Pytani i odpowiedzi do konkursu 7.4.1

1. Czy jest obligatoryjnym, by te dwie grupy łącznie objąć wsparciem, czy można stosować wybiórczo
- tylko jedną grupę?
Zgodnie z zapisami Regulaminu w Rozdziale 9 Przebieg konkursu, Etap III kryteria oceniane w sposób,
o którym mowa w pkt. a) są kryteriami obligatoryjnymi i spełnienie każdego z nich warunkuje
możliwość otrzymania dofinansowania. Nie spełnienie któregokolwiek kryterium obligatoryjnego (za
wyjątkiem sytuacji, w której kryterium nie dotyczy wniosku oraz/lub Wnioskodawcy) skutkuje
odrzuceniem wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO - L2020. Jednym z kryteriów
dostępu jest kryterium nr 8 - Beneficjent ma zapewnić komplementarności działań w ramach
aktywizacji społeczno-zawodowej z działaniami towarzyszącymi w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Żywieniowa - PO PŻ finansowanego z Funduszu FEAD dla uczestników objętych wsparciem w
tym programie.
Jeżeli chodzi o odbiorców końcowych do uzyskania pomocy z Programu Operacyjnego Pomoc
Żywieniowa, kwalifikować będą właściwe Gminne lub Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, wydając
odpowiednie skierowania lub przekazując Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi listy osób
zakwalifikowanych do pomocy. W przypadku osób bezdomnych, Polski Czerwony Krzyż te osoby
samodzielnie zakwalifikować do pomocy. Proszę o kontakt z Gminnymi i Miejskim Ośrodkami
Pomocy Społecznej GOPS i MOPS. Ponadto Regionalna Organizacja Partnerska i Lokalna Organizacja
Partnerska mają za zadania współpracować z GOPS i MOPS.
Grupy te są obowiązkowe zgodnie z kryterium dostępu nr 5 i 8.

2. Zgodnie z "Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i
zwalczania ubóstwa..." działania z EFS nie mogą powielać działań, które osoba otrzymała/otrzymuje z
PO PŻ w ramach działań towarzyszących - w jaki sposób to rozgraniczyć, weryfikować, stosować?
Podobnie jak to zostało opisane w odpowiedzi powyżej proszę kontaktować się z podmiotami, które
realizują działania w ramach PO PŻ w tym zakresie i we wniosku wpisać te działania, które nie
są przez nich prowadzone. Należy współpracować z podmiotami realizującymi te same działania.
3. Co do kryterium dostępu nr 8 - Beneficjent ma zapewnić komplementarności działań w ramach
aktywizacji społeczno-zawodowej z działaniami towarzyszącymi w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Żywieniowa finansowanego z Funduszu FEAD dla uczestników objętych wsparciem w tym
programie. – Co w przypadku gdy w danej Gminie, w której planowana jest realizacja projektu nie
jest realizowany Program Operacyjny Pomoc Żywieniowa, żaden podmiot nie realizuje tego działania.
Zgodnie z zapisami Regulaminu w Rozdziale 9 Przebieg konkursu, Etap III kryteria oceniane w sposób,
o którym mowa w pkt. a) są kryteriami obligatoryjnymi i spełnienie każdego z nich warunkuje
możliwość otrzymania dofinansowania. Nie spełnienie któregokolwiek kryterium obligatoryjnego (za
wyjątkiem sytuacji, w której kryterium nie dotyczy wniosku oraz/lub Wnioskodawcy) skutkuje
odrzuceniem wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO - L2020. W związku z powyższym
oraz z tego co Państwo piszecie, ze nie spełnicie tego kryterium Państwa wniosek zostanie odrzucony.
Jeżeli chodzi o odbiorców końcowych do uzyskania pomocy z Programu Operacyjnego Pomoc
Żywieniowa, kwalifikować będą właściwe Gminne lub Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, wydając
odpowiednie skierowania lub przekazując Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi listy osób
zakwalifikowanych do pomocy. W przypadku osób bezdomnych, Polski Czerwony Krzyż te osoby

samodzielnie zakwalifikować do pomocy. Proszę o kontakt z Gminnymi i Miejskim Ośrodkami
Pomocy Społecznej GOPS i MOPS. Ponadto Ośrodki OPL Regionalna Organizacja Partnerska i Lokalna
Organizacja Partnerska mają za zadania współpracować z GOPS i MOPS.

4. Czy dla wzmocnienie/podtrzymania motywacji uczestników Centrum Integracji Społecznej w
dalszym etapie projektu można przewidzieć działania z integracji społecznej w formie
Międzysektorowych Grup Wsparcia?
Działania z integracji społecznej w formie Międzysektorowych Grup Wsparcia. Nie jestem ekspertem
jeżeli chodzi o Międzysektorowe Grupy Wsparcia w związku z tym nie wiem jakie też są działania
takich grup. Istotne jest, aby realizowane działania muszą być bezpośrednio kierowane do osób
biorących udział w projekcie. Nie mogą to być działania planistyczne, strategiczne itp.
5. Czy w tym konkursie można składać aplikację na Centrum Integracji Społecznej, który będzie
rejestrowany w przyszłym roku tj. 2016.
Państwo we wniosku zakładacie realizację zadań, którym może być realizacja typu 1 tj. tworzenie
podmiotów integracji społecznej tj. centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej oraz
podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem
nie jest działalność gospodarcza), z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowe.
Z ogłoszenie o konkursie wynika, że ostateczne rozstrzygniecie, które ze złożonych wniosków
otrzymają wsparcie nastąpi w okolicach marcach 2016 r. więc rejestrację i uruchomieni CIS można
planować na 2016 r.

