
Aplikowanie o środki na dofinansowanie projektu w ramach konkursu
nr RPLU.11.02.00-IZ.00-06-001/20 „Usługi społeczne i zdrowotne”

Departament Wdrażania EFS
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Szkolenie dla Wnioskodawców
Lublin, 2 marca 2020 r.



Zmiany kryteriów ogólnych zerojedynkowych wyboru 
projektów dla wszystkich Działań współfinansowanych z EFS 

w ramach RPO WL na lata 2014-2020

właściwe dla konkursu nr RPLU.11.02.00-IZ.00-06-001/20



1. Kryterium ogólne zerojedynkowe nr 6:

Zgodność projektu z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WL na lata 2014-2020 z dnia
19 listopada 2019 r.

2. Kryterium ogólne zerojedynkowe nr 8:

Wartość dofinansowania i koszty bezpośrednie projektu:

a) Wartość dofinansowania projektu jest wyższa niż równowartość 100 000 EUR wyrażona w PLN.

b) Koszty bezpośrednie projektu są rozliczane na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków.

Uwaga!

Kryterium jest weryfikowane wyłącznie na etapie przyjmowania projektu do dofinansowania.

Według miesięcznego kursu obrachunkowego aktualnego na dzień ogłoszenia konkursu równowartość 100 000 EUR

wynosi 425 670,00 PLN.

Kryterium zastępuje dotychczasowe kryterium ogólne zerojedynkowe nr 7 „W projekcie, w którym wartość wkładu

publicznego (środków publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 000 EUR założono rozliczenie

kosztów w oparciu o kwoty ryczałtowe, o których mowa w regulaminie konkursu/ wezwaniu do złożenia wniosku

w trybie pozakonkursowym.”

Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne -
kryteria ogólne zerojedynkowe



Kryteria formalne specyficzne oraz premiujące wyboru projektów dla Działania 11.2 
„Usługi społeczne i zdrowotne”

Typy projektu nr 2-5 w SZOOP



Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne
- typy projektów

2. Rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy, w tym rozwój i 
upowszechnienie form wsparcia środowiskowego w miejscu zamieszkania.

• a) środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne, 

• b) dziennych i rodzinnych domów pomocy dla osób starszych.

3. Wsparcie dla tworzenia/ funkcjonowania placówek świadczących usługi 
społeczne w społeczności lokalnej:

4. Usługi z zakresu mieszkalnictwa chronionego oraz wspomaganego, w tym  
treningowego i wspieranego.

5. Tworzenie warunków do opieki domowej, m. in. funkcjonowanie 
wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego.



1. Liczba wniosków:
Wnioskodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach jednej rundy konkursowej.

2. Diagnoza potrzeb:
Projekt odpowiada na potrzeby i problemy w zakresie usług społecznych, zidentyfikowane na obszarze jego realizacji,
biorąc pod uwagę trendy demograficzne i poziom dostępności usług.

Uwaga!
Diagnoza powinna zostać przygotowana przez wnioskodawcę przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, w oparciu
o dostępne, weryfikowalne dane / informacje dotyczące obszaru wsparcia. Wnioski z diagnozy powinny zostać
zawarte we wniosku o dofinansowanie - jako uzasadnienie realizacji określonych usług i zakupów w projekcie.

Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne -
kryteria formalne specyficzne 

2-5

2-5 U/P



3. Kryteria rekrutacji do projektu:

Projekt zakłada kryteria rekrutacji uczestników do projektu zapewniające preferencje dla każdej z poniższych grup:

− osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego

rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w rozdziale 3 pkt 15 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,

− osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

− osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami

rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych),

− osoby, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę

w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

− osoby z zaburzeniami psychicznymi zdefiniowane w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,

− osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin

w ramach projektu nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań

towarzyszących, o których mowa w PO PŻ,

− osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w rozumieniu 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.

Uwaga!

