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www.pife.gov.pl

http://www.pife.gov.pl/


5

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy 
Europejskich w województwie lubelskim

✓ GPI Lublin ul. Stefczyka 3b,

tel.: 81 44 16 864, 81 44 16 547 
kontakt@feu.lubelskie.pl

✓ LPI Zamość ul. Partyzantów 3 

tel.: 84 638 02 67, 514 923 981,      
zamosc@feu.lubelskie.pl

✓ LPI Chełm pl. Niepodległości 1 
tel.: 82 565 19 21, 514 924 194 
chelm@feu.lubelskie.pl

✓ LPI Biała Podlaska ul. Warszawska 14  
tel.: 83 343 58 44, 
bialapodlaska@feu.lubelskie.pl

www.rpo.lubelskie.pl 

mailto:kontakt@feu.lubelskie.pl
mailto:zamosc@feu.lubelskie.pl
mailto:chelm@feu.lubelskie.pl
mailto:bialapodlaska@feu.lubelskie.pl




Program webinarium 

• Powitanie uczestników, informacje organizacyjne, przedstawienie oferty 
Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

• Grant w konkursie na innowacje społeczne „Inkubator włączenia 
społecznego”

• „Wysokiej jakości usługi administracyjne” PO WER

• Pożyczki dla JST z budżetu państwa

• Podsumowanie spotkania, pytania i odpowiedzi
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Portal Funduszy Europejskich - www.funduszeeuropejskie.gov.pl 

• informacje w formie instrukcji i poradników
• wyszukiwarka szkoleń i konferencji na 

temat funduszy,
• lista ogłoszeń o naborach wniosków,
• dokumenty i publikacje informacyjne o 

środkach europejskich,
• dane kontaktowe Punktów Informacyjnych 

Funduszy Europejskich,
• informacje o efektach Funduszy 

Europejskich oraz dane o projektach, które 
otrzymały dofinansowanie 
z Funduszy Europejskich,

• możliwość oceny przydatności 
poszczególnych informacji zawartych na 
stronach.



Portal Funduszy Europejskich - www.funduszeeuropejskie.gov.pl 
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System informowania o Funduszach Europejskich w Internecie
Na Portalu Funduszy Europejskich znajdą się również przekierowania do stron 
wszystkich instytucji zajmujących się zarządzaniem środkami UE. Strony będą 
charakteryzowały się spójną architekturą informacji oraz jednolitą szatą graficzną. 
Będziemy się starać, aby treści na nich dostępne były odpowiednio dostosowane 
do odbiorców, prowadząc Internautów za rękę w świecie funduszy.
Gdzie szukać nowych serwisów?
Serwis Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 –
www.pois.gov.pl

Serwis Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – www.poir.gov.pl 
Serwis Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – www.popc.gov.pl 
Serwis Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – www.power.gov.pl
Serwis Programu Operacyjnego Polska Wschodnia –
www.polskawschodnia.gov.pl

Serwis Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – www.popt.gov.pl 
Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 –
www.ewt.gov.pl
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Strona internetowa RPO WL:

www.rpo.lubelskie.pl
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NABÓR WNIOSKÓW O GRANT W KONKURSIE NA INNOWACJE 
SPOŁECZNE W RAMACH PROJEKTU „INKUBATOR WŁĄCZENIA 

SPOŁECZNEGO” 
Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie 

w związku z projektem pn. „Inkubator Włączenia Społecznego”  

realizowanym w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz 

Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego współfinansowanym w 

ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  

na lata 2014-2020 

Celem konkursu jest wyłonienie pomysłów na innowacje społeczne w obszarze włączenia

społecznego, które zostaną dopracowane, a w dalszej kolejności przetestowane w ramach

projektu „Inkubator Włączenia społecznego”.
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Celem głównym projektu jest upowszechnienie minimum 6 innowacji społecznych

spośród 60 przetestowanych w skali mikro, które zwiększą skuteczność rozwiązywania

problemów w obszarze włączenia społecznego w ciągu 36 miesięcy.

Cel zostanie osiągnięty poprzez inkubację nowych i oddolnych pomysłów, ich

opracowanie, przetestowanie a także podjęcie działań w zakresie upowszechniania i

włączenia do praktyki tych rozwiązań, które podczas testu sprawdziły się najlepiej.

