
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Załącznik do Uchwały nr 71/1109/2019 

Zarządu Województwa Podlaskiego 

z dnia 24 września 2019 r. 

 

 

Lista warunków udzielenia wsparcia 

w ramach działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności:  

- Art. 23 ust. 5 W razie stwierdzenia, że wniosek o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, zawiera braki, jest 

wypełniony nieprawidłowo lub zawiera oczywiste omyłki, zarząd województwa wzywa podmiot ubiegający się o wsparcie do usunięcia tych braków lub 

nieprawidłowości lub poprawienia oczywistych omyłek w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 14 dni, pod rygorem 

pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. 

- ust. 5a W razie ustalenia przez LGD kwoty wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, niższej niż określona przez podmiot 

ubiegający się o wsparcie we wniosku o udzielenie tego wsparcia, zarząd województwa może wezwać ten podmiot do modyfikacji wniosku w zakresie 

wynikającym z ustalonej kwoty wsparcia w terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 14 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. 

- ust. 6 Usunięcie braków lub nieprawidłowości we wniosku o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, lub 

poprawienie w nim oczywistych omyłek nie może prowadzić do jego istotnej modyfikacji mającej wpływ na wynik wyboru operacji dokonany przez LGD.

  

 

Osoba weryfikująca spełnienie warunków udzielenia wsparcia przez projekt, w przypadku braku jednoznacznego zrozumienia intencji Wnioskodawcy, może 

zwrócić się z prośbą o doprecyzowanie/wyjaśnienie niezrozumiałych zagadnień. 

W związku z powyższym usunięcie braków lub nieprawidłowości lub poprawienie oczywistych omyłek w ramach danego warunku może prowadzić do 

pojawienia się nowych okoliczności, które mogą przekładać się na weryfikację pozostałych warunków.  



W takim przypadku Wnioskodawca zostanie zobowiązany do usunięcia braków lub nieprawidłowości lub poprawy oczywistych omyłek we wniosku 

o dofinansowanie w sposób adekwatny. 

Wnioskodawca może zostać wezwany do usunięcia braków lub nieprawidłowości lub poprawy oczywistych omyłek maksymalnie trzy razy podczas 

weryfikacji spełnienia warunków udzielenia wsparcia.  

  

1. WARUNKI TECHNICZNE UDZIELENIA WSPARCIA: 

l.p. Nazwa warunku Definicja warunku  Opis znaczenia warunku 

1 

Czy wniosek w części VIII Oświadczenia został opatrzony 

wymaganą w Ogłoszeniu o naborze wniosków/Wezwaniu1 

pieczęcią (imienną osoby uprawnionej i/lub jednostki) oraz 

podpisem osoby/osób upoważnionej/ych wskazanej/ych w 

części II wniosku (dotyczy również partnerów i realizatorów 

projektu)? 

Weryfikacja spełnienia warunku polega 

na przypisaniu mu wartości logicznych 

Tak/Nie/ Do Uzupełnienia.  

Spełnienie warunku jest konieczne do 

udzielenia wsparcia.  

 

Zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy o RLKS możliwe 

jest usunięcie braków lub nieprawidłowości 

lub poprawienie oczywistych omyłek w 

zakresie niniejszego warunku.  

  

2 

Czy wniosek złożono w 1 egzemplarzu papierowym 

zawierającym wszystkie strony (oryginał lub kopia 

poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie ze 

sposobem określonym w Ogłoszeniu o naborze 

wniosków)? 

Weryfikacja spełnienia warunku polega 

na przypisaniu mu wartości logicznych 

Tak/Nie/Nie dotyczy/Do Uzupełnienia 

3 

Czy wniosek złożono w 2 egzemplarzach papierowych 

zawierających wszystkie strony (oryginał lub kopia 

poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie ze 

sposobem określonym w Wezwaniu – dotyczy projektów 

na koszty bieżące i aktywizacji)? 

Weryfikacja spełnienia warunku polega 

na przypisaniu mu wartości logicznych 

Tak/Nie/Nie dotyczy/Do Uzupełnienia 

4 

Czy wersja papierowa wniosku jest tożsama z wersją 

elektroniczną przesłaną za pomocą aplikacji Generator 

Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (identyczna 

suma kontrolna)? 

Weryfikacja spełnienia warunku polega 

na przypisaniu mu wartości logicznych 

Tak/Nie/ Do Uzupełnienia 

2. WARUNKI FORMALNE UDZIELENIA WSPARCIA: 

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić.  



l.p. Nazwa warunku Definicja warunku  Opis znaczenia warunku 

1 

Wniosek złożono w terminie wskazanym w Ogłoszeniu o 

naborze wniosków/Wezwaniu, w rozumieniu art. 41 ust. 2 

ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014-2020. 

Weryfikacja spełnienia warunku polega 

na przypisaniu mu wartości logicznych 

Tak/Nie 

Spełnienie warunku jest konieczne do 

udzielenia wsparcia.  

 

Projekty niespełniające warunku nie podlegają 

dalszej weryfikacji, tj. weryfikacji spełnienia 

warunków merytorycznych ogólnych oraz 

specyficznych i jednocześnie są odrzucane z 

uwagi na niespełnienie warunków formalnych. 

