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Podpisanie umowy na wdrażanie Lokalnej 
Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

W dniu 17 maja 2016 roku w Sali Opery i Filharmonii 
Podlaskiej Lokalna Grupa Działania „Puszcza Biało-
wieska” podpisała Umowę o warunkach i sposobie 
realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność. 
Strategia zakłada finansowanie projektów w ramach 
dwóch programów: Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-
2020 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020.
Wysokość środków finansowych na wsparcie realiza-
cji operacji w ramach LSR w ramach:
• Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 5 mln zł.;
• Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-

twa Podlaskiego – 16 mln zł.
Główne cele zaplanowane do realizacji w ramach LSR:
• Cel główny I. Poprawa jakości życia mieszkańców LGD
• Cel główny II. Zrównoważony rozwój sfery gospodar-

czej obszaru LGD  
• Cel główny III. Rozwój potencjału LGD
Ogółem Zarząd Województwa Podlaskiego podpisał 
13 umów z Lokalnymi Grupami Działania (w tym z 
jedną Lokalną Grupą Rybacką) na kwotę 71,6 mln 
euro.

Podpisanie umowy o dofinansowanie 
projektu „Wsparcie na rzecz kosztów 
bieżących i aktywizacji LGD
„Puszcza Białowieska”

W dniu 17 października 2016 roku została podpisana 
umowa o dofinansowanie projektu pt.: „Wsparcie na 
rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Lokalnej Grupy 
Działania „Puszcza Białowieska” współfinansowane-
go ze środków Europejskiego Funduszu Społeczne-
go w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Realizacja projektu obejmuje:
• realizację Lokalnej Strategii Rozwoju
• bieżące funkcjonowanie LGD, zapewniające spraw-

ną i efektywną pracę LGD, w tym sprawne funkcjo-
nowanie biura LGD oraz doskonalenie zawodowe 
osób uczestniczących w realizacji LSR

• aktywizację związaną z realizacją LSR
• zapewnienie wsparcia dla potencjalnych beneficjen-

tów LSR w opracowaniu projektów, przygotowaniu 
wniosków i realizacji projektów, w szczególności 
prowadzenie doradztwa na rzecz potencjalnych be-
neficjentów LSR.

Całkowita wartość projektu wynosi 646 712,08 zł, w 
tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego – 596 380,88 zł, wkład własny Be-
neficjenta – 50 331,20 zł.
Podpisanie umowy odbyło się w siedzibie Samorzą-
du Województwa Podlaskiego.

Konferencja Inaugurująca RLKS 2014-2020
W dniu 24 czerwca 2016 roku w sali konferencyjnej 
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w 
Dubiczach Cerkiewnych odbyła się Konferencja In-
augurująca RLKS 2014-2020.  W jej trakcie Prezes - 
Eugeniusz Kowalski oraz Skarbnik - Monika Paulina 
Monach zaprezentowali ogólne warunki realizacji 
RLKS (Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Spo-
łeczność) oraz założenia realizacji Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich, Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego na lata 2014-2020 wraz z planowanym 

harmonogramem naborów. Ponadto Wójt Gminy 
Dubicze Cerkiewne - Leon Małaszewski przedstawił 
prezentację dotyczącą działań zrealizowanych w ra-
mach Leadera 2007-2013 przez Gminę Dubicze Cer-
kiewne. 

W trakcie trwania konferencji swoją twórczość za-
prezentowały lokalne zespoły: zespół wokalny „Fan-
tazja” z Miejskiego Ośrodka Kultury w Kleszczelach, 
zespół „Strumok” z Dubicz Cerkiewnych, Zespół z 
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Du-
biczach Cerkiewnych, które w podziękowaniu za wy-
stęp otrzymały kosze upominkowe. Całość uświetnił 
swym występem także: Jarosław Antypowicz - uczest-
nik programu Must Be The Music. Na koniec wszyscy 
zebrani mieli okazję do degustacji produktów kuchni 
regionalnej. 

