
Webinarium: „ Zamówienia publiczne w projektach współfinansowanych ze 
środków EFS w ramach RPO WL 2014-2020”

17.11.2021r. Biała Podlaska



2



1. Przedstawienie podstawowych pojęć związanych z zamówieniami publicznymi (ekspert EFS)

2. Szacowanie wartości zamówienia (ekspert EFS)

3. Agregacja zamówień (ekspert EFS)

4. Zasada konkurencyjności (ekspert EFS)

5. Zamówienie z „wolnej ręki” (ekspert EFS)

6. Zmiany w umowach (ekspert EFS)

7. Przedstawienie oferty sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich oraz omówienie 
ogólnych zasad funkcjonowania Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w perspektywie 
2021-2027 (konsultant LPI Biała Podlaska)

8. Sesja pytań i odpowiedzi
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PIFE – ZAKRES USŁUG
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www.pife.gov.pl

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/
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Sieć 
Punktów Informacyjny Funduszy Europejskich 

w województwie lubelskim

✓ GPI Lublin ul. Stefczyka 3b,

tel.: 81 44 16 864, 81 44 16 865, 81 44 16 547 
kontakt@feu.lubelskie.pl

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

✓ LPI Chełm pl. Niepodległości 1 
tel.: 82 565 19 21, 514 924 194 
chelm@feu.lubelskie.pl – zmiana siedziby II  połowa 
grudnia 2021 r.

✓ LPI Zamość ul. Partyzantów 3 

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

www.rpo.lubelskie.pl 

mailto:kontakt@feu.lubelskie.pl
mailto:bialapodlaska@feu.lubelskie.pl
mailto:chelm@feu.lubelskie.pl
mailto:zamosc@feu.lubelskie.pl
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Strona internetowa RPO WL:

www.rpo.lubelskie.pl



Portal Funduszy Europejskich - www.funduszeeuropejskie.gov.pl
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PRIORYTET: ZWIĘKSZANIE SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ
OBSZAR:AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA

Planowane rodzaje działań:

• kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym oraz osób biernych zawodowo;

• wsparcie integracji obywateli państw trzecich;

• działania na rzecz popularyzacji informacji dotyczących rynku pracy w zakresie zatrudniania
obcokrajowców.

Beneficjenci:

• jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,

• związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

• instytucje pomocy i integracji społecznej,

• podmioty świadczące usługi społeczne użyteczności publicznej,

• podmioty ekonomii społecznej,

• podmioty reintegracyjne,

• instytucje rynku pracy,

• Ochotnicze Hufce Pracy,

• organizacje pozarządowe.
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PRIORYTET: ZWIĘKSZANIE SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ
OBSZAR:EKONOMIA SPOŁECZNA

Planowane rodzaje działań:

• wsparcie tworzenia i utrzymania miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej;

• usługi wsparcia rozwoju ekonomii społecznej dla podmiotów ekonomii społecznej;

• usługi wspierające rozwój przedsiębiorstw społecznych realizowane w szczególności za
pośrednictwem BUR;

• działania w zakresie podnoszenia kwalifikacji i doświadczenia zawodowego pracowników
podmiotów ekonomii społecznej i pracowników OWES (Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej)

Beneficjenci:

• Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej;

• osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w szczególności
organizacje pozarządowe, organizacje non-profit (w przypadku działań w zakresie podnoszenia
kwalifikacji i doświadczenia zawodowego pracowników OWES – Ośrodek Wsparcia Ekonomii
Społecznej).
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PRIORYTET: ZWIĘKSZANIE SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ
OBSZAR: USŁUGI SPOŁECZNE
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Planowane rodzaje działań:

•rozwój usług opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej;

•rozwój usług asystenckich  wspierających aktywność społeczną, edukacyjną lub zawodową osób

z niepełnosprawnościami;

•wsparcie opiekunów osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;

•wsparcie w zakresie tworzenia i funkcjonowania mieszkań chronionych i wspomaganych, w tym wsparcie kadry tych 

mieszkań;

•działania wspierające proces deinstytucjonalizacji usług społecznych;

•wsparcie dla tworzenia lub funkcjonowania placówek świadczących usługi społeczne w społeczności lokalnej i ich 

usług, w tym centrów usług społecznych;

