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II.9 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne 

 

Zakres interwencji w  ramach osi priorytetowej dedykowany jest  grupom szczególnie narażonym na 

zjawisko wykluczenia społecznego, cechującym się złożonością pod względem różnorodności i 

mnogości wymiarów marginalizacji społecznej. Realizowane działania skupione będą na promowaniu 

włączenia społecznego, walce z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Wdrażanie powyższych zadań 

będzie odbywać się poprzez instrumenty na rzecz aktywnego uczestnictwa i zwiększania szans na 

zatrudnienie, jak również ułatwiania dostępu do usług społecznych i zdrowotnych oraz wspierania 

przedsiębiorczości społecznej. Do grup które są najbardziej zagrożone zjawiskiem wykluczenia 

zaliczyć można przede wszystkim: osoby pozostające bez zatrudnienia, z niskim wykształceniem, 

bezdomne, samotne, dotknięte niepełnosprawnościami, dzieci i młodzież ze środowisk zaniedbanych 

lub wychowujące się poza rodziną, gospodarstwa domowe mające pod opieką osoby zależne, rodziny 

w tym wielodzietne, borykające się z problemami bezrobocia i innymi dysfunkcjami, jak również całe 

społeczności zamieszkujące tereny na których wraz z pogarszającymi się warunkami życia  nastąpiła 

kumulacja problemów społecznych. 

Wsparcie świadczone będzie za pomocą kompleksowych, zindywidualizowanych instrumentów 

aktywnej integracji we współpracy wielosektorowej. Kierunki wsparcia zostały określone zgodnie  

z Krajowym Programem Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar 

aktywnej integracji. 

Wymiernym efektem realizacji programu i celem nadrzędnym jest osiągnięcie spójności społecznej 

rozumianej jako zmniejszanie ubóstwa, maksymalizacja dobrobytu i zapewnienie równości szans i 

niedyskryminacji. Wymaga to kompleksowego podejścia i długofalowych działań zapobiegających, 

wzmacniających i rozwijających zasoby osób i grup społecznych zagrożonych wykluczeniem. 

Powyższy efekt wiąże się z koniecznością zwiększania dostępności do podstawowych usług 

społecznych i zdrowotnych dla osób i grup nieaktywnych społecznie i zawodowo. Mowa przede 

wszystkim o usługach ochrony zdrowia, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, usługach społecznych 

integrujących z rynkiem pracy, ale i kulturalnych jako wspomagających procesy inkluzji społecznej, 

których dostępność dla osób i grup zagrożonych jest obecnie ograniczona. 

Zakres interwencji zaplanowanych usług zdrowotnych odzwierciedla kierunki określone w 

przygotowanym przez Ministerstwo Zdrowia dokumencie pn. Krajowe strategiczne ramy polityki w 

obszarze ochrony zdrowia (tzw. Policy Paper), który stanowi krajowe ramy strategiczne dla wszystkich 

przedsięwzięć realizowanych w obszarze zdrowia w perspektywie 2014-2020.  

W ramach osi przewidziano również działania stricte aktywizujące i prozatrudnieniowe, z których 

najbardziej istotnym jest wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej w tym przedsiębiorców 

społecznych, w celu dalszej ich ekonomizacji, poprawy potencjału, wzrostu konkurencyjności oraz 

efektywności w prowadzaniu działalności statutowej i gospodarczej. Wszystkie działania w zakresie 

ekonomii społecznej będą realizować założenia wyznaczone w Krajowym Programie Rozwoju 

Ekonomii Społecznej (KPRES). 

Zakres interwencji w ramach Osi IX będzie zgodny z opracowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury  

i Rozwoju Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego  

i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 
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1. Numer i nazwa osi priorytetowej 

IX WŁĄCZENIE SPOŁECZNE  

2. Cele szczegółowe osi priorytetowej  

• Wzrost zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym 

• Wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych zamieszkujących 
obszary zdegradowane i peryferyjne 

• Wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu 
społecznemu 

• Wzrost dostępności do usług zdrowotnych w regionie 

• Wzrost liczby i stabilności miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej w regionie 

 

3. Charakter Osi Nie dotyczy 

4. Fundusz 
(nazwa i kwota w EUR) 

Nazwa 
Funduszu 

Ogółem 

EFS 260 993 378 

5. Instytucja zarządzająca Zarząd Województwa Śląskiego 
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II.9.1 Aktywna integracja 

OPIS DZIAŁANIA I PODDZIAŁAŃ 

1. Nazwa działania / 

poddziałnia Poddziałanie 9.1.3 
Programy aktywnej integracji osób i grup 
zagrożonych wykluczeniem społecznym - OSI 

2. Cel/e 
szczegółowy/e 
działania / 
poddziałania  

Poddziałanie 9.1.3 

• Wzrost zdolności do zatrudnienia osób 
wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem 

społecznym 

• Wzmocnienie aktywności społecznej i 
zawodowej społeczności lokalnych  zamieszkujących 

obszary zdegradowane i peryferyjne 

3. Lista wskaźników 

rezultatu 
bezpośredniego  

Poddziałanie 9.1.3 

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, które uzyskały 

kwalifikacje po opuszczeniu programu 

2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po 

opuszczeniu programu 

3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym pracujących po 
opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na 

własny rachunek) 

4. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, 

uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, 
zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z 

prowadzącymi działalność na własny rachunek) po 

opuszczeniu programu. 