2 
Okres realizacji projektu jest zgodny z Ogłoszeniem o 

naborze wniosków/Wezwaniem2. 

Weryfikacja spełnienia warunku polega 

na przypisaniu mu wartości logicznych 

Tak/Nie/Do Uzupełnienia 

3 
Projekt jest rozliczany zgodnie ze sposobem rozliczania 

określonym w Ogłoszeniu o naborze wniosków/Wezwaniu. 

Weryfikacja spełnienia warunku polega 

na przypisaniu mu wartości logicznych 

Tak/Nie/Do Uzupełnienia 

Spełnienie warunku jest konieczne do 

udzielenia wsparcia.  

 

Każdorazowo w Ogłoszeniu o naborze 

wniosków/Wezwaniu LGD/IZ RPOWP określa 

dopuszczalną metodę rozliczania wydatków w 

projekcie.   

W sytuacji, gdy LGD/IZ ustali, że w ramach 

danego naboru mogą być składane wyłącznie 

projekty o wartości dofinansowania 

nieprzekraczającej wyrażonej w PLN 

równowartości 100 tys. EUR3, ich rozliczenie w 

ramach kosztów bezpośrednich następuje w 

całości z zastosowaniem kwot ryczałtowych 

określonych przez beneficjenta w oparciu o 

szczegółowy budżet projektu. 

 

W przypadku decyzji LGD/IZ o ogłoszeniu 

naboru wniosków/Wezwaniu, w ramach 

                                                           
2 Na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu/realizacji projektu istnieje możliwość zmiany jego okresu realizacji projektu za zgodą IZ RPOWP 2014 - 2020 po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady LGD. 
3 Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień ogłoszenia naboru. 



którego mogą być składane projekty o 

wartości dofinansowania powyżej wyrażonej 

w PLN równowartości 100 tys. EUR4, ich 

rozliczenie w ramach kosztów bezpośrednich 

następuje na podstawie rzeczywiście 

ponoszonych wydatków (i stawek 

jednostkowych o ile w ramach naboru 

wskazano tę metodę rozliczania). 

 

Warunek uznaje się za niespełniony, w 

przypadku gdy wartość wydatków 

niekwalifikowalnych w projekcie na etapie 

weryfikacji kwalifikowalności wydatków przez 

IZ RPOWP przekroczy 30 % wartości budżetu. 

 

Jednocześnie nie jest możliwa zmiana w 

ramach projektu dopuszczonej w naborze 

wniosków/Wezwaniu LGD/IZ metody 

rozliczania wydatków. 

4 

Wnioskodawca oraz partnerzy (o ile dotyczy) nie podlegają 

wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w 

tym wykluczeniu, o którym mowa w: 

- art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych. 

- art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

- art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o 

Weryfikacja spełnienia warunku polega 

na przypisaniu mu wartości logicznych 

Tak/Nie/ Do Uzupełnienia 

Spełnienie warunku jest konieczne do 

udzielenia wsparcia. 

 

Zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy o RLKS możliwe 

jest usunięcie braków lub nieprawidłowości 

lub poprawienie oczywistych omyłek w 

zakresie niniejszego warunku. 

 

                                                           
4 Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień ogłoszenia naboru. 



odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 

zabronione pod groźbą kary. 

5 

W przypadku projektu partnerskiego, w którym 

podmiotem inicjującym partnerstwo jest podmiot, o 

którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. - Prawo zamówień publicznych, spełnione zostały 

wymogi dotyczące wyboru partnerów spośród podmiotów 

innych niż wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a tej ustawy, o 

których mowa w art. 33 ust. 2, 3, 4 ustawy o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie 2014-2020.  

Weryfikacja spełnienia warunku polega 

na przypisaniu mu wartości logicznych 

Tak/Nie/Nie dotyczy/Do Uzupełnienia 

6 
Wnioskodawca oraz partnerzy posiadają odpowiedni 

(adekwatny) potencjał finansowy do realizacji projektu5.  

Weryfikacja spełnienia warunku polega 

na przypisaniu mu wartości logicznych 

Tak/Nie/Nie dotyczy/Do Uzupełnienia  

 

Wydatki w projekcie w roku 

kalendarzowym, w którym są najwyższe 

nie przekraczają łącznego rocznego 

obrotu Wnioskodawcy i Partnera/ów 

(jeśli dotyczy) za ostatni zatwierdzony 

rok obrotowy zgodnie z ustawą z dnia 

29 września 1994 r. o rachunkowości 

(jeśli dotyczy) lub za ostatni zamknięty i 

zatwierdzony rok kalendarzowy (jako 

obroty należy rozumieć wartość 

przychodów (w tym przychodów 

osiągniętych z tytułu otrzymanego 

                                                           
5 Wydatki w projekcie w roku kalendarzowym, w którym są najwyższe nie przekraczają łącznego rocznego obrotu Wnioskodawcy i Partnera/ów (jeśli dotyczy) za ostatni zatwierdzony rok obrotowy zgodnie z ustawą z 
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (jeśli dotyczy) lub za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy (jako obroty należy rozumieć wartość przychodów (w tym przychodów osiągniętych z tytułu 
otrzymanego dofinansowania na realizację projektów) osiągniętych w ostatnim zatwierdzonym roku przez danego wnioskodawcę/ partnera (o ile dotyczy) na dzień składania wniosku o dofinansowanie. Warunek nie 
dotyczy projektów, w których Wnioskodawcą (liderem) jest jednostka sektora finansów publicznych. 



