
Pytania i odpowiedzi w ramach konkursu nr RPLU.11.01.00-IP.02-06-

001/20 

 

1.Gmina ma opracowany Lokalny Program Rewitalizacji Ryk na lata 2016-2022 , 

a wśród wpisanych projektów "Aktywni mieszkańcy Ryk". W związku z trwającym naborem 

wniosków  w ramach działania 11.1, jeśli Gmina będzie składać wniosek na w/w projekt  to 

czy: 

- tytuł projektu musi odpowiadać tytułowi wskazanemu w LPR 

- czy jeśli w LPR dla danego projektu jest wpisane utworzenie CIS, możemy we wniosku 

wskazać utworzenie KIS? 

- czy musi być zgodność projektu z zapisami w  LPR. 

Zgodnie z Regulaminem przedmiotowego konkursu w przypadku realizacji projektu 

zgodnego z typem 1a tj. programy na rzecz społeczności marginalizowanych oraz zagrożonych 

wykluczeniem społecznym na obszarach objętych działaniami rewitalizacyjnymi, w tym 

realizacja programów aktywności lokalnej1, obligatoryjne jest spełnienie kryterium formalnego 

specyficznego nr 11 dot. zgodności z programem rewitalizacji. Przedmiotowe kryterium 

stanowi, 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. Program rewitalizacji powinien znajdować się w Wykazie gminnych programów 

rewitalizacji województwa lubelskiego prowadzonym przez IZ RPO. Jednocześnie zgodnie 

z załącznikiem nr 3 do Regulaminu konkursu Warunki formalne i kryteria wyboru projektu 

wnioskodawca zobowiązany jest zawrzeć we wniosku o dofinansowanie zapisy świadczące 

o zakresie zgodności projektu z LPR dla każdego obszaru rewitalizowanego zgodnie 

z obszarem realizacji projektu.  

Zatem, decydując się na realizację projektu zgodnego z ww. typem projektu 1a, należy 

mieć na uwadze, iż projekt powinien bezpośrednio wynikać z opracowanego programu 

rewitalizacji danej gminy i co do zasady być z nim zgodny również w zakresie nazwy 

zaplanowanego projektu. 

Ponadto IOK informuje, iż tworzenie nowych CIS/KIS nie jest możliwe w ramach 

przedmiotowego konkursu ogłoszonego dla Działania 11.1 Aktywne włączenie Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Zgodnie z Regulaminem konkursu 

RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/20 (Rozdział 3.2 Typy projektu, str. 24) możliwy do realizacji 

jest m.in. drugi typ projektu, jakim są Kompleksowe programy reintegracji i rehabilitacji 

społeczno-zawodowej realizowane głównie przez Zakłady Aktywizacji Zawodowej, Warsztaty 

Terapii Zajęciowej, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej. Niemniej 

realizacja ww. kompleksowych programów reintegracji społeczno-zawodowej przez podmioty, 

o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (tj. CIS i KIS) 

może odbywać się wyłącznie poprzez stworzenie nowych miejsc reintegracji społecznej 

i zawodowej w istniejących już podmiotach tj. CIS/KIS. 

 

 

 

                                                           
1 Realizowane w oparciu o lokalne programy rewitalizacji. 



2. Kryterium formalne specyficzne nr 6: Doświadczenie wnioskodawcy/partnera: 

Wnioskodawca lub Wnioskodawca i partner/-rzy (w przypadku realizacji projektu 

w partnerstwie) posiada/ją co najmniej 2 letnie doświadczenie w realizacji wsparcia: 

a)  w obszarze merytorycznym, którego dotyczy projekt oraz 

b)  na terenie, na którym realizowany będzie projekt. 

Czy pkt. a i b muszą być spełnione łącznie tzn., że należy mieć doświadczenie w obszarze 

merytorycznym, którego dotyczy projekt na terenie, na którym realizowany będzie projekt, 

czy wystarczające będzie, jeżeli Wnioskodawca ma 2 letnie doświadczenie w obszarze 

merytorycznym na terenie innego województwa oraz 2 letnie doświadczenie na terenie, 

na którym realizowany będzie projekt tj. woj. lubelskie ale w realizacji projektów dotacyjnych 

tj. w innym obszarze merytorycznym? Jeżeli doświadczenie obejmuje projekt zrealizowany 

na terenie całego województwa lubelskiego, to czy jeżeli teraz projekt będzie skierowany 

do wybranych powiatów  woj. lubelskiego to czy można uznać, że wnioskodawca 

ma doświadczenie na terenie, którego dotyczy projekt? 