Wskaźnik nr 4 jest monitorowany w projektach 
realizujących wsparcie na rzecz społeczności, tj. 
realizujących cel szczegółowy „Wzmocnienie 
aktywności społecznej i zawodowej społeczności 
lokalnych  zamieszkujących obszary zdegradowane i 
peryferyjne”. W przypadku projektów realizujących 
wsparcie na rzecz osób i rodzin, tj. realizujących cel 
szczegółowy „Wzrost zdolności do zatrudnienia osób 
wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem 
społecznym” obligatoryjne są wskaźniki od 1-3.   

4. Lista wskaźników 

produktu Poddziałanie 9.1.3 

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w 

programie 

2. Liczba osób z niepełnosprawnościami 

objętych wsparciem w programie 

3. Liczba środowisk  objętych programami 

aktywności lokalnej 

4. Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub 
częściowo przez partnerów społecznych lub 
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organizacje pozarządowe 

5. Typy 

projektów  Poddziałanie 9.1.3 

1. Kompleksowe działania na rzecz integracji 
osób, rodzin, grup wykluczonych i zagrożonych 
wykluczeniem społecznym z zastosowaniem 
instrumentów aktywnej integracji (edukacyjnych, 
społecznych, zawodowych) ukierunkowane na 
aktywizację społeczno-zawodową. 

2. Wsparcie społeczno-zawodowej osób 
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym 
poprzez wykorzystanie potencjału podmiotów 
reintegracyjnych, tj. w już funkcjonujących Centrach 
Integracji Społecznej, Klubach Integracji Społecznej, 
Zakładach Aktywności Zawodowej, Warsztatach 
Terapii Zajęciowej, w tym tworzenie miejsc pracy 
zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami. 

3. Wsparcie dla tworzenia nowych podmiotów, 
w ramach których prowadzona będzie aktywizacja 
społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem 
i wykluczeniem społecznym, zgodnie ze 

zdiagnozowanymi potrzebami, tj.: 

a. Centrum Integracji Społecznej,  

b. Klubu Integracji Społecznej,  

c. Zakładu Aktywności Zawodowej,  

d. Warsztatu Terapii Zajęciowej. 

4. Kompleksowe programy integracji społecznej 
i zawodowej osób niepełnosprawnych. 

5. Kompleksowe programy aktywizacji 
skierowane do osób usamodzielnianych, w tym: 

młodzieży z ośrodków wychowawczych i socjoterapii, 

mających na celu poprawę szans adaptacyjnych 
poprzez organizację dodatkowego wsparcia w 

zakresie umiejętności społecznych i zawodowych. 

6. Programy na rzecz wzmacniania potencjału 

społecznego i zawodowego lokalnych społeczności 
uwzględniające specyfikę terytorium i 
zamieszkujących je społeczności z uwzględnieniem 

działań: 

a. opartych o samopomoc i wolontariat, 

b. środowiskowych, 

c. prozatrudnieniowych, 

d. edukacyjnych 

Działania kulturalne mogą być realizowane wyłącznie 
jako wsparcie uzupełniające. 

Typy projektów wskazane w  pkt. 1 – 5 są 
realizowane w projektach ukierunkowanych na 
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wsparcie indywidualne osób i grup zagrożonych 
ubóstwem oraz wykluczeniem, tj. realizujących cel  
szczegółowy „ Wzrost zdolności do zatrudnienia osób 
wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem 
społecznym”. 

Typy projektów wskazane w pkt 5 są realizowane w 
projektach ukierunkowanych na rzecz wzmacniania 
potencjału lokalnych społeczności, tj. realizujących 
cel szczegółowy „Wzmocnienie aktywności społecznej 
i zawodowej społeczności lokalnych  
zamieszkujących obszary zdegradowane i 
peryferyjne”. 

6.Typ beneficjenta Poddziałanie 9.1.3 

Wszystkie podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych, 
nie dotyczy osób prowadzących działalność 
gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów 
odrębnych). 

7. Grupa docelowa / 

ostateczni odbiorcy 

wsparcia. 
Poddziałanie 9.1.3 

W projektach ukierunkowanych na wsparcie 
indywidualne osób i grup zagrożonych ubóstwem 
oraz wykluczeniem, tj. realizujących cel  szczegółowy 
„Wzrost zdolności do zatrudnienia osób 
wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem 
społecznym” grupę docelową stanowią: 

• osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem 

społecznym, w tym osoby bezrobotne, które zgodnie 

z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy zostały sprofilowane jako oddalone od 

rynku pracy, 

• otoczenie osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, w zakresie niezbędnym do wsparcia 

osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem 

społecznym w ramach programu, 

W projektach ukierunkowanych na rzecz 
wzmacniania potencjału lokalnych społeczności, tj. 
realizujących cel szczegółowy „Wzmocnienie 
aktywności społecznej i zawodowej społeczności 
lokalnych  zamieszkujących obszary zdegradowane i 
peryferyjne” grupę docelowa stanowią:  