Wypracowane rozwiązania pozwolą na szybsze, skuteczniejsze i bardziej wydajne

rozwiązywanie problemów społecznych w Polsce w obszarze włączenia społecznego, tj.

integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

zwalczania ubóstwa, ułatwienia dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i

zdrowotnych.

Innowacje społeczne muszą być skierowane na rozwiązanie problemów osób

zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych społecznie, z powodu wieku,

niepełnosprawności, ubóstwa, oddalenia od rynku pracy, obciążenia rolami

opiekuńczymi, mieszkających (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) na terenie Polski.
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Osoby i podmioty uprawnione do składania wniosków

1. Wnioskodawcą mogą być:

1) osoby fizyczne, które:

a) posiadają miejsce zamieszkania (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) na terenie Polski,

b) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,

c) nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo

skarbowe,

d) nie zostały wykluczone z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków

europejskich na podstawie artykułu 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

e) nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

2) osoby prawne (w szczególności fundacje, stowarzyszenia, spółki kapitałowe, spółdzielnie, w tym spółdzielnie socjalne),

3) jednostki organizacyjne, niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (w szczególności spółki jawne, spółki

komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne),

4) jednostki sektora finansów publicznych,

5) grupy nieformalne/ partnerstwa osób lub podmiotów wymienionych w p. 1) do 4) reprezentowane przez jednego z członków grupy

nieformalnej umocowanego do działania w imieniu i na rzecz wszystkich pozostałych członków (w tym do działania w toku naboru, zawarcia

Umowy o powierzenie Grantu oraz działania w toku realizacji Umowy o powierzenie Grantu). Dokumenty potwierdzające umocowanie do

reprezentacji będą weryfikowane na etapie podpisywania Umowy o powierzenie Grantu.

2. Warunkiem udziału podmiotów wymienionych w pkt. 1. ppkt. 2) - 5) jest spełnienie łącznie poniższych wymogów:

1) podmiot posiada siedzibę (lub oddział) na terenie Polski,

2) urzędujący członek organu zarządzającego lub nadzorczego podmiotu, wspólnik w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusz w

spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z

oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

3) podmiot nie został wykluczony z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków

europejskich na podstawie artykułu 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

4) podmiot nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
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Maksymalna kwota przyznanego Grantu na opracowanie i

przetestowanie innowacji społecznej wynosi 100 000 zł.

Rekomendowana średnia kwota Grantu wynosi 49 000 zł.

Wnioskodawca nie wnosi wkładu własnego.

Szczegółowe informacje są zawarte w „Procedurach realizacji 
projektu grantowego „Inkubator Włączenia Społecznego” 
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•Projekt ma charakter ogólnopolski.
•Nabór ma charakter ciągły.
•Wniosek przejdzie trzystopniowy proces oceny: 
formalnej, merytorycznej i strategicznej.
•O rezultatach każdego z etapów oceny będziecie 
Państwo informowani na bieżąco.
•Innowatorzy, którzy przejdą pozytywnie ocenę i znajdą 
się na liście rankingowej będą wraz z Inkubatorem 
opracowywać Specyfikację Innowacji a następnie 
podpiszą Umowę o powierzenie grantu.
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•Grant na opracowanie i przetestowanie innowacji o średniej 
wysokości 49.000zł (max. 100.000zł).
•Pokrycie 100% kosztów niezbędnych do przetestowania innowacji.
•Brak wkładu własnego Wnioskodawcy.
•Uproszczone procedury rozliczania grantu (bez dokumentów 
księgowych).
•Indywidualne spotkania konsultacyjne, w trakcie których 
zweryfikowany zostanie Państwa pomysł i udzielona zostanie pomoc w 
wypełnieniu wniosku.
•Wsparcie na etapie realizacji innowacji: szkolenia, warsztaty, 
sieciowanie z innymi innowatorami i stały kontakt z Opiekunem 
Innowacji.
•Wsparcie pomostowe – jeśli Państwa wniosek nie przejdzie 
pozytywnie oceny merytorycznej a ma w sobie potencjał do rozwoju.
•Kontakt w dogodnej dla Państwa formie: email, telefon, spotkania 
online (ZOOM, Skype itp.).



