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001/20 

 

1.Typ projektu 1 a zakłada: programy na rzecz społeczności marginalizowanych oraz 

zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarach objętych działaniami rewitalizacyjnymi, 

w tym realizacja programów aktywności lokalnej.  

Pytanie 1) Czy wszyscy UP muszą być objęci PAL?  

Pytanie 2) Czy PAL może być diagnozowany i przewidziany jedynie dla części spośród UP? 

 

  Zgodnie z Regulaminem konkursu w przypadku realizacji projektu wpisującego się  w typ 

 1a tj. programy na rzecz społeczności marginalizowanych oraz zagrożonych wykluczeniem 

społecznym na obszarach objętych działaniami rewitalizacyjnymi, w tym realizacja programów 

aktywności lokalnej  należy mieć na uwadze, iż ww. programy powinny być realizowane w 

oparciu o lokalne programy rewitalizacji. Tym samym obligatoryjne jest spełnienie w tym 

zakresie kryterium formalnego specyficznego nr 11 dot. zgodności z programem rewitalizacji 

stanowiącego, iż działania w ramach projektu realizowane są na obszarze objętym rewitalizacją 

i na rzecz grupy docelowej zamieszkującej na obszarze rewitalizowanym, przy czym projekt 

wynika z aktualnego programu rewitalizacji dla tego obszaru, zgodnego z obszarem realizacji 

projektu.  W związku z powyższym program aktywności lokalnej (PAL) powinien wynikać 

z założeń programu rewitalizacji dla danego obszaru wpisanego do Wykazu gminnych 

programów rewitalizacji województwa lubelskiego prowadzonym przez IZ RPO i powinien 

obejmować wszystkich uczestników w ramach projektu (realizowanego zgodnie z typem 1a). 

Definicja PAL z Regulaminu wskazuje, iż "program aktywności lokalnej to 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". 

Pytanie 1) Czy Wnioskodawca będący instytucją rynku pracy (forma prawa spółka) może 

założyć i realizować w wg założeń  wniosku o dofinansowanie  PAL w  społeczności lokalnej?  

 

Wnioskodawca powinien mieć na uwadze, iż zgodnie z przytoczoną definicją programu 

aktywności lokalnej jest to partnerstwo lokalne, które co do zasady powinno być zainicjowane 

przez OPS, inną jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego lub organizację 

pozarządową w celu realizacji działań na rzecz aktywizacji społecznej itd. 

W związku  z powyższym w ocenie IOK wyłącznie ww. podmioty powinny zainicjować PAL, 

natomiast ich realizacja powinna wynikać z programu rewitalizacji dla danego obszaru. 

 

 

 



Dot. kryterium formalnego specyficznego nr 6: „Jednocześnie poprzez doświadczenie na 

terenie, na którym realizowany będzie projekt rozumie się doświadczenie na obszarze realizacji 

projektu wskazanym w pkt 1.8 wniosku o dofinansowanie”. Proszę o doprecyzowanie: 

2. Czy, gdy projektodawca w opracowywanym proj. obejmuje wsparciem kilka gmin z woj. 

lubelskiego, to jego 2 letnie doświadczenie musi się odnosić dokładnie do tych gmin? 

Tak,  zgodnie z brzmieniem kryterium formalnym specyficznym nr 6 Wnioskodawca powinien 

posiadać doświadczenie na terenie, na którym planuje realizację projektu tj. w tym przypadku 

na terenie gmin, gdzie będzie realizowany projekt. 

3. Czy w każdej ze wskazanych w punkcie 1.8 gmin projektodawca powinien posiadać 2-letnie 

doświadczenie? 

Tak. 

5. Czy wystarczające będzie posiadanie doświadczenia ogólnie na obszarze woj. lubelskiego?  

Jeżeli Wnioskodawca posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie w realizacji projektów 

na terenie całego województwa, należy uznać, iż tym samym posiada on doświadczenie 

w poszczególnych powiatach województwa lubelskiego. 

 

 

 