• Społeczności lokalne, w tym w szczególności 
osoby zagrożone ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym oraz otoczenie 
tych osób w zakresie niezbędnym do 

wsparcia osób wykluczonych lub 

zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Mechanizmy 

powiązania 
interwencji z innymi 

działaniami / 
poddziałaniami w 
ramach PO lub z 
innymi PO 

Działanie 9.1 

• Strategia ZIT 

• Strategia RIT 

• Program rewitalizacji 
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Instrumenty 

terytorialne Poddziałanie 9.1.3 Obszary Strategicznej Interwencji 

Tryb wyboru 

projektów oraz 
wskazanie podmiotu 
odpowiedzialnego za 
nabór i ocenę 
wniosków praz 
przyjmowanie 

protestów  

Poddziałanie 9.1.3 

 

Tryb konkursowy 

Podmioty odpowiedzialne za nabór i ocenę 
wniosków: Wydział Europejskiego Funduszu 
Społecznego; 

Protesty: Wydział Rozwoju Regionalnego 

Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów  Działanie 9.1 Nie dotyczy 

Warunki i planowany 
zakres stosowania 
cross – financingu 

(%) 

Działanie 9.1 

Do 10% wydatków kwalifikowanych na warunkach 
określonych w wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 
lata 2014 – 2020. 

Dopuszczalna 

maksymalna wartość 
zakupionych środków 

trwałych jako % 

wydatków 

kwalifikowanych  

Działanie 9.1 
Cross – financing i środki trwałe stanowią łącznie nie 
więcej niż 10 % wydatków projektu.  

Warunki 
uwzględniania 

dochodu w projekcie  
Działanie 9.1 Nie dotyczy 

Warunki stosowania 

uproszczonych form 
rozliczania wydatków 
i planowany zakres 

systemu zaliczek 

Działanie 9.1 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-

2020 

Pomoc publiczna  

i pomoc de minimis 
(rodzaj 
i przeznaczenie 

pomocy, unijna 
lub krajowa podstawa 

prawna)  

Działanie 9.1 

Warunki dofinansowania projektu podlegającego 
przepisom dotyczącym pomocy państwa – zgodnie z 
właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego, 
dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, 
obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia. 
Szczegółowe informacje na temat możliwych 
podstaw prawnych, zostaną opublikowane w ramach 
ogłoszenia o naborze: 

W szczególności: 

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 
18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 
108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiego 
do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 
24.12.2013, str. 1) 

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 
17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje 
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pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 
187 z 26.06.2014, str. 1) 

 

Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania UE 
wydatków 
kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

Działanie 9.1 85% 

Maksymalny  

% poziom 
dofinansowania 
całkowitego wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie projektu  
(środki UE + 
ewentualne 
współfinansowanie z 

budżetu państwa lub 

innych źródeł 
przyznawane 

beneficjentowi przez 

właściwą instytucję) 

Poddziałanie 9.1.3 

Do 95%. Maksymalny % poziomu dofinansowania 
określony jest zgodnie z właściwymi przepisami 
prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad 
udzielania pomocy publicznej.  

Minimalny wkład 
własny beneficjenta 
jako % wydatków 

kwalifikowalnych 

Poddziałanie 9.1.3 5% 

Minimalna i 

maksymalna wartość 

projektu (PLN)  
Działanie 9.1 

Minimalna wartość projektu wynosi  100 000,00 PLN. 

Maksymalna wartość projektu nie może być wyższa 
niż wartość alokacji przewidzianej na konkurs / 
nabór. 

Minimalna 
i maksymalna wartość 

wydatków 
kwalifikowalnych 
projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy) 

Działanie 9.1 Nie dotyczy 

Kwota alokacji UE 
na instrumenty 
finansowe 

(EUR) 

Działanie 9.1 Nie dotyczy 

Mechanizm wdrażania 
instrumentów 

finansowych 
Działanie 9.1 Nie dotyczy 

Rodzaj wsparcia 
instrumentów 

Działanie 9.1 Nie dotyczy 
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finansowych 
oraz najważniejsze 

warunki przyznawania 

Katalog ostatecznych 
odbiorców 
instrumentów 
finansowych 

Działanie 9.1 Nie dotyczy 

 

Dodatkowe wyjaśnienia  

Działanie 9.1  
• Osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędach pracy, dla których 

został ustalony I lub II profil pomocy w Osi IX Włączenie społeczne 
mogą być odbiorcami wsparcia wyłącznie o charakterze 
społecznym.  

• Podczas przeprowadzanej rekrutacji Wnioskodawcy są zobowiązani 
do preferowania następujących uczestników do projektów:  
 

a. osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną 
oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi,  
b. osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego 
jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek podanej przy 
definicji osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem w 
Słowniku terminologicznym,  
c. osób lub rodzin korzystających z PO PŻ, pod warunkiem że zakres 
wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań, które dana 
osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań 
towarzyszących, o których mowa w PO PŻ.  

Działanie 9.1 • Wsparcie w ramach projektu musi odbywać się w oparciu o ścieżkę 
reintegracyjną (definicja została podana w Słowniku 

terminologicznym), stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, 

rodziny, społeczności, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji 

problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb. Usługi 
aktywnej integracji o charakterze zawodowym nie mogą stanowić 

pierwszego elementu wsparcia w ramach ścieżki reintegracji.  
• Usługi reintegracji społecznej i zawodowej realizowane przez CIS i 

KIS uznawane są za kompleksową usługę aktywnej integracji, 

obejmującą aktywną integrację społeczną i zawodową.  