Punkty informacyjno-konsultacyjne pod-
czas imprez na terenie LGD

Ewaluacja poprzedniego okresu programowania 
wykazała, że Lokalne Grupy Działania były bardzo 
słabo rozpoznawalne wśród mieszkańców swojego 
obszaru. W efekcie brak było również wiedzy wśród 
społeczności na temat zasad funkcjonowania LGD, 
w tym udzielania pomocy beneficjentom. W celu 
poprawy zaistniałej sytuacji postanowiliśmy zin-
tensyfikować działania skierowane do społeczności 
lokalnej, a także wypromować fundusze, dzięki któ-
rym LGD funkcjonuje. Z związku z tym zaplanowane 
zostało działanie pn. Punkty informacyjno-konsul-
tacyjne podczas imprez na terenie LGD, w ramach 
którego LGD planuje każdego roku jeździć do gmin 
członkowskich i w trakcie imprez lokalnych ułatwić 
mieszkańcom dostęp do informacji na temat dzia-
łalności LGD oraz możliwych do pozyskania źródeł 
finansowania. Ponadto na imprezach bezpłatnie roz-
dawane są materiały promujące LGD.

W tym roku stoiska LGD prezentowały się podczas 
następujących wydarzeń: Festyn „Na meży” Morze-
-Krywiatycze (24 lipca), Białoruski Festyn Ludowy w 
Dubiczach Cerkiewnych  (28 sierpnia), Białoruski Fe-
styn Ludowy „Orlańskie Spotkania” w Orli (28 sierp-
nia) oraz Spotkanie z Piosenką Ludową w Pasieczni-
kach Dużych (25 września).  

Piknik z LGD
4 września w Łosince (gm. Narew) odbył się „Piknik 
z LGD”. Celem wydarzenia była promocja Lokalnej 
Grupy Działania oraz Lokalnej Strategii Rozwoju. 
Imprezę otworzył Prezes LGD- Eugeniusz Kowalski, 
który powitał zaproszonych gości. Następnie rozpo-
częła się cześć artystyczna.
Podczas Pikniku wystąpiły następujące zespoły wo-
kalne: Narva z Narwi, Harmoń z Łosinki, Wierasy z 
Czyż, Ruczajok z Białowieży, Żawaranki z Mochante-
go,  Czyżowianie z Czyż, Narewczanki z Narewki, Mi-
kron z Białegostoku, Zespół z GOKSiR w Dubiczach 
Cerkiewnych, Studio Piosenki Fart z Bielska Podla-
skiego. W międzyczasie odbywały się konkursy z na-
grodami.
Nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych, tj. 
stragany z zabawkami i słodyczami , dmuchana zjeż-
dżalnia dla dzieci oraz trampolina. Natomiast na do-
rosłych czekał  ogródek piwny z grillem. 
Osoby zainteresowane działalnością Lokalnej Gru-
py Działania mogły pozyskać informacje w namiocie 
LGD, gdzie można było też trzymać materiały promo-
cyjne.
LGD planuje coroczną organizację tego typu imprez 
w różnych miejscowościach poszczególnych gmin 
obszaru LGD.
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Szkolenie Rady 
W dniach 17-18 listopada 2016 roku odbyło się szko-
lenie Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej LGD oraz 
pracowników biura z zakresu. podczas szkolenia 
uczestnicy zostali przeszkoleni z zakresu procedur 
oceny i wyboru operacji do finansowania przez LGD 
w ramach LSR 2014-2020, zasad wdrażania Lokalnej 
Strategii Kierowanej przez Społeczność Lokalną oraz 
zapoznani z ustawą o ochronie danych osobowych 
oraz przyjętymi procedurami w Lokalnej Grupie 
Działania.

Podejmowanie i rozwijanie działalności 
gospodarczej

W związku z planowanymi ogłoszeniami naborów 
dotyczącymi podejmowania działalności gospodar-
czej oraz rozwijania działalności gospodarczej (finan-
sowanymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich) poniżej zamieszczamy szczegóły 
przyznania pomocy w ramach powyższych naborów.

Podejmowanie działalności gospodarczej
O pomoc może ubiegać się podmiot będący osobą 
fizyczną, jeżeli:
• jest obywatelem państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej,
• jest pełnoletnia,
• ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim 

objętym LSR .
Pomoc na operację przyznawana jest jeżeli:
1. Podmiot ubiegający się o jej przyznanie:

A. Nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolni-
ków z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że 
podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowa-

ną w  przepisach rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasy-
fikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 
oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489) jako produkcja arty-
kułów spożywczych lub produkcja napojów,
B. W  okresie 2 lat poprzedzających dzień złoże-
nia wniosku o  przyznanie tej pomocy nie wyko-
nywał działalności gospodarczej, do której sto-
suje się przepisy ustawy z  dnia 2 lipca 2004 r. 
o  swobodzie działalności gospodarczej, w  szcze-
gólności nie był wpisany do Centralnej Ewi-
dencji i  Informacji o  Działalności Gospodarczej 
- i nie została mu dotychczas przyznana pomoc na 
operację w tym zakresie.

2. Operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu 
działalności gospodarczej, do której stosuje się prze-
pisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie dzia-
łalności gospodarczej i  jej wykonywanie do dnia, 
w  którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności 
końcowej, oraz:

A. Zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przy-
znanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, 
ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypad-
kowego na podstawie przepisów o systemie ubez-
pieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej 
działalności i podleganie tym ubezpieczeniom do 
dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płat-
ności końcowej, lub
B. Utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy 
w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy 
jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, 
zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzo-
ne to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, 
a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do 
dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płat-
ności końcowej.

3. Koszty planowane do poniesienia w ramach 
operacji:

A. mieszczą się w zakresie kosztów, o których 
mowa w §17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w 
sprawie szczegółowych warunków i trybu przyzna-
wania pomocy finansowej w ramach poddziałania 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strate-
gii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecz-
ność” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 - 2020 (Dz. U. z 2015 poz. 
1570 z późn. zm.);
B. nie są kosztami inwestycji polegającej na bu-
dowie albo przebudowie liniowych obiektów bu-
dowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków 
zlokalizowanych poza obszarem wiejskim LSR;

4. Biznesplan jest racjonalny i uzasadniony zakre-
sem operacji, w szczególności, jeżeli suma kosztów 
planowanych do poniesienia w ramach tej operacji, 
ustalona z uwzględnieniem wartości rynkowej tych 
kosztów, jest nie niższa niż 70% kwoty, jaką można 
przyznać na tę operację.
Forma wsparcia - Premia
Finanse
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania 
projektu:
Pomoc finansowa w postaci jednorazowej premii na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej uzależniona od 
rodzaju działalności planowanej do uruchomienia: 
100 000 zł - produkcyjna; 
80 000 zł - usługowa; 
60 000 zł - handlowa.

Rozwijanie działalności gospodarczej
I. 

O pomoc może ubiegać się podmiot będący:
1. osobą fizyczną, jeżeli:

A. jest obywatelem państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej,
B. jest pełnoletnia,
C. miejsce oznaczone adresem, pod którym wy-
konuje działalność gospodarczą, wpisanym do 
Centralnej Ewidencji i  Informacji o  Działalności 
Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim 
objętym LSR – w  przypadku gdy osoba fizycz-
na wykonuje działalność gospodarczą, do której 
stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. 
o swobodzie działalności gospodarczej, albo

2. osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli 
siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na ob-
szarze wiejskim objętym LSR, albo
3. jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowo-
ści prawnej, której ustawa przyznaje zdolność praw-
ną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znaj-
duje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

II.
W przypadku, gdy operacja będzie realizowana w ra-
mach wykonywania działalności gospodarczej w for-
mie spółki cywilnej warunki określone w  pkt. I  po-
winny być spełnione przez wszystkich wspólników 
tej spółki.

III.
W  przypadku gdy podmiot ubiegający się o  przy-
znanie pomocy wykonuje działalność gospodarczą, 
do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 
2004 r. o  swobodzie działalności gospodarczej, po-
moc jest przyznawana, jeżeli podmiot ten prowadzi 
mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo.
Pomoc jest przyznawana jeżeli:
1. Podmiot ubiegający się o jej przyznanie w okresie 3 
lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyzna-
nie pomocy wykonywał łącznie co najmniej przez 365 
dni działalność gospodarczą, do której stosuje się prze-
pisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalno-
ści gospodarczej, oraz nadal wykonuje tę działalność;
2. Operacja zakłada:

A. utworzenie co najmniej jednego miejsca pra-
cy w  przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne 
i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, 
a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce 
pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy 
o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę,
B. utrzymanie miejsc pracy, w  tym miejsc pracy, 
które zostaną utworzone w ramach realizacji ope-
racji, do dnia, w którym upłynął 3 lata od dnia wy-
płaty płatności końcowej;