17

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?

Wystarczy jeden, prosty krok. Należy wypełnić wniosek 
w GENERATORZE WNIOSKÓW i załączyć w końcowej jego części skan 
podpisanych Oświadczeń, klauzuli informacyjnej i klauzuli 
zgody odpowiednich dla rodzaju wnioskodawcy jaki Państwo 
reprezentują: osoba fizyczna, podmiot, partnerstwo podmiotów, 
grupa nieformalna (2 os. fizyczne), grupa nieformalna (os. fizyczna i 
podmiot). Należy przygotować te dokumenty przez rozpoczęciem 
pracy w Generatorze!

Jeśli przekazują Państwo do ROPS Kraków dane osobowe/kontaktowe 
innych osób, w końcowej części generatora należy załączyć również 
skan podpisanego Oświadczenia RODO.
Szczegóły i wskazówki praktyczne dotyczące wypełnienia wniosku 
znajdą Państwo w Instrukcji wypełniania wniosku.

http://www.rops.krakow.pl/formularz-grantobiorcy
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Informacja o projekcie

Punkt informacyjny

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze projektu:

Piastowska 32, pokój nr 4 (parter) 

30-070 Kraków, e-mail: iws@rops.krakow.pl

tel. 12 422 06 36 wew. 34.

Strona internetowa

Wszelkie informacje o projekcie oraz dokumentacja naboru dostępne są na stronie

internetowej: www.rops.krakow.pl w zakładce „Inkubator Włączenia Społecznego”

oraz na stronie internetowej partnerów projektu https://mistia.org.pl/ oraz

http://www.ceapp.uj.edu.pl

mailto:iws@rops.krakow.pl
https://mistia.org.pl/
http://www.ceapp.uj.edu.pl/
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2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne, PO
Wiedza Edukacja Rozwój

od 18.09.2021 do 29.09.2021

Termin rozstrzygnięcia konkursu
listopad 2021

Miejsce składania wniosków
Wnioski o dofinansowanie należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem 
Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA https://sowa.efs.gov.pl.
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Kto może składać wnioski?
1.samorząd województwa;
2.stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego;
3.organizacja pozarządowa;
4.instytucja szkoleniowa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Dla każdej JST objętej wsparciem projekt zakłada realizację co najmniej jednego 
zadania w zakresie wspieranych obszarów przewidzianych do realizacji w ramach 
konkursu tj.:

a) podatków i opłat lokalnych lub
b) zarządzania nieruchomościami,
przy czym co najmniej 25% JST uczestniczących w projekcie uzyska wsparcie w 
obszarze zarządzania nieruchomościami.
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Wnioskodawca lub partner występuje najwyżej w jednym projekcie.

Wnioskodawca posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w realizacji szkoleń lub 
doradztwa przy modernizacji systemów zarządczych dla pracowników 
samorządowych, o łącznej wartości powyżej 2,5 mln zł, osiągnięte po 2015 r.

Wnioskodawca lub partner posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie we 
wspieraniu JST w obszarach podatków i opłat lokalnych lub zarządzania 
nieruchomościami, osiągnięte po 2015 r.

Okres realizacji projektu - nie dłuższy niż do 30 czerwca 2023, chyba że Instytucja 
Pośrednicząca w trakcie realizacji projektu wyrazi zgodę na wydłużenie okresu 
realizacji.
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Grupę docelową w projekcie stanowią:
a) gminy i powiaty, które nie zostały objęte wsparciem jako beneficjent albo partner w 

projekcie, który uzyskał dofinansowanie w ramach konkursów nr:
- POWR.02.18.00-IP.01-00-005/15; 
- POWR.02.18.00-IP.01-00-002/17;
- POWR.02.18.00-IP.01-00-001/18,

b)       pracownicy:
- JST objętych wsparciem w ramach projektu - w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samorządowych;

- komunalnych osób prawnych wykonujących zadania z zakresu zarządzania 
nieruchomościami komunalnymi.,
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JST uzyskuje wsparcie w jednym projekcie.