6. Czy mogę złożyć jeden wniosek na oba typy projektów? - pytanie być może do informatyków.
Tak istnieje możliwość złożenia wniosku na oba typy projektów. Celem obydwóch typów projektów
są działania mające na celu wzrost zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem i
wykluczeniem społecznym. Jednakże w I typie należy najpierw utworzyć CIS lub KIS a następnie
wsparcie skierować bezpośrednio do osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, natomiast
w II typie środki przeznaczone są na wsparcie działalności już istniejących podmiotów integracji
społecznej.
7.Czy mogę złożyć wniosek w partnerstwie, np. z gminą?
Tak zgodnie z Regulaminem Rozdział 16 „Wymagania dotyczące partnerstwa” istnieje możliwość
realizacji projektu w partnerstwie przy zachowaniu zapisów punktów w rozdziale 16.
8. Co będzie kosztem kwalifikowalnym w części I. typu projektu? - w odniesieniu do:
- wynagrodzenia personelu projektu: Kierownik projektu, asystent ds. komunikacji i obsługi
logistycznej, ekspert ds. monitoringu i ewaluacji, rekruter, księgowość trzech podmiotów tworzących
partnerstwo (każdy partner będzie odpowiedzialny za swoją część, w związku z tym będzie przepływ
środków pieniężnych), opiekunowie grup, itp. i do jakiej kwoty ?;
- najmu pomieszczeń dla KIS - ich adaptacja i zastosowanie mechanizmów racjonalnych usprawnień np. podjazd dla osób z niepełnosprawościami) - do jakiej kwoty?
- koszt przyłączeń - telefon, internet - koszty utrzymania w trakcie realizacji projektu - do jakiej
kwoty?

- media (woda, prąd, ogrzewanie) - do jakiej kwoty?
- promocja (ulotki, plakaty) - do jakiej kwoty?
W obecnej perspektywie finansowej 2014-2020 w projektach nie ma zadania Zarządzanie projektem
Koszty administracyjne związane z obsługą projektu przewidziane są w kosztach pośrednich, które
obligatoryjnie w projektach finansowanych z EFS rozliczane są ryczałtem według stawek
procentowych uzależnionych od wartości projektu. Szczegóły dotyczące kosztów pośrednich (katalog
wydatków, wysokość stawek) określone są w Rozdziale 8.4 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
Wydatki w zadaniach merytorycznych muszą spełniać definicję wydatku kwalifikowalnego Rozdział
6.2 pkt 3 Wytycznych (..) z uwzględnieniem Rozdziału 6.3 – wydatki niekwalifikowalne oraz katalogu
maksymalnych stawek.
Limit wydatków w ramach cross- financingu i środków trwałych określony jest w dokumentacji
konkursowej.
9. Pytanie do tego punktu - na jakiej podstawie będzie to oceniane? - rozszerzona karta oceny?, nie
będzie oceniane?
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 20142020, rozdział 6 ppkt.6.1.3: końcową datą kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 2023 r. W
związku z czym należy stwierdzić, iż projekt może być realizowany do 2023 roku jednak należy przy
tym pamiętać, że rozliczenie finansowe 100% projektu przez instytucje ogłaszającą konkurs nie może
nastąpić później niż do dnia 31 grudnia 2023 roku. Z zastrzeżeniem zasad określonych dla pomocy
publicznej.
Rozumiem, że dla II. typu projektu nie ma żadnych ograniczeń - wszystkie formy pomocy uznane
przez Partnerów projektu za niezbędne do prawidłowej jego realizacji zostaną przez oceniających
zaakceptowane - ale ..
Zarówno w I jak i w II typie projektów uznane za kwalifikowalne będą te formy pomocy, które są
zgodne z USTAWĄ z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym Zasady tworzenia centrum
integracji społecznej:
Art. 3. 1. Centrum integracji społecznej, zwane dalej „Centrum”, realizuje reintegrację zawodową i
społeczną przez następujące usługi:
1) kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji
społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu;
2) nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub
podwyższanie kwalifikacji zawodowych;
3) naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość
osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą;
4) uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

Ponadto należy zapoznać się z katalogiem stawek w zakresie wsparcia towarzyszącego. Wydatki w
zadaniach merytorycznych muszą spełniać definicję wydatku kwalifikowalnego Rozdział 6.2 pkt 3
Wytycznych (..) z uwzględnieniem Rozdziału 6.3 – wydatki niekwalifikowalne

10. Czy mogę w projekcie jako koszt kwalifikowalny wpisać:
- koszty noclegów i wyżywienia dla grup docelowych - przy takiej grupie docelowej niezbędne jest
zapewnienie im bezpieczeństwa (jedno miejsce, gdzie będą się integrowali podczas zajęć
motywujących, aktywizujących i uspołeczniających pod opieką opiekunów grup - 24 h, przewidziane
są tutaj warsztaty m.in. włączenie społeczne)
Jeżeli koszt noclegu oraz wyżywienia jest potrzebny do przeprowadzenia wsparcia koszt może zostać
uznany za kwalifikowalny. Ponadto należy mieć na uwadze, że wskazane we wniosku o
dofinansowanie stawki powinny być racjonalne i efektywne (tj. zgodne ze stawkami rynkowymi) oraz
niezbędne do osiągnięcia zamierzonych celów.