3.Podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie 
została dotychczas przyznana pomoc na operację 
w zakresie podejmowania działalności gospodarczej 
albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania 
temu podmiotowi pomocy na operację podejmowa-
nia działalności gospodarczej;
4.Podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie 
została dotychczas przyznana pomoc na operacje 
w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów prze-
twórstwa lokalnego produktów rolnych lub w  ra-
mach poddziałania, o  którym mowa w  art. 3 ust 1 
pkt 4 lit. b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspiera-
niu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich w  ramach Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – w przy-
padku ubiegania się o przyznanie tej pomocy przez 
podmiot, który wykonuje działalność gospodarczą 
sklasyfikowaną w  przepisach rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Pol-
skiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako produkcja 
artykułów spożywczych lub produkcja napojów.
5. Obowiązku dotyczącego utworzenia miejsca pracy 
nie stosuje się w przypadku, gdy suma kwot pomo-
cy przyznanej jednemu podmiotowi na dotychczas 
realizowane operacje oraz kwoty pomocy, o  której 
przyznanie podmiot ten ubiega się za realizację da-
nej operacji, nie przekracza 25 tys. złotych.
Forma wsparcia - Refundacja poniesionych kosztów 
kwalifikowalnych do poziomu 70% kosztów określo-
nych we wniosku o dofinansowanie i biznesplanie.
Finanse
Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków 
kwalifikowalnych na poziomie projektu określony 
w  SRLKS Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Biało-
wieska” na lata 2014-2020 wynosi: 200 000,00 zł na 
jednego beneficjenta.
Warunki wspólne 
Pomoc jest przyznawana podmiotowi któremu zo-
stał nadany numer identyfikacyjny w  trybie przepi-
sów o  krajowym systemie ewidencji producentów, 
ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wnio-
sków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem 
identyfikacyjnym”, jeżeli:
1. koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinan-
sowane z innych środków publicznych;
2. operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 eta-
pach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z ze-
stawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w  tym 
poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifiko-
walnych operacji oraz złożenie wniosku o  płatność 
końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, 
nastąpi w  terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, 
lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.;
3. operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, 
zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim 
objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji 
polegającej na budowie albo przebudowie liniowego 
obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zloka-
lizowany poza tym obszarem;
4. inwestycje w  ramach operacji będą realizowane 
na nieruchomości będącej własnością lub współ-
własnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie 
pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dyspo-
nowania nieruchomością na cele określone we wnio-
sku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres re-
alizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu 
do zapewnienia trwałości operacji
5. operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie 
realizowana zgodnie z biznesplanem;
6. minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie 
mniej niż 50 tys. złotych;
7. podmiot ten wykaże, że (nie dotyczy podejmowa-
nia działalności gospodarczej):

A. posiada doświadczenie w  realizacji projektów 
o  charakterze podobnym do operacji, którą za-
mierza realizować, lub
B. posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu 
operacji, którą zamierza realizować, lub
C. posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmio-
tu operacji, którą zamierza realizować,
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8. realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału 
środków publicznych,
9. została wydana ostateczna decyzja o środowisko-
wych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wy-
magane przepisami odrębnymi (nie dotyczy podej-
mowania działalności gospodarczej).
Koszty kwalifikowalne:
1. ogólne, takie jak honoraria architektów, inżynie-
rów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w za-
kresie zrównoważenia środowiskowego i gospodar-
czego, w tym studia wykonalności
2. zakupu robót budowlanych lub usług,
3. zakupu lub rozwoju oprogramowania kompute-
rowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagro-
dzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych 
lub znaków towarowych,
4. najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub 
nieruchomości,
5. zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,
6. zakupu środków transportu, z  wyłączeniem za-
kupu samochodów osobowych przeznaczonych do 
przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,
7. zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, 
w tym materiałów,
8. podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie
z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013
– które są uzasadnione zakresem operacji, niezbęd-
ne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.
Pomoc na operację w  zakresie rozwoju przed-
siębiorczości nie przysługuje, jeżeli działalność 
gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji jest 
sklasyfikowana w  przepisach rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Pol-
skiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako:
1. działalność usługowa wspomagająca rolnictwo 
i następująca po zbiorach;
2. górnictwo i wydobywanie;
3. działalność usługowa wspomagająca górnictwo 
i wydobywanie;
4. przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków 
i mięczaków;
5. wytwarzanie i  przetwarzanie koksu i  produktów 
rafinacji ropy naftowej;
6. produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;
7. produkcja podstawowych substancji farmaceutycz-
nych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycz-
nych;
8. produkcja metali;
9. produkcja pojazdów samochodowych, przyczep 
i naczep oraz motocykli;
10. transport lotniczy i kolejowy;
11. gospodarka magazynowa.