- Osoba z niepełnosprawnością sprzężoną – osoba, u której stwierdzono występowanie dwóch lub więcej niepełnosprawności.

- Całościowe zaburzenia rozwojowe - zaburzenia rozpoczynające się w dzieciństwie, charakteryzujące się trudnościami w komunikacji i

kontaktach społecznych, często także nietypowym zachowaniem i słabością fizyczną (np. autyzm, zespół Aspergera, zespół Hellera,

zespół Retta).

Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne -
kryteria formalne specyficzne 

2-5 U/P



4. Charakter świadczonych usług:

Projekt zakłada realizację usług świadczonych w lokalnej społeczności. Są to usługi świadczone w sposób:

a) zindywidualizowany (dostosowany do potrzeb i możliwości danej osoby);

b) umożliwiający odbiorcom tych usług kontrolę nad swoim życiem i nad decyzjami, które ich dotyczą;

c) zapewniający, że odbiorcy usług nie są odizolowani od ogółu społeczności lub nie są zmuszeni do mieszkania razem;

d) gwarantujący, że wymagania organizacyjne nie mają pierwszeństwa przed indywidualnymi potrzebami mieszkańców.

Powyższe warunki muszą zostać spełnione łącznie.

Uwaga!

Usługi świadczone w lokalnej społeczności w Wytycznych w zakresie włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa (…) definiowane są

jako usługi świadczone w interesie ogólnym umożliwiające osobom niezależne życie w środowisku lokalnym. Usługi te zapobiegają
odizolowaniu osób od rodziny lub społeczności lokalnej, a gdy to nie jest możliwe, gwarantują tym osobom warunki życia jak najbardziej
zbliżone do warunków domowych i rodzinnych oraz umożliwiają podtrzymywanie więzi rodzinnych i sąsiedzkich.
Katalog (otwarty) usług świadczonych w społeczności lokalnej został wskazany w roz. 3 pkt 32 Wytycznych w zakresie realizacji
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020, jak
również w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 –
2020, w opisie Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne -
kryteria formalne specyficzne 

2-5 U/P



5. Trwałość projektu:

Projekt zakłada zachowanie trwałości wspartych w ramach projektu miejsc świadczenia usług społecznych po zakończeniu jego realizacji

co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu.

Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość podmiotów do świadczenia usług społecznych.

Obowiązek zachowania trwałości nie dotyczy miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich.

6. Lokalizacja mieszkań chronionych oraz mieszkań wspomaganych, w tym mieszkań treningowych i wspieranych:

Wnioskodawca zapewnia, że lokalizacja tworzonego mieszkania chronionego lub wspomaganego, w tym treningowego i wspieranego

umożliwi mieszkańcom włączenie do życia społecznego.

Uwaga!

Mieszkania powinny być zlokalizowane na obszarze zapobiegającym wykluczeniu społecznemu i wspomagającym powrót do lokalnej

społeczności osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Mieszkania nie mogą zostać zlokalizowane na

terenach utrudniających integrację ze społecznością lokalną, np. w miejscach odludnych, nie zapewniających warunków do skutecznego

przygotowania do prowadzenia samodzielnego życia.

Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne -
kryteria formalne specyficzne 

2-5 U/P

4 U/P



7. Doświadczenie wnioskodawcy/partnera:

Wnioskodawca lub partner (w przypadku projektów partnerskich) na dzień złożenia wniosku posiada łącznie co najmniej 2 letnie

doświadczenie w świadczeniu usług społecznych. Doświadczenie, którym legitymuje się wnioskodawca lub partner pochodzi z okresu

maksymalnie 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

8. Kompleksowość wsparcia:

Tworzenie warunków do opieki domowej, m.in. funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego

i wspomagającego (typ projektu 5) nie może być realizowane jako samoistny typ projektu, lecz jedynie jako uzupełnienie co najmniej

jednego z typów projektu nr 2–4.