Maksymalne stawki wsparcia towarzyszącego
Nazwa towaru/ usługi
Jednostka miary
Catering – wyżywienie
całodzienne (obiad + przerwa
kawowa) w przypadku min. 6 osoba
godzin lekcyjnych zajęć
dziennie
Przerwa kawowa
osoba
Obiad
osoba
Zwrot kosztów dojazdu

Maksymalna stawka

40

15
25
Według kosztu najtańszego
przewoźnika obsługującego
trasę

- zadań zleconych (lekarz, psycholog, doradca zawodowy) - do jakiej kwoty?

Maksymalne stawki wynagrodzeń personelu projektu
Personel projektu
Jednostka miary
Doradca zawodowy
Psycholog
Terapeuta

Maksymalna stawka
100 indywidualne doradztwo

godzina
godzina
godzina

75 grupowe doradztwo
100
100-150

11.Czy muszę określić konkretnie w projekcie typy szkoleń, czy mogą to być szkolenia
zindywidualizowane
przykład: mam grupę 8 osobową i na podstawie IPD okaże się, że jedna osoba nadaje się na kierowcę
- więc potrzebuje prawo jazdy, druga osoba ma odpowiednie predyspozycje do pracy przy
obrabiarkach CNC - więc zupełnie inny typ szkolenia, trzecia chciałaby być kucharzem, czwarta i piąta
pracować na budowie, itd.
- czy mogę w budżecie projektu zaplanować np. 3.000,00 PLN dla każdej z tych osób i zapłacić za
szkolenia, które będą adekwatne do ich potrzeb i predyspozycji? czy też jest to kolejny konkurs na
szkolenia nikomu niepotrzebne (np. językowe)?
Można zaplanować koszt kursu na danym poziomie jednak należy pamiętać, że stawki powinny być
racjonalne i efektywne (tj. zgodne ze stawkami rynkowymi) oraz niezbędne do osiągnięcia
zamierzonych celów(każdorazowo będą one weryfikowane na etapie oceny formalnomerytorycznej).
- ile mają trwać te staże? i w jakim wymiarze czasu pracy? - pełna dowolność? - czy obowiązują mnie
tutaj Europejskie Ramy Praktyk i Staży?
Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 20 sierpnia 2009 r. w
sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych:
– proponowany okres odbywania stażu nie powinien być krótszy niż 3 miesiące.
- czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin
tygodniowo, a bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności — 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

12. W odpowiedzi na zapytanie, po konsultacji z pracownikiem Wydziału Projektów EFS Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, informuję:
Ad. 1 Zgodnie z Regulaminem konkursu: „wartość wkładu niepieniężnego w przypadku nieodpłatnej
pracy wykonywanej przez wolontariusza określa się z uwzględnieniem ilości czasu poświęconego na
jej wykonanie oraz średniej wysokości wynagrodzenia (wg stawki godzinowej lub dziennej) za dany
rodzaj pracy obowiązującej u danego pracodawcy lub w danym regionie (wyliczonej np. w oparciu o
dane GUS), lub płacy minimalnej określonej na podstawie obowiązujących przepisów, w zależności od
zapisów wniosku o dofinansowanie projektu. Wycena nieodpłatnej dobrowolnej pracy może
uwzględniać wszystkie koszty, które zostałyby poniesione w przypadku jej odpłatnego wykonywania
przez podmiot działający na zasadach rynkowych; wycena uwzględnia zatem koszt składek na
ubezpieczenia społeczne oraz wszystkie pozostałe koszty wynikające z charakteru danego
świadczenia; wycena wykonywanego świadczenia przez wolontariusza może być przedmiotem
odrębnej kontroli i oceny.”

Ad. 2.

Zgodnie z Regulaminem konkursu Wnioskodawca składa wersje papierowa wniosku w dwóch
egzemplarzach. W Regulaminie konkursu wymienione są załączniki do Umowy o dofinansowanie, nie
zaś do wniosku. Przypominam jednak o konieczności zapoznania się z art. 33 Ustawy wdrożeniowej,
który określa wymagania dotyczące partnerstw (informacje te zawarte są również w Regulaminie
konkursu pkt. 16, str. 25).

Ad. 3.

Zgodnie z Regulaminem konkursu końcową datą kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 2023 r.
Wnioskodawca decyduje o długości trwania projektu. (str. 20 Regulaminu, pkt.12).