Europejski Fundusz Społeczny - najbliższe 
nabory
I. Programy podnoszące aktywność i mobilność za-
wodową oraz zdolności do zatrudnienia grupy osób 
biernych zawodowo, obejmujące m.in.:
• wsparcie psychologiczno-doradcze, 
• poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, 
• warsztaty oraz szkolenia, w tym z zakresu tech-

nik aktywnego poszukiwania pracy i ich praktycz-

nego zastosowania,
• staże, praktyki zawodowe.

TYP BENEFICJENTA:
Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych 
(nie dotyczy osób prowadzących działalność gospo-
darczą lub oświatową na podstawie przepisów od-
rębnych)
GRUPA DOCELOWA/ OSTATECZNI ODBIORCY 
WSPARCIA:
Społeczność lokalna zamieszkująca obszar objęty 
Lokalną strategią Rozwoju. Ostatecznymi odbiorca-
mi wsparcia są grupy docelowe wskazane w SZOOP 
Województwa Podlaskiego w Osi priorytetowej II 
Działanie 2.1, tj.:

• Osoby od 30 roku życia1 pozostające bez 
zatrudnienia - bierne zawodowo należące co 
najmniej do jednej z poniższych grup:  
- osoby powyżej 50 roku życia,  
- kobiety,  
- osoby z niepełnosprawnościami, 
- osoby o niskich kwalifikacjach.

Status na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia 
uczestnictwa w projekcie.
WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA
1. Zakres wsparcia w projekcie jest zgodny z warun-
kami określonymi w Ogłoszeniu  o naborze wniosków 
na podstawie Wytycznych w zakresie realizacji przed-
sięwzięć  z udziałem środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-
2020 oraz właściwych regulacji IZ/prawnych odnośnie 
do danego typu projektu/formy wsparcia zaplanowa-
nej w projekcie.
2. Projekt zakłada opracowanie Indywidualnego Pla-
nu Działania obowiązkowo dla każdego uczestnika 
oraz zastosowanie wsparcia zgodnie ze zidentyfiko-
wanymi potrzebami wynikającymi z IPD.
3. Projekt zakłada:   
kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób 
z niepełnosprawnościami na poziomie co najmniej 
33%,  
kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób po 
50 roku życia na poziomie co najmniej 33%, 
kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób o 
niskich kwalifikacjach, czyli dla osób posiadających 
wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie (do 
poziomu wykształcenia ponadgimnazjalnego włącz-
nie) na poziomie co najmniej 38%,
kryterium efektywności zatrudnieniowej dla kobiet na 
poziomie co najmniej 39%.
4. W ramach projektu zastosowane zostanie w od-
niesieniu do każdego uczestnika projektu wsparcie w 
formie sporządzenia IPD  i przeprowadzenia pośred-
nictwa pracy lub doradztwa zawodowego oraz jed-
nocześnie w co najmniej jednej z niżej wymienionych 
form (kompleksowość wsparcia):  
staże/praktyki zawodowe;
szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia 
lub zmiany kwalifikacji zawodowych.
5. W przypadku gdy projekt zakłada wsparcie w zakre-
sie podniesienia i/lub uzupełnienia kwalifikacji i kom-
petencji zawodowych (szkolenie zawodowe), musi 
ono odpowiadać na potrzeby pracodawcy, u którego 
uczestnik ten będzie odbywał staż i/lub podejmie za-
trudnienie po zakończeniu udziału w projekcie.
WSKAŹNIKI
Wskaźniki produktu – kluczowe/specyficzne dla pro-
gramu:

• Liczba osób biernych zawodowo objętych wspar-
ciem w programie, 

• Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych 
wsparciem w programie, 

• Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych 
wsparciem w programie, 

• Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych 
wsparciem w programie.

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego – kluczowe/spe-
cyficzne dla programu:

• Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, po opuszczeniu 
programu,  

• Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opusz-
czeniu programu  (jeśli dotyczy).