Podejmowane w ramach Działania 9.1 typy projektów służą osiągnięciu 
tzw. efektywności społeczno-zatrudnieniowej (definicja została podana w 
Słowniku terminologicznym). Minimalne poziomy efektywności społeczno-
zatrudnieniowej będą określane indywidualnie dla każdego z 
konkursów/nabór w ramach kryteriów wyboru projektów.  

Działanie 9.1 Wnioskodawca jest zobowiązany do zachowania trwałości utworzonych w 
ramach projektu podmiotów po zakończeniu realizacji projektu, co 
najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu. Trwałość 
powinna być rozumiana jako instytucjonalna gotowość podmiotów do 
świadczenia usług.  

Wnioskodawca jest zobowiązany do posiadania strategii/planu 
finansowania podmiotu po zakończeniu finansowania ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego.  
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Działanie 9.1 Turnusy rehabilitacyjne, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych nie są traktowane jako instrument aktywnej integracji. 
Kwota przeznaczona na turnus rehabilitacyjny aktywizowanej osoby z 
niepełnosprawnością może być jednak uznana za wkład własny do 
projektu.  

 

Poddziałanie 9.1.3 Podejmowane w ramach Poddziałania 9.1.1, 9.1.2 oraz 9.1.3 
przedsięwzięcia stanowią podstawę działań w obszarze społecznym 
kompleksowego programu rewitalizacji podejmowanego na obszarze 
zdegradowanym, co oznacza, że projekty w ramach Poddziałania powinny 
stanowić istotny element przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach 
opracowanych PR oraz wpisywać się w Strategie ZIT/RIT poszczególnych 
Subregionów. Powyższe założenie dotyczące PR/właściwej strategii ma 
zastosowanie także dla środków przeznaczonych na wsparcie OSI.  
 
Wsparcie w ramach ZAZ odbywa się poprzez:  

a. zwiększenie liczby osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych w 
istniejących ZAZ, z możliwością objęcia tych osób usługami 
aktywnej integracji; okres zatrudnienia osób z 
niepełnosprawnościami w ZAZ po zakończeniu realizacji projektu 
jest co najmniej równy okresowi zatrudnienia w ramach projektu; 
okres może być krótszy, wyłącznie, o ile osoba z 
niepełnosprawnością podejmie w tym okresie zatrudnienie poza 
ZAZ;  

b. wsparcie osób z niepełnosprawnościami dotychczas zatrudnionych 
w ZAZ nową ofertą w postaci usług aktywnej integracji 
ukierunkowaną na przygotowanie osób zatrudnionych w ZAZ do 
podjęcia zatrudnienia poza ZAZ: na otwartym rynku pracy lub w 
przedsiębiorczości społecznej; zgodnie ze zdiagnozowanymi 
potrzebami istnieje możliwość wsparcia dla osób zatrudnionych w 
ZAZ usługami asystenckimi oraz usługami trenera pracy 
umożliwiającymi uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienie, w 
szczególności w początkowym okresie zatrudnienia.  

 
Wsparcie w ramach WTZ odbywa się poprzez:  

a. wsparcie usługami aktywnej integracji nowych osób w istniejących 
WTZ;  

b. wsparcie dotychczasowych uczestników WTZ nową ofertą w postaci 
usług aktywnej integracji obowiązkowo ukierunkowaną na 
przygotowanie uczestników WTZ do podjęcia zatrudnienia i ich 
zatrudnienie: w ZAZ, na otwartym lub chronionym rynku pracy lub 
w przedsiębiorczości społecznej; zgodnie ze zdiagnozowanymi 
potrzebami istnieje możliwość wsparcia uczestników WTZ usługami 
asystenckimi oraz usługami trenera pracy, umożliwiającymi 
uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia, w szczególności w 
początkowym okresie zatrudnienia, umożliwia także realizację 
praktyk lub staży dla uczestników WTZ.  
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II.9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne 

OPIS DZIAŁANIA I PODDZIAŁAŃ 

1. Nazwa 

działania/ 

poddziałania  

Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne 

Poddziałanie 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - OSI 

2. Cel/e 

szczegółowy/e 

działania/ 

poddziałania 
Poddziałanie 9.2.3 

• Wzrost dostępności i jakości usług 

społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu 

społecznemu 

• Wzrost dostępności do usług zdrowotnych w 

regionie 

3. Lista 

wskaźników rezultatu 

bezpośredniego 

Poddziałanie 9.2.3 

1. Liczba wspartych w programie miejsc 

świadczenia usług społecznych istniejących po 

zakończeniu projektu 

2. Liczba wspartych w programie miejsc 

świadczenia usług zdrowotnych istniejących po 

zakończeniu projektu 

3. Liczba osób zagrożonych  ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, 

uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, 

zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z 

prowadzącymi działalność na własny rachunek) po 

opuszczeniu programu 

4. Lista 

wskaźników produktu 

Poddziałanie 9.2.3 

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych usługami 
społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w 
programie;  
2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych usługami 
zdrowotnymi w programie.  