•rozwój usług dla rodzin wychowujących dzieci, w tym przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze; 

wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej poprzez tworzenie jej rodzinnych form, usługi wsparcia dla 

rodzin zastępczych oraz szkolenie kadr;

•kompleksowe wsparcie osób usamodzielnianych i opuszczających pieczę zastępczą;

•rozwój usług wsparcia dla młodzieży przebywającej w różnego rodzaju ośrodkach, np. ośrodkach wychowawczych, 

zakładach poprawczych;

•działania wspierające system adopcji;

•działania ukierunkowane na łagodzenie skutków społecznych ubóstwa dzieci.



PRIORYTET: ZWIĘKSZANIE SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ
OBSZAR: USŁUGI ZDROWOTNE

Planowane rodzaje działań:

- Regionalne programy zdrowotne dotyczące profilaktyki chorób będących istotnym    

problemem zdrowotnym regionu;

- opracowanie i realizacja programów polityki zdrowotnej;

- wdrażanie modeli opieki koordynowanej;

- wsparcie procesu deinstytucjonalizacji opieki medycznej; 

- wdrażanie standardów dostępności w podmiotach leczniczych;

- działania ukierunkowane na przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z chorobami 

zakaźnymi w regionie oraz ich skutkom.
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PRIORYTET: ZWIĘKSZANIE SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ
OBSZAR: USŁUGI ZDROWOTNE

Beneficjenci:

- jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

- związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

- podmioty świadczące usługi społeczne;

- organizacje pozarządowe;

- podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą lub ich podmioty tworzące;

- podmioty ekonomii społecznej;

- Ochotnicze Hufce Pracy;

- instytucje pomocy i integracji społecznej, instytucje prowadzące pracę z rodziną;

- podmioty świadczące usługi społeczne użyteczności publicznej, w tym ośrodki wsparcia,

w tym specjalistyczne ośrodki wsparcia, instytucje wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej, placówki wsparcia dziennego, jednostki specjalistycznego poradnictwa;
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Beneficjenci cd. 
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- podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o pożytku publicznym i o

wolontariacie statutowo działające w obszarze pomocy i integracji społecznej;

-przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo

przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r., poz. 162) we wszelkich formach przewidzianych dla

wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.



Ze względu na rozległość problemów związanych z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w

ramach Priorytetu: Zwiększanie spójności społecznej zakłada się kompleksowe wsparcie na

rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej oraz integracji osób defaworyzowanych na rynku pracy,

osób biernych zawodowo oraz osób i rodzin dotkniętych ubóstwem lub wykluczeniem

społecznym. Realizowane będą działania mające na celu zwiększenie dostępności do wysokiej

jakości usług społecznych i zdrowotnych, w szczególności w formach zdeinstytucjonalizowanych.

Planuje się zakres interwencji mający na celu poprawę dostępu do wysokiej jakości profilaktyki

poprzez realizację kompleksowych, wieloletnich programów promocji zdrowia i profilaktyki

chorób, adresowanych zgodnie z potrzebami poszczególnych grup ludności. Przewiduje się

również wsparcie usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zdrowotnym

i zawodowym. Zaplanowano również wsparcie na rzecz tworzenia i funkcjonowania PES

(Podmiotów Ekonomii Społecznej) i podmiotów integracji społecznej, w tym tworzenia miejsc

pracy w tym sektorze. Realizowane będą również działania z zakresu profilaktyki i edukacji

zdrowotnej.
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PRIORYTET: ZASPOKAJANIE POTRZEB RYNKU    
PRACY

Planowane działania:

- opracowanie i realizacja programów zdrowotnych w zakresie profilaktyki, diagnostyki, rehabilitacji

umożliwiającej powrót do pracy;

- działania wspierające rehabilitację umożliwiającą powrót do pracy;

- adaptacja środowiska pracy do potrzeb różnych grup pracowników;

- kompleksowe działania służące wydłużeniu zdolności do pracy osób starszych;

- wsparcie pracodawców z sektora prywatnego we wprowadzaniu elastycznych form zatrudnienia, w tym we

wprowadzaniu pracy zdalnej;

- outplacement dla pracowników zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia

lub zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika;