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do Regulaminu konkursu RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/20 

tj. Warunki formalne i kryteria wyboru przedmiotowe kryterium formalne specyficzne nr 6 ma 

na celu zapewnienie prawidłowej realizacji projektu poprzez podmioty posiadające niezbędne 

doświadczenie. Specyfika projektów będących przedmiotem konkursu powoduje, 

że powodzenie ich realizacji w dużym stopniu zależy od doświadczenia podmiotów 

realizujących projekt i ich znajomości problemów na obszarze realizacji projektu. Zatem, celem 

przedmiotowego kryterium jest wyłonienie podmiotów, które posiadają co najmniej 2 letnie 

doświadczenie zarówno w obszarze merytorycznym, którego dotyczy projekt (bez względu na 

miejsce podejmowanych działań), jak również doświadczenie na terenie, na którym 

realizowany będzie projekt. 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. W przypadku gdy 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. 

 

3.Wnioskodawca (z uwagi na specyfikę - CIS), zamierza objąć wsparciem w ramach projektu 

wyłącznie osoby bezrobotne (bez biernych zawodowo). W związku z powyższym, czy we 

wskaźnikach produktu należy uwzględniać "Liczbę osób biernych zawodowo objętych 

wsparciem w programie", a we wskaźnikach rezultatu "Liczbę osób zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu" oraz określać 

dla w/w wskaźników źródło i sposób pomiaru? 

 

Tak. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu nr RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/20, rozdział 

III, część 3.5, pkt 2, Wnioskodawca obligatoryjnie powinien wybrać wszystkie wskaźniki 

produktu oraz wskaźniki rezultatu wskazane poniżej: 

A. Wskaźniki produktu: 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych 

wsparciem w programie;  

- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie; 

- Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie. 

B. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 



- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały 

kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu; 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących 

pracy po opuszczeniu programu; 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po 

opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek). 

 

Z uwagi, iż w generatorze wniosków o dofinansowanie w LSI2014EFS, aktualnie nie można 

wybrać z listy rozwijanej i dodać wartości liczbowych dla wskaźnika produktu  

 

 

Liczba  osób  biernych zawodowo  objętych  wsparciem  w  programie,  należy  informacje   

w  zakresie  przedmiotowego wskaźnika  wprowadzić: w   części III.   Opis   projektu (…),  

punkt 3.1.2 Wskaż cel główny projektu i opisz, w jaki sposób (…); lub w  części IV. Sposób 

realizacji projektu  oraz potencjał i doświadczenie wnioskodawcy i partnerów, punkt 4.1 

Zadania „trwałość i wpływ rezultatów projektu”. We wskazanym polu Beneficjent powinien 

obowiązkowo podać: nazwę wskaźnika, wartość docelową w podziale na K/M/O, źródło 

danych do pomiaru wskaźnika, sposób oraz częstotliwość pomiaru wskaźnika. 

 

4 Czy wskaźniki o zerowej wartości docelowej (np. wskaźniki kluczowe) należy  przypisywać  

do zadań realizowanych w ramach projektu, czy jedynie je wskazać we wskaźnikach? 

   

Zgodnie z Instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie, rozdział IV, część 4.1, pkt 4, 

należy wybrać co do zasady wszystkie wskaźniki produktu określone w pkt. 3.1.1 oraz wybrane 

wskaźniki rezultatu, o ile mają bezpośredni związek z danym zadaniem, tj. realizacja zadania 

ma bezpośredni wpływ na dany wskaźnik. Wnioskodawca zobowiązany jest także do 

wykazania we wniosku o dofinansowanie, a następnie do monitorowania na etapie realizacji 

projektu wskaźników kluczowych (również w przypadku zerowej wartości docelowej). 

 

 

 

5. Czy jest wymagane, aby na obszarze realizacji projektu funkcjonował PAL, tj. Program 

Aktywności Lokalnej? 

 

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu w przypadku udzielania wsparcia w ramach typu 

projektu 1 lit.a: Programy na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych bądź zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem  społecznym  ukierunkowane  na  aktywizację  oraz  reintegrację  

społeczno-zawodową, w których elementem jest co najmniej jeden z wymienionych poniżej: 

a) programy  na rzecz społeczności marginalizowanych oraz zagrożonych wykluczeniem 

społecznym  na  obszarach  objętych  działaniami  rewitalizacyjnymi,  w  tym  realizacja 

programów aktywności lokalnej w oparciu o lokalne programy rewitalizacji. 

