv, 
a także do niepowielania wsparcia, które osoba lub rodzina zagrożona ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym uzyskuje w ramach działań towarzyszących w PO PŻ



Dziękuję za uwagę