PLANOWANE TERMINY NABORÓW WNIOSKÓW 
(terminy mogą ulec zmianie)

• I nabór - pierwsze półrocze 2017 roku
• II nabór - drugie półrocze 2018 roku
II. Programy aktywności lokalnej, obejmujące m.in.:
A. Instrumenty aktywnej integracji o charakterze 
społecznym, których celem jest przywrócenie lub 
wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradno-
ści, samodzielności i aktywności; 
B. Instrumenty aktywnej integracji o charakterze 
zawodowym, których celem jest pomoc w podję-
ciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, 
wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawo-
dowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy; 
C. Instrumenty aktywnej integracji o charakterze 
edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu 
wykształcenia lub jego dostosowanie do potrzeb 
rynku pracy (łącznie z działaniami w zakresie akty-
wizacji zawodowej); 
D. Instrumenty aktywnej integracji o charakterze 
zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie 
lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniają-
cych funkcjonowanie w społeczeństwie lub powo-
dujących oddalenie od rynku pracy.

TYP BENEFICJENTA:
Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycz-
nych, w szczególności:
1. instytucje pomocy i integracji społecznej: 

• jednostki organizacyjne pomocy społecznej 
określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.  o 
pomocy społecznej; 

• jednostki organizacyjne wspierania rodziny i sys-
temu pieczy zastępczej określone w ustawie o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;  

• inne podmioty prowadzące działalność sferze 
pomocy i integracji społecznej (których głównym 
celem nie jest prowadzenie działalności gospo-
darczej);  

2. podmioty ekonomii społecznej: 
• przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie 

socjalne; 
• podmioty reintegracyjne realizujące usługi re-

integracji społecznej i zawodowej (CIS, KIS, ZAZ, 
WTZ); 

• organizacje pozarządowe lub podmioty, o któ-
rym mowa w art. 3 ust. 3 pkt. 1 ustawy  z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie; 

• podmioty sfery gospodarczej utworzone w związ-
ku z realizacją celu społecznego bądź dla którego 
leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest 
racją bytu działalności komercyjnej.  

3. jednostki sektora finansów publicznych (w tym jst), 

instytucje publicznych i niepublicznych służb zatrud-
nienia   (w zakresie wspólnych działań partnerskich z 
instytucjami pomocy i integracji społecznej). 
GRUPA DOCELOWA / OSTATECZNI ODBIORCY 
WSPARCIA:
Społeczność lokalna zamieszkująca obszar objęty 
Lokalną strategią Rozwoju. Ostatecznymi odbiorca-
mi wsparcia jest:

• środowisko zagrożone ubóstwem lub wyklucze-
niem społecznym 
- osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, otoczenie tych osób 
lub społeczność lokalna,  w której zamieszkują; 
- społeczność lokalna, którą cechuje co najmniej 
jedna z przesłanek  wykluczających, o których 
mowa w pkt 13 Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecz-
nego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 
środków EFS i EFRR na lata 2014-2020; 
- społeczność lokalna, która zamieszkuje ob-
szary zdegradowane w rozumieniu Wytycznych 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie 
rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 
2014-2020 lub jej udział jest niezbędny w rewita-
lizacji, o której mowa w ww. wytycznych.

WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA
1. Zakres wsparcia w projekcie jest zgodny z warun-
kami określonymi w Ogłoszeniu o naborze wnio-
sków na podstawie Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 
oraz właściwych regulacji IZ/prawnych odnośnie do 
danego typu projektu/formy wsparcia zaplanowanej 
w projekcie.
2. W przypadku projektu realizowanego przez OPS, 
wsparciem są obejmowane osoby bezrobotne, które 
korzystają z pomocy społecznej lub bezrobotne za-
kwalifikowane do III profilu pomocy zgodnie z usta-
wą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnie-
nia i instytucjach rynku pracy. W przypadku wsparcia 
osób bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu 
pomocy wsparcie jest realizowane na podstawie 
Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa 
w wyżej wymienionej ustawie.
3. Wsparcie osób bezrobotnych zarejestrowanych w 
urzędach pracy, dla których został ustalony I lub II 
profil pomocy nie ma charakteru aktywizacji zawo-
dowej.
4. Wnioskodawca zapewnia preferencje wyboru 
osób (lub rodzin - jeśli dotyczy) korzystających z Pro-
gramu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-
2020 (PO PŻ), a zakres wsparcia dla tych osób lub ro-
dzin (lub rodzin - jeśli dotyczy) stanowi uzupełnienie 
działań, które dana osoba (lub rodzina - jeśli dotyczy) 
otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań 
towarzyszących.
5. W przypadku gdy wnioskodawcą lub partnerem 
jest OPS lub PCPR, to wdrożeniem instrumentów 
aktywizacji zawodowej zajmują się podmioty wyspe-
cjalizowane w obszarze aktywizacji zawodowej, w 
szczególności: 

• PUP i inne instytucje rynku pracy, o których mowa 
w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w szcze-
gólności w ramach Programu Aktywizacja i Inte-
gracja; 
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• CIS i KIS; 
• spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie 

z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjal-
nych; 

• organizacje pozarządowe, o  których mowa 
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno-
ści pożytku publicznego i o wolontariacie.