5. Typy 

projektów  

Poddziałanie 9.2.3 

1. Działania w zakresie podniesienia jakości i 
dostępności usług wsparcia rodziny wspierające 
proces deinstytucjonalizacji, w tym:  
a. wsparcie dla tworzenia nowych miejsc w 
funkcjonujących placówkach w połączeniu z 
rozszerzeniem oferty wsparcia lub tworzenie nowych 
placówek oferujących wsparcie dzienne dla dzieci i 
młodzieży, rozwijanie środowiskowych form opieki 
nad dziećmi i młodzieżą (np. świetlice środowiskowe 
w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby 
środowiskowe),  
b. wsparcie i rozwój rodzinnych form pieczy 
zastępczej oraz podnoszenie jakości usług  
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realizowanych w instytucjonalnych formach pieczy 
zastępczej, w tym kształcenie kandydatów na rodziny 
zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i 
dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych 
typu rodzinnego, doskonalenie kompetencji osób 
sprawujących rodzinną pieczę zastępczą,  
c. wsparcie i rozwój form pracy z rodziną, asystentury 
rodzinnej, instytucji rodzin wspierających, 
pomocowych jako wspierających rodzinę w 
wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych;  
 
2. Działania na rzecz rozwoju usług mieszkalnictwa 
wspieranego, poprzez zapewnienie dostępu do usług 
świadczonych w mieszkaniach chronionych, 
treningowych i wspieranych skierowanych do osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych 
wspierających proces ich integracji społecznej i 
zawodowej;  
 
3. Działania na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i 
specjalistycznych usług opiekuńczych z 
uwzględnieniem priorytetyzacji w kierunku 
środowiskowej formuły świadczenia, w tym 
prowadzone w miejscu zamieszkania, obejmujące 
m.in.:  
a. tworzenie miejsc opieki w istniejących lub 
nowotworzonych ośrodkach zapewniających opiekę 
dzienną lub całodobową, w tym miejsc opieki 
krótkoterminowej w zastępstwie osób na co dzień 
opiekujących się osobami niesamodzielnymi,  
b. usługi asystenckie lub opiekuńcze w celu 
umożliwienia opiekunom osób niesamodzielnych 
podjęcie aktywności społecznej, zawodowej lub 
edukacyjnej,  
c. usługi dziennej opieki środowiskowej, w tym usługi 
świadczone przez opiekunów dla osób 
niesamodzielnych, asystentów osób 
niepełnosprawnych, wolontariat opiekuńczy, pomoc 
sąsiedzką i inne formy samopomocowe,  
d. rozwój usług opiekuńczych w oparciu o 
nowoczesne technologie, np. teleopieki, aktywizacja 
środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych 
(sąsiedzkich) form samopomocy przy wykorzystaniu 
nowych technologii),  
e. usługi zwiększające mobilność, autonomię i  
bezpieczeństwo osób niesamodzielnych (np. 
likwidowanie barier architektonicznych w miejscu 
zamieszkania, dowożenie posiłków) – wyłącznie jako 
wsparcie uzupełniające projekty dotyczące usług 
asystenckich lub opiekuńczych.  
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4. Działania na rzecz rozwoju środowiskowych form 
usług społecznych innych niż wymienione powyżej 
wspierających proces integracji społecznej, 
zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczonych społecznie zgodne z kierunkami 
określonymi w Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020;  
 
5. Działania w zakresie deinstytucjonalizacji usług 
zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, 
przywracaniu lub poprawie zdrowia osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z 
kierunkami określonymi w Wytycznych w zakresie 

zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS 

w obszarze zdrowia na lata 2014-2020.  

6. Typ 

beneficjenta  Poddziałanie 9.2.3  

 

Wszystkie podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych, 

nie dotyczy osób prowadzących działalność 

gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów 

odrębnych).  

7. Grupa 

docelowa/ ostateczni 

odbiorcy wsparcia 

Poddziałanie 9.2.3 

• Osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym oraz ich 
otoczenie;  

• Rodziny, osoby sprawujące pieczę zastępczą,  
kandydaci na rodziców/rodziny wspierające 
lub zastępcze;  

• Kobiety w ciąży, dzieci oraz młodzież w 
zakresie ochrony zdrowia, w tym diagnostyki i 
programów profilaktycznych i 
rehabilitacyjnych w zakresie chorób 
rozwojowych i cywilizacyjnych;  

• Podmioty realizujące usługi wsparcia rodziny i 
pieczy zastępczej oraz społeczne wyłącznie w 
zakresie działań podnoszących standard i 
jakość usług realizowanych na rzecz 
bezpośrednich odbiorców;  

• Podmioty realizujące usługi zdrowotne 
wyłącznie w zakresie działań podnoszących 
standard i jakość usług realizowanych na rzecz 
bezpośrednich odbiorców.  

Instytucja 
pośrednicząca  

Poddziałanie 9.2.3  Nie dotyczy  

Instytucja wdrażająca  
 

Działanie 9.2  Nie dotyczy  

Mechanizmy 
powiązania 
interwencji z innymi 

Działanie 9.2  • strategia ZIT;  

• strategie RIT;  
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działaniami/ 
poddziałaniami w 
ramach PO lub z 
innymi PO  

• Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji 
EFSI w sektorze zdrowia;  

• Program Rewitalizacji.  

