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Oś 9 Region spójny społecznie 

Cel podejmowanych działań 

Wzrost spójności wewnątrzregionalnej w wymiarze społecznym i zdrowotnym 

Aktywna integracja 
9.1.1 Projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR 

9.1.2 Projekty konkursowe 

Usługi społeczne  
i zdrowotne 

9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie 

9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa - ZIT 

9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR 

Ekonomia społeczna 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej 



Maksymalny poziom dofinansowania projektu - 85% 

Kwota przeznaczona na konkurs: 19,8 mln EUR 

Termin naboru:  21.09.2015 r. – 30.04.2016 r. 
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Aktywna integracja- projekty konkursowe wyłącznie 

dla OPS/PCPR 
Poddziałanie 9.1.1 

Typy projektów: 

A. realizowane przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, 

kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia 

Ilość rund zakończonych: VI 

Liczba złożonych wniosków: 64 

Liczba wniosków wybranych do dofinansowania: 29 (7 kolejnych po II negocjacjach, 5 w 

trakcie II negocjacji) 

Liczba wniosków odrzuconych: 7 

Procent wykorzystanej alokacji: 72,6* 

 

 

* dotyczy projektów wybranych do dofinansowania oraz będących w trakcie oceny 



Maksymalny poziom dofinansowania projektu - 95% 

Kwota przeznaczona na konkurs: 13,5 mln EUR 

 

Termin naboru:  29.03.2016 r. – 29.04.2016 r. 
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Aktywna integracja- projekty konkursowe  
Poddziałanie 9.1.2 

Typy projektów: 

A. kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia 
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Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa - ZIT  
Poddziałanie 9.2.2 

Maksymalny poziom dofinansowania projektu – 92,7% 

Kwota przeznaczona na konkurs: 5 950 mln EUR 

Termin naboru:   

29.03.2016 r. – 29.04.2016 r.  

(konkurs ogłaszany razem ze Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska -

skierowany do KOF) 

Typy projektów: 

A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych  

B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną 

opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych  



Najczęściej popełniane błędy we wnioskach  

o dofinansowanie EFS      (slajd 1 z 3) 

• zbyt ogólny opis problemów grupy docelowej  

• dane nieadekwatne, nieodnoszące się do grupy docelowej  

• analiza problemów dokonana bez odniesienia się do danych 

liczbowych  
• zbyt ogólne informacje nt. skali zainteresowania udziałem w 

projekcie  

Rekrutacja • zaplanowanie rekrutacji ciągłej 

• zaplanowanie zbyt późnego terminu rekrutacji w stosunku do ścieżki 

wsparcia uczestników 

• brak określenia kryteriów formalnych  

• założenie kryteriów preferencji niewynikających z opisu grupy 

docelowej  

• brak określenia sposobu zastosowania kryteriów preferencji 

• zastosowanie kryterium „kolejność zgłoszeń” 

Opis grupy 

docelowej 

Wskaźniki 
• nieuwzględnienie wszystkich obligatoryjnych w konkursie 

wskaźników  

• brak adekwatnych wskaźników specyficznych dla projektu 

• zaplanowanie nieadekwatnych wartości docelowych wskaźników  

• nieadekwatny/niewystarczający sposób pomiaru wskaźników 
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Najczęściej popełniane błędy we wnioskach  

o dofinansowanie EFS      (slajd 2 z 3) 

Zadania 

Budżet 

• działania niewpisujące się w typ projektu wynikający 

z SzOOP/Regulaminu konkursu 

• działania niewynikające z analizy grupy docelowej 

• brak odzwierciedlenia zidentyfikowanych problemów grupy docelowej  

w zadaniach  

• działania opisane zbyt powierzchownie  

• niespójność opisu działań z harmonogramem  

• uwzględnienie wydatków związanych z realizacją działań 

niekwalifikowalnych, brak uzasadnienia wydatków  

• nieprzedstawienie kalkulacji wydatków 

• zaplanowanie wydatków zawyżonych w stosunku do stawek rynkowych 

• brak spójności budżetu projektu z opisem zadań  

• przekroczenie dopuszczalnych dla konkursu limitów, zbyt niski udział 

wkładu własnego 

• błędne zakwalifikowanie kosztów pośrednich do kosztów 

bezpośrednich  

• brak/niewłaściwe oznaczenie w budżecie wydatków związanych  

z cross-financingiem, środkami trwałymi, personelem projektu, 
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Najczęściej popełniane błędy we wnioskach  

o dofinansowanie EFS      (slajd 3 z 3) 

Pozostałe 

kwestie 

• nieuwzględnienie wymogów wynikających z Wytycznych Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju dotyczących włączenia społecznego 

• zbyt ogólny opis sytuacji problemowej oraz działań w zakresie 

równości szans kobiet i mężczyzn 

• nieuwzględnienie pomocy publicznej/de minimis pomimo 

zaplanowania działań podlegającym zasadom ww. pomocy 

• brak analizy ryzyka dla co najmniej jednego obligatoryjnego 

wskaźnika 

• zbyt  ogólny opis doświadczenia personelu 

• brak informacji nt. obrotu Wnioskodawcy 

• zbyt ogólny opis  dotyczący zlecania usług merytorycznych 

• niestosowanie uproszczonych metod rozliczania wydatków 

• błędnie uzupełnione pole C.6 

• niewłaściwie wybrane oświadczenia 
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Dziękuję za uwagę 

Główny Punkt Informacyjny  

o Funduszach Europejskich 

 

ul. Wielicka 72B, Kraków 

Infolinia: 12 616 06 16, fem@umwm.pl 

 

www.rpo.malopolska.pl 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl 

Małopolskie Centrum  
Przedsiębiorczości 

 
ul. Jasnogórska 11, Kraków 

Informacja dot. naborów: 12 376 91 91 
 

www.mcp.malopolska.pl 
 