- wypracowanie rozwiązań służących ochronie pracowników, zagrożonych utratą zatrudnienia

w wyniku zaistniałej sytuacji kryzysowej;

- usługi rozwojowe w Podmiotowym Systemie Finansowania dla pracodawców i ich pracowników, zgodne z ich

zidentyfikowanymi potrzebami.
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PRIORYTET: ZASPOKAJANIE POTRZEB RYNKU    
PRACY

Beneficjenci:

• jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w tym
posiadające osobowość prawną, związki, porozumienia i stowarzyszenia
jednostek samorządu terytorialnego;

• osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w
szczególności organizacje pozarządowe, organizacje non-profit;

• podmioty ekonomii społecznej posiadające doświadczenie w zakresie działań
profilaktycznych;

• osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie
przepisów odrębnych;

• podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą lub ich podmioty tworzące;

• pracodawcy;

• Instytucja Zarządzająca Programem.
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Planowane wsparcie w ramach Priorytetu: Zaspokajanie potrzeb rynku pracy, mające na celu zwiększenie dostępu do

zatrudnienia, będzie skierowane do wszystkich osób poszukujących pracy (w szczególności osób, które znajdują się w

trudnej sytuacji na rynku pracy) poprzez skuteczną aktywizację zawodową oraz promocję samozatrudnienia. Ponadto

wsparcie ma na celu zapewnienie większego dostępu do stabilnego zatrudnienia w regionie. Na powyższe działania

wpływać będzie niewątpliwie właściwie zdiagnozowany rynek pracy pod kątem m.in. potrzeb pracodawców i

zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje w regionie. Sytuacja związana z pandemią COVID-19 spowodowała również

konieczność podjęcia działań na rzecz uelastycznienia działań PSZ (Publiczne Służby Zatrudnienia) w odniesieniu do

pracodawców i osób pracujących. Wsparciem objęte zostaną również instytucje rynku pracy i ich pracownicy wobec

konieczności dostosowania usług do zmieniającego się rynku pracy. Interwencja w obszarze ochrony zdrowia

ukierunkowana będzie na oddziaływanie na rynek pracy poprzez przeciwdziałanie dezaktywizacji zawodowej z przyczyn

zdrowotnych osób w wieku aktywności zawodowej, w szczególności osób starszych. W celu wydłużenia aktywności

zawodowej, program umożliwi realizację programów profilaktycznych i zdrowotnych oraz zapewni wsparcie programów

rehabilitacyjnych, umożliwiających powrót do pracy. W celu przeciwdziałania zjawisku niedopasowania kwalifikacji,

kompetencji i umiejętności pracowników do wymagań pracodawców oraz poprawy jakości zarządzania zasobami ludzkimi

(w tym zarządzania wiekiem) w przedsiębiorstwach realizowane będą usługi rozwojowe adekwatne do potrzeb rynku pracy,

pracowników oraz możliwości rozwojowych firm. Interwencja będzie koncentrować się również na zapewnieniu wsparcia

na rzecz zapobiegania sytuacjom kryzysowym przedsiębiorstw, które odczuwają negatywne skutki zmiany społeczno -

gospodarczej. 19



PRIORYTET: LEPSZA EDUKACJA

Planowane działania (realizowane w trybie niekonkurencyjnym):   

• Programy systemowego wsparcia obszaru edukacji w zakresie:

• doradztwa edukacyjno-zawodowego;

• zdalnego nauczania i rozwoju kompetencji cyfrowych kadr oświaty;

• promocji i upowszechnienia informacji w zakresie kształcenia zawodowego;

• upowszechnienia idei uczenia się przez całe życie.

Beneficjenci:
• samorząd województwa lubelskiego lub jego jednostki organizacyjne;

• podmioty realizujące zadania ustawowe w zakresie oświaty.
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PRIORYTET: LEPSZA EDUKACJA

Planowane działania:

W zakresie edukacji przedszkolnej:

• tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego;

• unowocześnianie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego;

• programy rozwojowe ośrodków wychowania przedszkolnego.

