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

001/20 

1. W regulaminie konkursu jako wskaźniki obligatoryjne wskazano: Liczba osób biernych 

zawodowo objętych wsparciem w programie. Wskaźnika tego nie ma z listy 

wybieranej  w generatorze i nie można go też wpisać jako wskaźnik własny. W jaki sposób 

Wnioskodawca ma ten wskaźnik wykazać we wniosku  o dofinansowanie? 

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

wybrać z listy rozwijanej wskaźnika produktu Liczba osób biernych zawodowo objętych 

wsparciem w programie oraz dodać wartości liczbowych dla ww. wskaźnika, informacje 

w ww. zakresie należy zawrzeć we wniosku o dofinansowanie: 

- w części III Opis projektu w kontekście właściwego celu szczegółowego/właściwych 

celów szczegółowych RPO WL 2014-2020, w punkcie 3.1.2 Wskaż cel główny projektu 

i opisz, w jaki sposób projekt przyczyni się do osiągnięcia celu/ów szczegółowego/ych RPO 

WL 2014-2020 (limit tego pola to 10 000 znaków) 

lub 

- w części IV Sposób realizacji projektu oraz potencjał i doświadczenie wnioskodawcy 

i partnerów, w punkcie 4.1 Zadania Trwałość i wpływ rezultatów projektu (limit tego pola 

to 15 000 znaków). 

Ponadto należy mieć na uwadze, iż we wskazanym polu należy określić: 

- nazwę wskaźnika; 

- wartość docelową w podziale na K/M/O, 

- źródło danych do pomiaru wskaźnika, 

- sposób oraz częstotliwość pomiaru wskaźnika. 

Szczegółowe informacje w tym zakresie zostały zawarte w Komunikacie dla Beneficjentów 

w sprawie konkursu otwartego nr RPLU.11.01.00-IZ.00-06-001/20 dla Działanie11.1 

Aktywne włączenie zamieszczonego na stronie  internetowej 

https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/nabory-konkursy/aktywne-wlaczenie-rplu-11-01-

00-ip-02-06-001-20/komunikat-dla-beneficjentow-w-sprawie-konkursu-otwartego-nr-rplu-

11-01-00-iz-00-06-001-20-dzialania-11-1-aktywne-wlaczenie/. 

2. Kryterium premiujące: Projekt zakłada osiągnięcie wskaźnika Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 

programu na poziomie 30%. Wskaźnikiem rezultatu obligatoryjnym, a tym samym 

możliwym do wyboru w generatorze jest wskaźnik: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje 

po opuszczeniu programu. W jaki sposób wykazać wskaźnik określony w kryterium 

premiującym dotyczącym kwalifikacji aby kryterium zostało spełnione? Wskaźnik możliwy 

do wyboru dotyczy zarówno kwalifikacji jak i kompetencji? 



Zgodnie z załącznikiem nr 3 do Regulaminu konkursu spełnienie kryterium premiującego 

nr 5 tj. „Projekt zakłada osiągnięcie wskaźnika Liczba osób zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu 

na poziomie 30%” zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku 

o dofinansowanie projektu. Z uwagi na brak możliwości wybrania  ww. wskaźnika we 

wniosku o dofinansowanie, IOK zaleca zawarcie zapisów świadczących o spełnieniu 

przedmiotowego kryterium w sposób wskazany tj. w przypadku wskaźnika Liczba osób 

biernych zawodowo objętych wsparciem w programie (odpowiedź powyżej), czyli we 

wniosku o dofinansowanie w pkt 3.1.2 lub 4.1. Jeżeli ograniczona liczba znaków w ww. 

polach nie pozwoli na zawarcie wszystkich niezbędnych informacji w tym zakresie, 

Wnioskodawca ma możliwość wskazania dodatkowych informacji w Tabeli Uzasadnienie 

wydatków, znajdującej się pod szczegółowym budżetem projektu.  

Jednocześnie IOK informuje, iż we wskaźniku rezultatu Liczba osób zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje  lub nabyły kompetencje po 

opuszczeniu programu zgodnie z definicją zawartą w załączniku nr 4 do Regulaminu 

konkursu odnosi się do  osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje w wyniku 

interwencji EFS. 

 

3  .Kryterium formalne specyficzne nr 6:  

 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 wymagane doświadczenie w ppkt. a) dotyczy szeroko pojętego obszaru włączenia 

społecznego, czy potwierdzenia konkretnych zadań, zbieżnych z planowanymi do 

realizacji w składanym projekcie? Czy wymagane doświadczenie w ppkt. b) dotyczy 

jedynie woj. lubelskiego, czy może konkretnego powiatu, na którym planowany do 

realizacji jest 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 ich realizacja w dużym stopniu zależy od doświadczenia podmiotów 

realizujących projekt i ich znajomości problemów na obszarze realizacji projektu. 

Poprzez doświadczenie w obszarze merytorycznym, którego dotyczy projekt należy 

rozumieć doświadczenie w realizacji zadań tożsamych z wybranym typem projektu. Tym 

samym Wnioskodawca/partner/-rzy powinien wykazać, iż posiada doświadczenie 

w obszarze merytorycznym danego zadania, za realizację którego odpowiada w projekcie. 

 

 

 



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. Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu.  

4. Kryterium premiujące nr 1: 

Projekt będzie realizowany w partnerstwie podmiotów z różnych sektorów (publiczny, 

prywatny, społeczny). 

Czy do spełnienia ww. kryterium wystarczy 1 partner z innego sektora, czy w realizację 

projektu w sumie muszą być zaangażowane 3 podmioty z różnych sektorów? 

Kryterium uznaje się za spełnione w przypadku partnerstwa podmiotów przynajmniej  

2 różnych sektorów. Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

we wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

 

 

 


