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Przedsięwzięcia dotyczące realizacji kompleksowych programów na rzecz 
aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia (typ projektu A) 

 

  

   

  

Beneficjenci Projekty mogą być realizowane wyłącznie przez: 

- ośrodki pomocy społecznej 

- powiatowe centra pomocy rodzinie 
 
podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów mogą być 
wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego 

 

Partnerzy 
inne podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (wyłączenie nie dotyczy osób prowadzących 
działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów ) 
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Maksymalny poziom dofinansowania: 85% 
Minimalna wartość projektu: 50 tys. PLN 

Maksymalna wartość projektu: nie określono 

Limit cross-financingu:   
5% dofinansowania UE  

 

Limit na środki trwałe:  
ŚT łącznie z C-F do 15% dofinansowania UE  

 

Termin naboru 
wniosków: 

30 grudnia 2017 - 

- 28 lutego 2018  
do godz. 15.00 

  
(wnioski składane wyłącznie 

elektronicznie za pomocą 
Systemu e-RPO) 

 

Kwota przeznaczona na konkurs – 94 101 684,02 PLN 
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Zakres wsparcia 

realizacja kompleksowych programów na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób  zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - dobór wsparcia będzie uzależniony od indywidualnych potrzeb 
osób, rodzin i społeczności: 

• identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika 

• usługi aktywnej integracji 

• wsparcie służące poprawie dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej realizowanych przez 
centra integracji społecznej oraz kluby integracji społecznej 

• wsparcie dla rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia w ZAZ 

• wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej w ramach WTZ 

• usługi społeczne 

Obowiązkowe elementy projektu 

• identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika 

• praca socjalna lub w przypadku PCPR usługi analogiczne + co najmniej 3 dodatkowe usługi aktywnej integracji 
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Grupa docelowa 

• osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które  
w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności: 

 
 osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, 
 osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 

 
• środowiska zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w szczególności 

społeczności lokalne na obszarach zdegradowanych objętych rewitalizacją  
 

• otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 



 
 

Poddziałanie 9.1.1 Aktywna Integracja 

 

 
 

Zmiana kryteriów w II edycji konkursu 2017/2018  

 zniesienie wymogu w przypadku projektów realizowanych przez PCPR, iż projekt ma być 
skierowany do osób z niepełnosprawnościami w proporcji co najmniej takiej samej jak 
proporcja osób z niepełnosprawnościami będących klientami danego PCPR w stosunku  
do ogólnej liczby wszystkich klientów danego PCPR (wg stanu na dzień przygotowania 
wniosku o dofinansowanie),  
a w przypadku projektów realizowanych przez OPS, iż projekt skierowany jest w co najmniej 
10% do osób z niepełnosprawnościami 

 zniesienie efektywności kosztowej - likwidacja średniego kosztu przypadającego na uczestnika 
projektu wynoszącego maksymalnie do kwoty 15 000 PLN 
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Kryteria premiujące 

• projekt skierowany do osób z niepełnosprawnościami 

 

• wykorzystanie pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki lub Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL 

 

• realizacja projektów rewitalizacyjnych - ocenie podlega, czy projekt wynika z obowiązującego  
(na dzień składania wniosku o dofinansowanie) programu rewitalizacji  

 

 
Dokumentacja konkursu 

http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-9-1-1--aktywna-integracja---

projekty-konkursowe-wylacznie-dla-ops-pcpr---rpmp-09-01-01-ip-01-12-105-17 



 
 

Pytania? Wątpliwości? Zapraszamy do kontaktu 

 
 

 
Chrzanów: ul. Grunwaldzka 5  
tel. (12) 616 03 91, 92, 93 
e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl 
 
Tarnów: ul. Wałowa 37 
tel. (12) 616 03 61, 62, 63 
e-mail: fem_tarnow@umwm.pl 
 
Nowy Sącz: ul. Wazów 3  
tel. (12) 616 03 71, 72, 73 
e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl 
 
Nowy Targ: al. 1000-lecia 35 
tel. (12) 616 03 81, 82, 83 
e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl 

 

 

 

 

 

Kraków: ul. Wielicka 72 B, parter  
 
  Infolinia (12) 616 0 616 

Tel. (12) 616 06 26 

Tel. (12) 616 06 36 

Tel. (12) 616 06 46 

Tel. (12) 616 06 56 

Tel. (12) 616 06 66 

Tel. (12) 616 06 76 

Tel. (12) 616 06 86 
  e-mail: fem@umwm.pl 
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Dziękuję za uwagę 

Agnieszka Nycz 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 

Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi 

 