Maksymalną wartość kosztów ogółem projektu 
stanowi suma iloczynów:

a)    liczby JST objętych wsparciem w obszarze 
podatków i opłat lokalnych i kwoty 10 tys. zł;

b)    liczby JST objętych wsparciem w obszarze 
zarządzania nieruchomościami i kwoty 10 tys. 
zł.

Projekt złożony w odpowiedzi na konkurs 
obejmuje wsparciem od 200 do 500 JST.
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Dla każdej JST objętej wsparciem projekt zakłada realizację co 
najmniej jednego zadania w zakresie wspieranych obszarów 
przewidzianych do realizacji w ramach konkursu tj.:

a)       podatków i opłat lokalnych lub

b)       zarządzania nieruchomościami,

przy czym co najmniej 25% JST uczestniczących w projekcie uzyska 
wsparcie w obszarze zarządzania nieruchomościami.

W obszarze zarządzania nieruchomościami wsparcie może uzyskać 
JST dysponująca zasobem lokali użytkowych w minimalnej liczbie 
10.
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Kryteria premiujące:

1. Wnioskodawca zatrudni lub zaangażuje do realizacji projektu osobę 
z niepełnosprawnością w wymiarze co najmniej ½ etatu (10 pkt).

2. Wnioskodawca zaproponował zakres szkoleń, który uwzględnia 
tematykę tworzenia i zarządzania mieszkaniami chronionymi, o 
których mowa w art. 53 ustawy o pomocy społecznej (10 pkt).

3. Wnioskodawca lub partner mają status stowarzyszenia jednostek 
samorządu terytorialnego:

≤ 100 JST                    - 5;

> 100 ≥ 200 JST         - 10;

>200 JST             - 20.
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Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu 
wynosi 84,28% wartości projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie 
projektów
Alokacja przewidziana na konkurs wynosi 10 390 000 PLN 
(słownie: dziesięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy 
złotych) i stanowi środki pochodzące z EFS w kwocie 8 756 692 
PLN (słownie: osiem milionów siedemset pięćdziesiąt sześć 
tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa złote) oraz z wkładów 
własnych beneficjentów w kwocie 1 633 308 PLN (słownie: 
jeden milion sześćset trzydzieści trzy tysiące trzysta osiem 
złotych).



27

Regulamin konkursu
Regulamin konkursu znajduje się na stronie Instytucji Ogłaszającej 
Konkurs - https://ip.mswia.gov.pl, zakładka konkursy.
Wzór wniosku o dofinansowanie
Wzór wniosku o dofinansowanie dostępny jest w aplikacji SOWA -
www.sowa.efs.gov.pl.
Wzór umowy o dofinansowanie
Wzór umowy o dofinansowanie znajduje się na stronie Instytucji 
Ogłaszającej Konkurs - https://ip.mswia.gov.pl, zakładka konkursy.
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Pytania i odpowiedzi
IOK, na swojej stronie internetowej (https://ip.mswia.gov.pl), publikuje zestaw 
zawierający odpowiedzi i wyjaśnienia dotyczące kwestii najczęściej poruszanych przez 
wnioskodawców (FAQ). IOK zorganizuje także spotkanie z potencjalnymi 
wnioskodawcami, na którym przedstawione zostaną założenia i warunki konkursu. O 
terminach i zasadach uczestnictwa w spotkaniu IOK poinformuje na swojej stronie 
internetowej. 

Po ogłoszeniu konkursu aż do zakończenia naboru będzie możliwe uzyskiwanie 
wszelkich wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu w trybie bieżących konsultacji 
– IOK będzie udzielać odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty 
elektronicznej (adres: 2.18POWER@mswia.gov.pl) i telefonicznie w godzinach od 9:00 
do 15:00 pod numerem telefonu:  (22) 60 119 11.