9. Wkład własny:

Wnioskodawca lub partner wnosi wkład własny w wysokości co najmniej 15% wartości projektu.

10. Cross – financing i środki trwałe w projekcie:

a) Wydatki w ramach cross-financingu stanowią nie więcej niż 40 % wartości współfinansowania EFS w projekcie.

b) Wydatki w ramach limitu na środki trwałe stanowią nie więcej niż 40 % wartości projektu (włączając cross-financing).

Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne -
kryteria formalne specyficzne 

2-5 U/P

2-5 U/P

5

2-5 U/P



1. Podmiot Ekonomii Społecznej:

Wnioskodawcą lub partnerem w projekcie jest podmiot ekonomii społecznej.

2. Wnioskodawca / partner:

a) Wnioskodawcą jest jednostka samorządu terytorialnego lub jej jednostka organizacyjna, lub Centrum Usług Społecznych,

albo

a) w przypadku wnioskodawcy spoza sektora finansów publicznych, założono partnerstwo z jednostką samorządu terytorialnego lub jej

jednostką organizacyjną, na obszarze której realizowany jest projekt.

3. Obszar wymagający szczególnego wsparcia:

Projekt jest realizowany na obszarze gmin o wskaźniku korzystania z pomocy społecznej wyższym od średniej wojewódzkiej.

Uwaga! Załącznik nr 14 do Regulaminu konkursu.

4. Strategiczne Inwestycje Terytorialne (SIT):

a) Projekt zakłada realizację działań w ramach projektów zintegrowanych - tzw. Strategicznych Inwestycji Terytorialnych, które znajdują

się w dokumencie pn. Przedsięwzięcia o priorytetowym znaczeniu dla realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na

lata 2014 - 2020 (z perspektywą do 2030 r.) oraz

b) fiszka projektu uzyskała pozytywny wynik oceny w trybie negocjacyjno– uzgodnieniowym dla Działania 11.2 RPO WL (w ramach

projektów zintegrowanych, o których mowa w lit. a).

Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne -
kryteria premiujące

2-5 +5 pkt

2-5

2-5

2-5 +10 
pkt

+5 pkt

+5 pkt



5. Zgodność z programem rewitalizacji:

a) Projekt wynika z aktualnego programu rewitalizacji obowiązującego na obszarze, na którym jest realizowany.

b) Projekt zakłada preferencję w rekrutacji dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszarów

objętych programem rewitalizacji.

Uwaga! Program rewitalizacji powinien znajdować się w Wykazie gminnych programów rewitalizacji 

województwa lubelskiego prowadzonym przez IZ RPO aktualnym na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Oświadczenie we wniosku o dofinansowanie.

6. Zakres wsparcia:

Projekt zakłada realizację wsparcia w zakresie:

a) usług asystenckich lub,

b) usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania lub,

c) specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania lub,

d) dziennego domu pomocy lub,

e) mieszkań wspomaganych lub chronionych.

Uwaga! Realizacja innych rodzajów wsparcia niż wyżej wymienione nie wyklucza możliwości otrzymania punktów premiujących, pod

warunkiem realizacji działań wymienionych w kryterium.

Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne -
kryteria premiujące

2-5 +5 pkt

2-5 +10 
pkt



Lp. Treść pytania Stanowisko IZ RPO/DW EFS

1 Czy aby uzyskać premię punktową w
ramach punktu 3): Obszar wymagający
szczególnego wsparcia: Projekt jest
realizowany na obszarze gmin o
wskaźniku korzystania z pomocy
społecznej wyższym od średniej
wojewódzkiej - w projekcie wszystkie
gminy objęte wsparciem w projekcie
muszą spełniać powyższy warunek, czy
wystarczy, że część gmin spełnia?