 

 Mając na uwadze powyższe w przypadku realizacji projektu w ramach typu 1 lit.a, 

obligatoryjnie powinien funkcjonować Program Aktywności Lokalnej zgodny z  Lokalnym 

Programem Rewitalizacji. 

 

 

 

 



6.Jak należy rozumieć preferencję w rekrutacji dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym z obszarów objętych programem rewitalizacji?   

 

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do Regulaminu konkursu: Warunki formalne i kryteria wyboru 

projektów zastosowanie kryterium formalnego specyficznego nr 12 przyczyni się do wsparcia 

procesu rewitalizacji mającego na celu pobudzenie aktywności środowisk lokalnych, 

stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przeciwdziałanie 

zjawisku wykluczenia społecznego na obszarach degradowanych i zmarginalizowanych.  

Z powyższego wynika, iż osoby rekrutowane w pierwszej kolejności powinny pochodzić  

z terenów objętych programem rewitalizacji.  Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie  

w opisie rekrutacji powinien zawrzeć zapisy potwierdzające zapewnienie preferencji w 

wyborze osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszarów 

objętych programem rewitalizacji, np. poprzez wskazanie liczby punktów jakie zostaną 

przyznane na etapie rekrutacji za spełnienie powyższej przesłanki. 

 

 

7.Czy trzeba określić ilość osób, która będzie objęta z w/w terenów ujętych w lokalnych 

programach rewitalizacji? 

 

We wniosku o dofinansowanie należy wskazać przewidywaną liczbę osób objętych wsparciem 

w ramach projektu (grupa docelowa), nie ma natomiast konieczności wskazywania 

przewidywanej ilości osób objętych preferencją w rekrutacji pochodzących z terenów objętych 

programem rewitalizacji. 

 

    

 8.Czy do projektu można zrekrutować też osoby spoza tych terenów? 

 

W przypadku realizacji projektu w ramach typu 1 lit. a, osoby muszą pochodzić tylko  

z obszarów objętych programem rewitalizacji, natomiast w przypadku  wyboru typu  

1 lit. b, d-f, oraz 2, należy zastosować preferencję w rekrutacji dla osób z obszarów objętych 

programem rewitalizacji przy jednoczesnym nie dyskryminowaniu osób z terenów nie objętych 

tym programem. 

 

 

9. Kryterium Formalne Specyficzne nr 11 Zgodność z programem rewitalizacji: 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 

i Kryterium Formalne Specyficzne nr 12 Zgodność z programem rewitalizacji: Projekt zakłada 

preferencję w rekrutacji dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem  

lub wykluczeniem społecznym z obszarów objętych programem rewitalizacji czy te oba kryteria 

się nie pokrywają i nie zaprzeczają same sobie? 

 

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do Regulaminu konkursu: Warunki formalne i kryteria wyboru 

projektów, kryterium formalne specyficzne nr 11 ma zastosowanie do typu projektów 1 lit. a, 

tj.: 

1) Programy na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację oraz reintegrację 

społecznozawodową, w których elementem jest co najmniej jeden z wymienionych poniżej:  



a) programy na rzecz społeczności marginalizowanych oraz zagrożonych wykluczeniem 

społecznym na obszarach objętych działaniami rewitalizacyjnymi, w tym realizacja programów 

aktywności lokalnej. 

Natomiast kryterium formalne specyficzne nr 12 jest obligatoryjne do spełnienia przy realizacji 

typów projektów: 1 lit. b, d-f, 2, tj.: 

1) Programy na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację oraz reintegrację 

społecznozawodową, w których elementem jest co najmniej jeden z wymienionych poniżej: 

b) programy integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami, 

d) programy wychodzenia z bezdomności, 

e) programy aktywizacji społecznej i zawodowej wychowanków, placówek opiekuńczo – 

wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i socjoterapeutycznych, 

zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, podopiecznych jednostek o charakterze 

opiekuńczo -wychowawczym prowadzonych przez Ochotnicze Hufce Pracy, 

f) programy usamodzielniania wychowanków opuszczających instytucjonalne oraz rodzinne 

formy pieczy zastępczej, w tym działania profilaktyczne przeciwdziałające wykluczeniu 

mieszkaniowemu i bezdomności. 

2) Kompleksowe programy reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej realizowane 

głównie przez Zakłady Aktywizacji Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centra 

Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej. 

 

 W związku z powyższym wskazane wyżej kryteria formalne specyficzne mają zastosowanie 

do różnych typów projektów w ramach konkursu nr RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/20. 

 

 