Instrumenty  
terytorialne  

Poddziałanie 9.2.3 Obszary Strategicznej Interwencji  

Tryb(y) wyboru 

projektów  

oraz wskazanie 

podmiotu 

odpowiedzialnego 

za nabór i ocenę 

wniosków 

oraz przyjmowanie 

protestów 

Poddziałanie 9.2.3 

Tryb konkursowy 

Podmioty odpowiedzialne za nabór i ocenę wniosków:  
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego  
Protesty:  
Wydział Rozwoju Regionalnego  

Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów 
Działanie 9.2 Nie dotyczy 

Warunki i planowany 

zakres stosowania  

cross-financingu (%) 

Działanie 9.2 

Do 10% wydatków kwalifikowalnych na warunkach 
określonych w Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 
lata 2014-2020.  

Dopuszczalna 

maksymalna wartość 

zakupionych środków 

trwałych 

jako % wydatków 

kwalifikowalnych 

Działanie 9.2 Cross-financing i środki trwałe stanowią łącznie 

Warunki 

uwzględniania 

dochodu w projekcie  

Działanie 9.2 Nie dotyczy 

Warunki stosowania 

uproszczonych form 

rozliczania wydatków 

i planowany zakres 

systemu zaliczek 

Działanie 9.2 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-

2020 

Pomoc publiczna  

i pomoc de minimis 

(rodzaj i przeznaczenie 

pomocy, unijna 

lub krajowa podstawa 

Działanie 9.2 

Warunki dofinansowania projektu podlegającego 
przepisom dotyczącym pomocy państwa – zgodnie z 
właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego 
dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, 
obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia. 
Szczegółowe informacje na temat możliwych podstaw 



Wyciąg z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  
na lata 2014-2020  Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

 

prawna) 
 prawnych, zostaną opublikowane w ramach 

ogłoszenia o naborze.  
w szczególności:  

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 

grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiego do 

pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, 

str. 1) 

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 

czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za 

zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 

107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 

1) 

Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania UE 

wydatków 

kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

Działanie 9.2 85% 

Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania 

całkowitego 

wydatków 

kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(środki UE + 

ewentualne 

współfinansowanie z 

budżetu państwa lub 

innych źródeł 

przyznawane 

beneficjentowi przez 

właściwą instytucję) 

Działanie 9.2 

Do 93%. Maksymalny % poziomu dofinansowania 
określony jest zgodnie z właściwymi przepisami prawa 
unijnego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania 
pomocy publicznej.  
 

Minimalny wkład 

własny beneficjenta 

jako % wydatków 

kwalifikowalnych 

Działanie 9.2 7% 

Minimalna i 

maksymalna wartość 

projektu (PLN)) 

Działanie 9.2 

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000,00 PLN  
W przypadku wyboru operatora do realizacji usług 
minimalna wartość projektu wynosi 1 000 000,00 PLN.  
Maksymalna wartość projektu nie może być wyższa 
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niż wartość alokacji przewidzianej na konkurs/nabór.  

Minimalna 

i maksymalna wartość 

wydatków 

kwalifikowalnych 

projektu (PLN)  

Działanie 9.2 Nie dotyczy 

Kwota alokacji UE 

na instrumenty 

finansowe 

(EUR) 

Działanie 9.2 Nie dotyczy 

Mechanizm wdrażania 

instrumentów 

finansowych 

Działanie 9.2 Nie dotyczy 

Rodzaj wsparcia 

instrumentów 

finansowych 

oraz najważniejsze 

warunki przyznawania 

Działanie 9.2 Nie dotyczy 

Katalog ostatecznych 

odbiorców 

instrumentów 

finansowych 

Działanie 9.2 Nie dotyczy 

 

8. Dodatkowe wyjaśnienia  

Działanie 9.2 Podczas przeprowadzanej rekrutacji Wnioskodawcy są zobowiązani do 
preferowania następujących uczestników do projektów:  
a. osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną 
oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi,  
b. osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego 
jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek podanej przy 
definicji osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem w Słowniku 
terminologicznym,  
c. osób lub rodzin korzystających z PO PŻ, pod warunkiem że zakres wsparcia 
dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań, które dana osoba lub 
rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, 
o których mowa w PO PŻ.  

Działanie 9.2 • Podejmowane w ramach Działania 9.2 typy projektów mogą służyć 
osiągnięciu tzw. efektywności społeczno-zatrudnieniowej (definicja 
została podana w Słowniku terminologicznym).  
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Minimalne poziomy efektywności społeczno-zatrudnieniowej, o ile w ramach 

typów operacji będą realizowane instrumenty aktywizacji zawodowej, 

zostaną określane indywidualnie dla każdego z konkursów/nabór w ramach 

kryteriów wyboru projektów.  

Działanie 9.2 • Usługi społeczne (definicja została podana w Słowniku 
terminologicznym), tj. opiekuńcze i asystenckie, usługi wsparcia 
rodziny i pieczy zastępczej, usługi mieszkalnictwa wspomaganego 
będą realizowane na zasadach określonych w Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na lata 2014-2020.  