Kryterium ma na celu skupienie wsparcia na obszarach wymagających
szczególnego wsparcia w zakresie świadczenia usług społecznych
świadczonych w społeczności lokalnej.
W związku w powyższym wszystkie gminy objęte wsparciem muszą spełnić
powyższy warunek, tj. w celu spełnienia kryterium wszystkie gminy objęte
wsparciem powinny spełniać wskaźnik korzystania z pomocy społecznej
wyższy od średniej wojewódzkiej.
Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we
wniosku o dofinansowanie projektu w oparciu o wykaz gmin stanowiący
załącznik do Regulaminu konkursu.

2 Czy kryterium nr 7 „Doświadczenie
wnioskodawcy/partnera” będzie
oceniane pod kątem długości
funkcjonowania Wnioskodawcy na
rynku, czy pod uwagę będzie brane
również doświadczenie właścicieli
pracowników w świadczeniu usług
społecznych?

Zgodnie z kryterium nr 7 „Doświadczenie wnioskodawcy/partnera” podmiot
powinien posiadać stosowne doświadczenie w świadczeniu usług
społecznych.
W danym przypadku nie bierzemy więc pod uwagę doświadczenia samego
Właściciela/Prezesa Zarządu Stowarzyszenia, czy też osób tam
zatrudnionych, lecz doświadczenie danego podmiotu - Wnioskodawcy.
W sytuacji braku doświadczenia Wnioskodawcy należy wejść w partnerstwo
z podmiotem posiadającym co najmniej 2 letnie doświadczenie w
świadczeniu usług społecznych.

Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne –
pytania Wnioskodawców



Lp. Treść pytania Stanowisko IZ RPO/DW EFS

3 Czy realizacja kolejnego projektu
obejmującego ten sam Klub Seniora
pozwalającego na jego dalsze
funkcjonowanie przy
współfinansowaniu ze środków EFS nie
stoi w sprzeczności z wymaganiami
odnośnie zachowania trwałości, pod
warunkiem zwiększenia ilości miejsc
opieki.

Możliwość sfinansowania trwałości utworzonego w ramach RPO WL (EFS)
klubu seniora zależy od zapisów poprzedniego wniosku o dofinansowanie.
Jeśli wnioskodawca założył, iż trwałość projektu będzie sfinansowana ze
środków własnych wówczas nie może pozyskiwać w ramach obecnie
ogłoszonego konkursu nr RPLU.11.02.00-IZ.00-06-001/20 wydatków
związanych z kontynuacją funkcjonowania.
W przypadku braku takich zapisów dopuszczone jest sfinansowanie
kontynuacji działalności Klubu Seniora ze środków kolejnego projektu EFS.
Zgodnie z SZOOP RPO WL wsparcie dla usług opiekuńczych musi prowadzić
każdorazowo do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych
w społeczności lokalnej oraz liczby osób objętych usługami opiekuńczymi
świadczonymi w społeczności lokalnej przez danego beneficjenta w
stosunku do danych z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o
dofinansowanie projektu. Obowiązek zwiększania liczby osób objętych
usługami nie oznacza zakazu jednoczesnego wsparcia osób dotychczas
obejmowanych usługami przez beneficjenta.
Ponadto zgodnie z SZOOP RPO WL należy pamiętać, by wsparcie w ramach
projektu nie spowodowało:
- zmniejszenia dotychczasowego finansowania (…) usług opiekuńczych przez
beneficjenta oraz
- zastąpienia środkami projektu dotychczasowego finansowania usług ze
środków innych niż europejskie.

Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne –
pytania Wnioskodawców



Lp. Treść pytania Stanowisko IZ RPO/DW EFS

4 Czy w ramach planowanej kontynuacji
projektu i zwiększenia liczby miejsc w
Klubie Seniora, rozszerzenia oferty
prowadzonej przez Klub działalności i
związaną z tym koniecznością
zwiększenia powierzchni budynku GOK
pod działalność Klubu, za
kwalifikowalne uznane będą wydatki
związane z modernizacją pomieszczeń
GOK? (mieści się tam również
działalność statutowa GOK)

W ramach danego projektu zasadne jest jedynie ponoszenie kosztów
związanych z adaptacją, utworzeniem i wyposażeniem pomieszczeń
wykorzystywanych wyłącznie do funkcjonowania Klubu Seniora.
Niekwalifikowalny jest natomiast koszt adaptacji i modernizacji pomieszczeń
wykorzystywanych pod działalność GOK.
W sytuacji planowania prac modernizacyjnych pomieszczeń GOK założone
koszty należy rozliczyć proporcjami, w zależności od stopnia ich
wykorzystania do prowadzonej działalności klubu seniora i w ramach
działalności statutowej GOK.

5 Czy w ramach typu projektu nr 3 lit. a)
(tj. Wsparcie dla tworzenia/
funkcjonowania placówek świadczących
usługi społeczne w społeczności lokalnej
- środowiskowych instytucji

aktywizujących osoby niepełnosprawne)
możliwe jest wsparcie WTZ?

W ramach Działania 11.2 „Włączenie społeczne” nie przewidziano wsparcia
Warsztatów Terapii Zajęciowej. Wsparcie w postaci aktywizacji społeczno –
zawodowej osób z niepełnosprawnościami, w tym poprzez wsparcie
funkcjonowania WTZ i innych podmiotów reintegracyjnych zostało
zaprogramowane w Działaniu 11.1 „Aktywne włączenie” RPO WL
wdrażanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.

6 Czy osoby, które pobierają świadczenie
pielęgnacyjnej nad członkiem rodziny
spełniają warunek opiekuna
faktycznego?
Świadczenie rodzinie przysługuje ze
względu na rezygnację z zatrudnienia z
powodu sprawowania opieki nad
niepełnosprawnym członkiem rodziny.

W opinii IOK osoba pobierają świadczenie pielęgnacyjne nad członkiem
rodziny może być opiekunem faktycznym, pod warunkiem spełnia wymagań
określonych w definicji opiekuna faktycznego wskazanej w „Wytycznych …”
Rozdział III - Słownik pojęć, pkt. 13.
Zgodnie z zapisami przedmiotowego dokumentu opiekun faktyczny
(nieformalny) jest to osoba pełnoletnia opiekująca się osobą potrzebującą
wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, niebędąca opiekunem
zawodowym i niepobierająca wynagrodzenia z tytułu sprawowania takiej
opieki, najczęściej członek rodziny.
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Lp. Treść pytania Stanowisko IZ RPO/DW EFS

7 Wnioskodawca planuje zorganizowanie
wsparcia dla opiekunów faktycznych
osób potrzebujących wsparcia w
codziennym funkcjonowaniu (m.in.
wsparcie psychologa, grupy
samopomocowe). W projekcie nie
zaplanowano tworzenia wypożyczalni
sprzętów.
W związku z powyższym, czy takie
wsparcie będzie kwalifikowane jako 2
czy 5 typ projektu?

Wsparcia dla opiekunów faktycznych osób potrzebujących wsparcia w
codziennym funkcjonowaniu (m.in. wsparcie psychologa, grupy
samopomocowe) możliwe jest do realizacji w ramach typu projektu nr 2
zgodnie z zapisami Pkt. 3.2 Typy projektów Regulaminu konkursu nr
RPLU.11.02.00-IZ.00-06-001/20.
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Dziękuję za uwagę

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
Departament Wdrażania EFS

ul. Czechowska 19, Lublin

efs@lubelskie.pl

Tel. 81 44 16 843



Znajdź nas na Facebook’u

/LubelskieFunduszeEuropejskie

tu znajdziesz informacje o :

organizowanych spotkaniach

planowanych i bieżących naborach

zmianach w dokumentacji

dobrych praktykach

Bądź na bieżąco 
z LubelskieFunduszeEuropejskie