6. W przypadku, gdy wnioskodawcą lub partnerem 
jest OPS lub PCPR to realizacja usług aktywnej in-
tegracji, w tym pracy socjalnej z osobą lub rodziną 
następuje poprzez wykorzystanie narzędzi jakim jest 
kontrakt socjalny lub jego odmiany.
7. Obowiązkowym elementem programów aktywno-
ści lokalnej są usługi aktywnej integracji.
8. Proces wsparcia osób i rodzin zagrożonych ubó-
stwem lub wykluczeniem społecznym odbywa się w 
oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidual-
nie dla każdej osoby i rodziny zagrożonej ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem 
diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, poten-
cjału, predyspozycji, potrzeb. W przypadku objęcia 
wsparciem klientów instytucji pomocy społecznej, 
wybór głównych narzędzi wsparcia dokonywany bę-
dzie w porozumieniu z ośrodkiem pomocy społecz-
nej właściwym według miejsca zamieszkania.
9. W przypadku projektu przewidującego bezpo-
średnie wsparcie dla osób lub rodzin albo środo-
wisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym oraz wspierającego aktywizację społecz-
no-zatrudnieniową osób zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym wskaźnik efektywno-
ści społeczno-zatrudnieniowej dla wyżej wymienio-
nych uczestników projektu wynosi:  w odniesieniu 
do osób lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym co najmniej 56%, w tym 
efektywności zatrudnieniowej co najmniej 22%;  w 
odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełno-
sprawności, osób z niepełnosprawnością intelektu-
alną, osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi co 
najmniej 46%, w tym minimalny poziom efektywno-
ści zatrudnieniowej – 12%. 
W odniesieniu do osób: a) będących w pieczy zastęp-
czej i opuszczających tę pieczę, o których mowa w 
ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodzi-
ny i systemie pieczy zastępczej; b) nieletnich, wobec 
których zastosowano środki zapobiegania i zwalcza-
nia demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą 
z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w 
sprawach nieletnich; c) przebywających w młodzie-
żowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych 
ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, – do 
których są kierowane usługi aktywnej integracji nie 
ma obowiązku stosowania kryteriów efektywności 
społeczno-zatrudnieniowej.
10. Ze środków EFS w ramach projektów OPS i PCPR 
nie są finansowane bierne formy pomocy w postaci 
zasiłków.
11. W przypadku, gdy w ramach projektu bezpo-
średnim wsparciem objęte są osoby korzystające z 
pomocy społecznej, Beneficjent informuje Ośrodek 
Pomocy Społecznej o tym projekcie i formach wspar-
cia otrzymanych przez wyżej wymienionych uczest-
ników projektu.
12. W przypadku, gdy w ramach projektu przewidy-
wane jest wsparcie w postaci szkolenia, wprowadza 
się obowiązek wydania jego uczestnikowi, po zakoń-
czonym udziale w szkoleniu, dokumentu potwierdza-
jącego nabyte w wyniku tego szkolenia kompetencje.

WSKAŹNIKI
Wskaźniki produktu:

• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wyklu-
czeniem społecznym objętych wsparciem w pro-
gramie

• Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych 
wsparciem w programie

Wskaźniki rezultatu:
• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wyklu-

czeniem społecznym poszukujących pracy  po 
opuszczeniu programu. 

• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wyklu-
czeniem społecznym pracujących po opuszcze-
niu programu (łącznie z pracującymi na własny 
rachunek)

• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wy-
kluczeniem społecznym poszukujących pracy, 
uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdo-
bywających kwalifikacje, pracujących  (łącznie z 
prowadzącymi działalność na własny rachunek ) 
po opuszczeniu programu

PLANOWANE TERMINY NABORÓW WNIOSKÓW 
(terminy mogą ulec zmianie)

• I nabór - pierwsze półrocze 2017 roku
• II nabór - drugie półrocze 2018 roku
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nie pieniężne.
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