W zakresie kształcenia ogólnego i zawodowego:

• programy pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych;

• programy rozwojowe szkół.
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PRIORYTET: LEPSZA EDUKACJA

Planowane działania:

W zakresie kształcenia zawodowego:

• współpraca szkół i centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego z pracodawcami
i szkołami wyższymi;

• dodatkowe zajęcia specjalistyczne (zawodowe) dla uczniów;

• wsparcie nauczycieli (w tym nauczycieli zawodu), instruktorów praktycznej nauki zawodu
w zakresie:

- uzyskiwania uprawnień lub kwalifikacji do nauczania zawodu;

- odbywania staży/szkoleń branżowych.

W zakresie kształcenia ustawicznego:

• wsparcie osób dorosłych, które z własnej inicjatywy chcą uczestniczyć w rozwoju i nabywaniu nowych
umiejętności, kwalifikacji i kompetencji;

• wsparcie jakości kształcenia w podmiotach realizujących kształcenie osób dorosłych.
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PRIORYTET: LEPSZA EDUKACJA

Beneficjenci:

• podmioty uprawnione do prowadzenia edukacji przedszkolnej, tj. publiczne i niepubliczne
przedszkola lub inne funkcjonujące formy wychowania przedszkolnego lub ich organy
prowadzące;

• szkoły i placówki oświatowe oraz ich organy prowadzące;
• jednostki samorządu terytorialnego (oraz ich jednostki organizacyjne), ich związki,

porozumienia i stowarzyszenia;
• poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz ich organy prowadzące;
• podmioty uprawnione do prowadzenia kształcenia ustawicznego oraz ich organy

prowadzące;
• samorząd województwa lubelskiego (w zakresie programów pomocy stypendialnej);
• osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej; osoby fizyczne

prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych
(w zakresie wsparcia przez BUR).
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Na etapie regionalnym realizowane będą działania wspierające lepszą jakość i

dostępność edukacji na wszystkich etapach kształcenia: od edukacji przedszkolnej,

poprzez kształcenie ogólne i zawodowe, po kształcenie ustawiczne w regionie, a

szczególny nacisk zostanie położony na edukację włączającą. Interwencja zostanie

ukierunkowana również na wdrożenie systemowych rozwiązań w zakresie doradztwa

zawodowego oraz edukacyjno-zawodowego, które przyczynią się do trafnego wyboru

ścieżki kariery przez poszczególnych uczniów, jak również na wsparcie systemu oświaty

w regionie (w szczególności szkół i nauczycieli) w realizacji procesu nauczania w

systemie zdalnym, opartym o nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne.

Ponadto, kontynuowana będzie realizacja programów stypendialnych dla uczniów

szczególnie uzdolnionych, które umożliwią im właściwy rozwój i zapewnią wsparcie na

każdym etapie edukacji.

W ramach programu regionalnego wspierane będą działania zmierzające do

uzupełnienia istniejących deficytów oraz poprawy jakości i dostępności edukacji w

zakresie infrastruktury edukacji przedszkolnej i ogólnej, jak również infrastruktury

kształcenia zawodowego i ustawicznego, przy uwzględnieniu uwarunkowań

demograficznych oraz zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
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Projekty dotyczące kształcenia:

-Kształcenie pedagogów i nauczycieli ma być bliższe praktyce, a indywidualny czas

poświęcony na kształcenie przyszłego nauczyciela - większy niż dotychczas.

- wspierane będą również projekty szkoleniowe w zakresie technologii TIK

( Technologie Informacyjno –Techniczne) dla nauczycieli

-szkolnictwo wyższe - Nowe kierunki działań kładące nacisk na wzmocnienie

powiązań między światem nauki i biznesu oraz ukierunkowanie na komercjalizację

badań.

- wysoka jakość wczesnej edukacji przedszkolnej i opieki nad dziećmi, oferowanie

wysokiej jakości usług prowadzące do wszechstronnego rozwoju dzieci, a w dalszej

kolejności – do ich sukcesów edukacyjnych i większych szans na rynku pracy
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Informacje dostępne będą na stronach:

• www.funduszeeuropejskie.gov.pl

• www.rpo.lubelskie.pl

• www.gov.pl

• https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wychowanie-przedszkolne
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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

Proszę o wypełnienie ankiet podsumowujących dzisiejsze webinarium.

mailto:bialapodlaska@feu.lubelskie.pl