Linki
Strona internetowa IOK - https://ip.mswia.gov.pl
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POŻYCZKI z budżetu państwa udzielane jednostkom 
samorządu terytorialnego w ramach postępowań 
naprawczych i ostrożnościowych

W związku z realizowanymi przez jednostki samorządu terytorialnego 
postępowaniami naprawczymi, jednostkom tym mogą być udzielane 
pożyczki z budżetu państwa. Pożyczki te są przewidziane w art. 224 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 
r. poz. 305).
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Zgodnie z ust. 1 tego przepisu jednostce samorządu terytorialnego może być 
udzielona pożyczka z budżetu państwa, jeżeli:

1.realizuje ona postępowanie naprawcze lub przystępuje do jego realizacji
oraz
2.z analizy programu postępowania naprawczego wynika, że jest wysoce 
prawdopodobne, że:

1. nastąpi poprawa sytuacji finansowej tej jednostki,
2. nastąpi poprawa skuteczności wykonywania jej ustawowych zadań,
3. na koniec roku, w którym spłacona ma zostać pożyczka, zachowane 

zostaną zasady określone w art. 242-244 (tj. zachowane zostaną: 
równowaga pomiędzy wydatkami bieżącymi a dochodami bieżącymi JST 
oraz dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia),

4. jednostka spłaci pożyczkę wraz z odsetkami.

Ww. przepis stosuje się również do pożyczki udzielanej JST realizującej program 
postępowania ostrożnościowego lub przystępującej do jego realizacji. Jednostka 
może realizować takie postępowanie, jeżeli zagrożenie wykonania zadań 
publicznych powstało z przyczyn niezależnych od tej jednostki.



31

Art. 240a ustawy wskazuje, że JST opracowuje i uchwala program postępowania 
naprawczego tylko na podstawie wezwania przez regionalną izbę obrachunkową. 
Wezwanie to kierowane jest do jednostki w przypadku stwierdzenia przez RIO, że 
w jednostce jednocześnie występuje:

brak możliwości uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej lub budżetu JST
oraz
zagrożenie realizacji przez jednostkę zadań publicznych.

Oznacza to, że tylko program naprawczy przyjęty w sposób określony w art. 240a 
ustawy o finansach publicznych może stanowić podstawę do ubiegania się o 
pożyczkę z budżetu państwa udzielaną w ramach postępowania naprawczego. 
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Pożyczka z budżetu państwa może, lecz nie musi być 
elementem programu naprawczego i w każdym 
przypadku należy zdecydować, czy jest właściwym 
rozwiązaniem dla jednostki. 

Pożyczki z budżetu państwa powinny być udzielane 
jednostkom, które znalazły się w trudnej sytuacji 
finansowej i nie mają możliwości realizowania swoich 
ustawowych działań bez uzyskania wsparcia 
finansowego.

Pożyczka i odsetki nie podlegają umorzeniu. Ponadto, w 
przypadku niedokonania spłaty pożyczki w terminie 
określonym w umowie pożyczki, Minister Finansów może 
potrącić niespłaconą kwotę pożyczki wraz z odsetkami z 
należnej subwencji ogólnej ustalonej dla tej jednostki 
samorządu terytorialnego.
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Jednostka, ubiegająca się o pożyczkę z budżetu państwa, zgodnie z art. 224 
ust. 3 ustawy o finansach publicznych, składa do ministra właściwego do 
spraw finansów publicznych (Minister Finansów, MF) wniosek o udzielenie 
pożyczki. Do wniosku załącza się program postępowania naprawczego, 
dokumenty zawierające dane umożliwiające dokonanie bieżącej i 
prognozowanej oceny sytuacji finansowej tej jednostki oraz propozycje 
zabezpieczeń spłaty pożyczki.

Zawartość wniosku, wymagane załączniki, a także informacje dotyczące 
zabezpieczeń przyjmowanych przez MF przy udzielaniu pożyczek, są 
określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w 
sprawie pożyczek z budżetu państwa udzielanych jednostkom samorządu 
terytorialnego w ramach postępowań ostrożnościowych lub naprawczych 
(Dz.U. nr 257, poz. 1730).
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PERSPEKTYWA 2021-2027

KONSULTACJE SPOŁECZNE

https://rpo.lubelskie.pl/dowiedz-
sie-wiecej-o-programie/fundusze-
europejskie-2021-
2027/aktualnosci/
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Dziękuję za uwagę!

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 14

tel. 83 34 35 844
e-mail: bialapodlaska@feu.lubelskie.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.rpo.lubelskie.pl

www.parp.gov.pl
www.pfr.pl

Proszę o wypełnienie ankiet podsumowujących dzisiejsze webinarium.
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