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

001/20 

 

 

1. Czy partner w projekcie musi spełniać wymagania dot. 2-letniego doświadczenia  

w działalności w obszarze merytorycznym projektu oraz na terenie woj. lubelskiego?  

Tak. Zgodnie z brzmieniem kryterium nr 6 zarówno Wnioskodawca jak i partner (jeżeli 

projekt będzie realizowany w partnerstwie)  powinni legitymować się co najmniej 2 letnim 

doświadczeniem zarówno w obszarze merytorycznym jak i na terenie, którego dotyczy 

projekt. Wnioskodawca/partner/-rzy powinni wykazać doświadczenie w obszarze 

merytorycznym, za realizację którego odpowiadają w projekcie. 

 

2. Na jakiej podstawie będzie weryfikowane spełnienie kryterium nr 11, tj. zgodność  

z programem rewitalizacji?  

 

Spełnienie kryterium formalnego specyficznego nr 11 jak i wszystkich pozostałych zostanie 

zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Przy 

spełnieniu kryterium nr 11 brane będą pod uwagę zapisy świadczące o zakresie zgodności 

projektu z Lokalnym Programem Rewitalizacji dla każdego obszaru rewitalizowanego 

zgodnie z obszarem realizacji projektu. Ponadto program rewitalizacji powinien znajdować 

się w Wykazie gminnych programów rewitalizacji województwa lubelskiego. 

 

3. Czy decydując się na realizację przedsięwzięcia w ramach typu 1 tj. 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 wkluczeniem społecznym na obszarach 

objętych działaniami rewitalizacyjnymi, w tym realizacja programów aktywności lokalnej, 

100 % uczestników projektu musi pochodzić z terenów ujętych w lokalnych programach 

rewitalizacji?  

 

Zgodnie z brzmieniem kryterium formalnego specyficznego nr 11, które dotyczy wyłącznie 

projektów realizowanych w ramach typu 1 lit. a „działania w ramach projektu realizowane 

są na obszarze objętym rewitalizacją i na rzecz grupy docelowej zamieszkującej na obszarze 

rewitalizowanym”, aby kryterium zostało uznane za spełnione wszyscy uczestnicy projektu 

powinni pochodzić z terenów ujętych w Lokalnych Programach Rewitalizacji. 

 

4. Stowarzyszenie „Przystań„ Mieniany prowadzi Centrum Integracji Społecznej 

w Mienianach na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Uczestnicy Centrum 

otrzymują świadczenia integracyjne z Powiatowego Urzędu Pracy, które są przekazywane 

do CIS na podstawie zawartego porozumienia. Czy w takim przypadku przystępując do 

konkursu możemy uznać świadczenia integracyjne z PUP jako wkład własny do projektu?  



Tak, wypłata uczestnikom zajęć w Centrum świadczeń integracyjnych ze środków Funduszu 

Pracy, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, 

może stanowić wkład własny w projekcie. 

 

5. Czy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej może być naszym partnerem 

w projekcie? Czy trzeba ogłaszać nabór partnera do projektu? Czy świadczenia z pomocy 

społecznej w takim przypadku mogą być traktowane jako wkład własny?  

Zgodnie z Regulaminem Konkursu RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/20 Partnerami w RPO 

WL mogą być wszystkie podmioty uprawnione do składania wniosków spełniające definicję 

beneficjenta, zatem IOK nie widzi przeciwwskazań, aby ośrodek pomocy społecznej był 

partnerem w projekcie. Możliwość realizacji projektów w partnerstwie została uregulowana 

w art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (ustawy wdrożeniowej).  

Przedmiotowy artykuł stanowi, iż obowiązek ogłoszenia otwartego naboru partnerów 

na swojej stronie internetowej wraz ze wskazaniem co najmniej 21-dniowego terminu 

na zgłaszanie się partnerów występuje w przypadku, gdy podmiot, o którym mowa w art.3 

ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, inicjujący projekt 

partnerski, dokonuje wyboru partnerów spośród podmiotów innych niż wymienione w art. 

3 ust.1 pkt 1–3a tej ustawy, z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania.  

Ponadto należy mieć na uwadze, iż podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 Pzp, niebędący 

podmiotem inicjującym projekt partnerski, po przystąpieniu do realizacji projektu 

partnerskiego podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej 

informację o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego wraz z uzasadnieniem przyczyn 

przystąpienia do jego realizacji oraz wskazaniem partnera wiodącego w tym projekcie. 

Jednocześnie IOK  informuje, iż zgodnie z Regulaminem konkursu dla Działania 11.1 

Aktywne włączenie (Rozdział 3.2 Typy projektu, Limity i ograniczenia pkt 11 b Specyficzne 

wymogi dla projektów realizowanych przez PCPR/OPS) ze środków EFS nie są 

finansowane bierne formy pomocy w postaci zasiłków. Świadczenia te natomiast mogą być 

uznane za wkład własny do projektu. 

 