• W ramach typów operacji z zakresu realizacji usług społecznych 
preferowane będą podmioty ekonomii społecznej m.in. poprzez 
określone kryteria wyboru projektu.  

• Dodatkowo do realizacji ww. typów planuje się zastosowanie 
projektów grantowych, na zasadach określonych w Ustawie o 
zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. IOK w 
Regulaminie konkursu może wskazać, iż celem konkursu jest wybór 
do dofinansowania projektów grantowych oraz określić ogólne 
zasady ich realizacji.  

Działanie 9.2 Usługi opiekuńcze i asystenckie  

• W pierwszej kolejności Wnioskodawca kieruje wsparcie do osób z 
niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych, których dochód 
nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę 
samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa 
w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.  

• Wnioskodawca może zaproponować zasady odpłatności za usługi 
asystenckie lub opiekuńcze skorelowane z zasadami dotychczas 
stosowanymi, przy czym zasady te muszą być uzależnione w 
szczególności od sytuacji materialnej osób niesamodzielnych i ich 
opiekunów faktycznych, rodzaju usługi i specyfiki grupy docelowej. 
Stosowanie odpłatności w projekcie musi być zaplanowane we 
wniosku o dofinansowanie projektu, przy czym odpłatności te 
stanowią wkład własny w projekcie.  

• Usługi opiekuńcze są świadczone dla osób niesamodzielnych 
(definicja osoby niesamodzielnej została podana w Słowniku 
terminologicznym).  

• Wsparcie dla usług opiekuńczych prowadzi każdorazowo do 
zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych 
prowadzonych przez danego beneficjenta w stosunku do danych z 
roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu.  

• Liczba miejsc świadczenia usług opiekuńczych jest zwiększana 
wyłącznie w ramach usług świadczonych w lokalnej społeczności 
(definicja usługi świadczonej w lokalnej społecznej została podana w 
Słowniku terminologicznym).  

• Wsparcie dla usług opiekuńczych odbywa się poprzez tworzenie 
miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie usług 
świadczonych w lokalnej społeczności. Tworzone miejsca 
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świadczenia usług opiekuńczych mogą być miejscami: stałego lub 
krótkookresowego pobytu dziennego lub stałego lub 
krótkookresowego pobytu całodobowego.  

• Miejsca krótkookresowego pobytu służą przede wszystkim 
poprawie dostępu do usług opiekuńczych w zastępstwie za 
opiekunów faktycznych.  

• Wsparcie dla osób będących w opiece instytucjonalnej (definicja 
opieki instytucjonalnej została podana w Słowniku 
Terminologicznym), tj. w placówkach opiekuńczo-pobytowych jest 
możliwe wyłącznie w celu przejścia tych osób do opieki realizowanej 
w ramach usług świadczonych w lokalnej społeczności, o ile 
przyczynia się to do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług 
opiekuńczych w postaci usług świadczonych w lokalnej społeczności.  

• Podmioty prowadzące opiekę instytucjonalną, tj. placówki 
opiekuńczo-pobytowe mogą sfinansować wyłącznie działania 
pozwalające na rozszerzenie oferty o prowadzenie usług 
świadczonych w lokalnej społeczności, o ile przyczyni się to do 
zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych w postaci 
usług świadczonych w lokalnej społeczności.  

• Wsparcie dla usług asystenckich prowadzi każdorazowo do 
zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług asystenckich 
prowadzonych przez danego beneficjenta w stosunku do danych z 
roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu.  

• Liczba miejsc świadczenia usług asystenckich jest zwiększana 
wyłącznie w ramach usług świadczonych w lokalnej społeczności lub 
w celu umożliwienia osobom przebywającym w opiece 
instytucjonalnej, tj. w placówkach opiekuńczo-pobytowych, 
przejście do usług świadczonych w lokalnej społeczności.  

• Usługi asystenckie mogą być świadczone przez asystentów osób 
niepełnosprawnych, którzy ukończyli kształcenie w zawodzie 
asystenta osoby niepełnosprawnej zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie 
podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 184, z 
późn. zm.) lub przez asystentów osobistych posiadających 
doświadczenie w realizacji usług asystenckich lub odpowiednie 
przeszkolenie, przy czym istnieje możliwość przeszkolenia 
asystentów w ramach projektu przed rozpoczęciem świadczenia 
przez nich usług na rzecz osób z niepełnosprawnościami.  

 
Utrzymanie miejsc świadczenia usług opiekuńczych i asystenckich ze 
środków EFS stworzonych przez danego beneficjenta trwa nie dłużej niż 3 
lata.  
 

• Realizacja projektu w zakresie usług asystenckich: nie może 
spowodować: zmniejszenia dotychczasowego finansowania usług 
asystenckich lub opiekuńczych przez beneficjenta oraz zastąpienia 
środkami projektu dotychczasowego finansowania przez 
beneficjentów usług asystenckich lub opiekuńczych.  

 
Wnioskodawca jest zobowiązany do zachowania trwałości miejsc 
świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych utworzonych w ramach 
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projektu po zakończeniu realizacji projektu, co najmniej przez okres 
odpowiadający okresowi realizacji projektu.  
Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość podmiotów do 
świadczenia usług.  
 
Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej  

• Wsparcie dla rodziny i pieczy zastępczej odbywa się zgodnie z 
ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej. Ze środków EFS nie są finansowane żadne 
świadczenia wypłacane na podstawie tej ustawy. Świadczenia te 
mogą stanowić wkład własny do projektu.  

• W ramach wsparcia rodziny i pieczy zastępczej możliwa jest 
realizacja:  

• działań prewencyjnych mających ograniczyć umieszczanie dzieci w 
pieczy zastępczej poprzez usługi wsparcia rodziny;  

• działań prowadzących do odejścia od opieki instytucjonalnej, tj. od 
opieki świadczonej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 
powyżej 14 dzieci do usług świadczonych w lokalnej społeczności 
poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek 
opiekuńczo-wychowawczych poniżej 14 dzieci.  

 
Nie ma natomiast możliwości tworzenia nowych miejsc w ramach opieki 
instytucjonalnej, tj. w placówkach opiekuńczo wychowawczych powyżej 14 
osób.  
 

• Wsparcie istniejących placówek wsparcia dziennego jest możliwe 
wyłącznie, pod warunkiem: zwiększenia liczby miejsc w tych 
placówkach lub rozszerzenia oferty wsparcia.  

• W placówkach wsparcia dziennego w formie opiekuńczej oraz 
placówkach prowadzonych w formie pracy podwórkowej 
obowiązkowo są realizowane zajęcia rozwijające co najmniej dwie z 
ośmiu kompetencji kluczowych wskazanych w zaleceniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie 
kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie 
(2006/962/WE) (Dz. Urz. UE L 394 z 30.12.2006, str. 10):  

• porozumiewanie się w języku ojczystym;  

• porozumiewanie się w językach obcych;  

• kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-
techniczne;  

• kompetencje informatyczne;  

• umiejętność uczenia się;  

• kompetencje społeczne i obywatelskie;  

• inicjatywność i przedsiębiorczość;  

• świadomość i ekspresja kulturalna.  
 
W przypadku wsparcia na tworzenie nowych placówek wsparcia dziennego  
Wnioskodawca jest zobowiązany do zachowania trwałości po zakończeniu 
realizacji projektu, co najmniej przez okres odpowiadający okresowi 
realizacji projektu.  
Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość podmiotów do 
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świadczenia usług pomocy w opiece i wychowaniu w ramach placówek 
wsparcia dziennego, o których mowa w art. 9 pkt 2 ustawy z dn. 9 czerwca  
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  
 

Działanie 9.2 Mieszkania wspomagane  

• Wsparcie dla mieszkań wspomaganych polega na tworzeniu miejsc 
w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach wspomaganych 
dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym.  

• W przypadku mieszkań wspomaganych w formie mieszkań 
wspieranych możliwe jest tworzenie miejsc krótkookresowego 
pobytu.  

 
W przypadku mieszkań chronionych, o których mowa w ustawie z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej, stosowany jest standard dotyczący tej 
formy pomocy wynikający z ww. ustawy. W przypadku innych form mieszkań 
wspomaganych mieszkania te muszą spełniać definicję usług świadczonych 
w lokalnej społeczności.  
Wnioskodawca jest zobowiązany do zachowania trwałości miejsc 
świadczenia usług w mieszkaniach wspomaganych utworzonych w ramach 
projektu po zakończeniu realizacji projektu, co najmniej przez okres 
odpowiadający okresowi realizacji projektu.  
Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość podmiotów do 
świadczenia usług  

Działanie 9.2 Konieczność realizacji danego wsparcia musi być zgodna z kierunkami 
wskazanymi w Krajowych strategicznych ramach polityki w obszarze ochrony 
zdrowia (Policy Paper).  
Wsparcie w zakresie zdrowia musi również wpisywać się w Regionalny 
Program Zdrowotny (RPZ) wskazany w Regulaminie konkursu.  
Działania w zakresie deinstytucjonalizacji opieki medycznej są realizowane 
poza formułą RPZ.  

Poddziałanie 9.2.3  W ramach Poddziałania 9.2.1 oraz poddziałania 9.2.2 przedsięwzięcia 
stanowią dopełnienie kompleksowego programu rewitalizacji 
podejmowanego na obszarze zdegradowanym, co oznacza, że projekty w 
ramach Poddziałania powinny stanowić uzupełnienie przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych w ramach opracowanych PR oraz wpisywać się w Strategie 
ZIT/RIT poszczególnych Subregionów. Dopuszcza się możliwość realizacji 
przedsięwzięć z obszaru usług społecznych i zdrowotnych z wyłączeniem 
obowiązku uzupełnienia przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach 
opracowanych PR, jednak obligatoryjne jest w tym przypadku zachowanie 
komplementarności z interwencją podejmowaną ze środków EFRR, o ile taka 
jest realizowana.  

Poddziałanie 9.2.3  Podejmowane w ramach Poddziałania 9.2.3 przedsięwzięcia stanowią 
dopełnienie kompleksowego programu rewitalizacji podejmowanego na 
obszarze zdegradowanym, co oznacza, że projekty przeznaczone na wsparcie 
OSI powinny stanowić istotny element przedsięwzięć rewitalizacyjnych w 
ramach opracowanego PR.  

 