dofinansowania na realizację 

projektów) osiągniętych w ostatnim 

zatwierdzonym roku przez danego 

wnioskodawcę/ partnera (o ile dotyczy) 

na dzień składania wniosku o 

dofinansowanie. Warunek nie dotyczy 

projektów, w których Wnioskodawcą 

(liderem) jest jednostka sektora 

finansów publicznych. 

 

3. WARUNKI MERYTORYCZNE UDZIELENIA WSPARCIA OGÓLNE: 

l.p. Nazwa warunku Definicja warunku  Opis znaczenia warunku 

1 

Zgodność z prawodawstwem unijnym oraz z właściwymi 

zasadami unijnymi, w tym: 

 zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu o 

standard minimum, o którym mowa w Wytycznych w 

zakresie realizacji zasady równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans 

kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 

2014-2020 (Czy projekt należy do wyjątku, co do 

którego nie stosuje się standardu minimum?  

Wyjątki, co do których nie stosuje się standardu 

minimum:  

1) profil działalności beneficjenta (ograniczenia 

statutowe), 

2) zamknięta rekrutacja - projekt obejmuje (ze względu 

na swój zakres oddziaływania) wsparciem wszystkich 

pracowników/personel konkretnego podmiotu, 

wyodrębnionej organizacyjnie części danego podmiotu 

Weryfikacja spełnienia warunku polega 

na przypisaniu mu wartości logicznych 

Tak/Nie/Do Uzupełnienia 

 

Spełnienie warunku jest konieczne do 

udzielenia wsparcia.  

 

Zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy o RLKS możliwe 

jest usunięcie braków lub nieprawidłowości 

lub poprawienie oczywistych omyłek w 

zakresie niniejszego warunku.  

 



lub konkretnej grupy podmiotów wskazanych we 

wniosku o dofinansowanie projektu.  

W przypadku projektów, które należą do wyjątków, 

zaleca się również planowanie działań zmierzających 

do przestrzegania zasady równości szans kobiet i 

mężczyzn). 

 zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami;  

 zasadą zrównoważonego rozwoju. 

2 
Zgodność z prawodawstwem krajowym w zakresie 

odnoszącym się do sposobu realizacji i zakresu projektu. 

Weryfikacja spełnienia warunku polega 

na przypisaniu mu wartości logicznych 

Tak/Nie/ Do Uzupełnienia 

3 

Zgodność projektu z Regionalnym Programem 

Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-

2020, w tym ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego 2014-20206 oraz zapisami Ogłoszenia o 

naborze wniosków/Wezwania (dotyczy kosztów bieżących i 

aktywizacji) wynikającymi z wytycznych horyzontalnych 

obowiązujących w danym obszarze tematycznym  w 

zakresie: 

 czy Wnioskodawca jest podmiotem uprawnionym do 

ubiegania się o dofinansowanie dla danego typu 

projektu;  

 typu projektu;  

 grupy docelowej;  

 zgodności z limitami określonymi w SZOOP  

(z wyłączeniem limitów określonych dla cross - 

Weryfikacja spełnienia warunku polega 

na przypisaniu mu wartości logicznych 

Tak/Nie/Do Uzupełnienia 

                                                           
6 Wersje RPOWP 2014-2020 i SzOOP RPOWP 2014-2020 obowiązujące na dzień ogłoszenia naboru i wskazane w ramach Ogłoszenia danego naboru.  



financing'u i środków trwałych); 

 innymi warunkami wynikającymi z SZOOP  

(w tym w zakresie wyłączeń podmiotowych  

z możliwości otrzymania wsparcia).  

4 

Trafność opisanej analizy ryzyka nieosiągnięcia założeń 

projektu7, w tym opisu: 

 sytuacji, których wystąpienie utrudni lub uniemożliwi 

osiągnięcie wartości docelowej wskaźników rezultatu, a 

także sposobu identyfikacji wystąpienia takich sytuacji 

(zajścia ryzyka); 

 działań, które zostaną podjęte, aby zapobiec 

wystąpieniu ryzyka i jakie będą mogły zostać podjęte, 

aby zminimalizować skutki wystąpienia ryzyka. 

Weryfikacja spełnienia warunku polega 

na przypisaniu mu wartości logicznych 

Tak/Nie/Nie dotyczy/Do Uzupełnienia 

Spełnienie warunku jest konieczne do 

udzielenia wsparcia.  

 

Zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy o RLKS możliwe 

jest usunięcie braków lub nieprawidłowości 

lub poprawienie oczywistych omyłek w 

zakresie niniejszego warunku. 

5 

Trafność doboru i opisu zadań przewidzianych do realizacji 

w ramach projektu, z uwzględnieniem zapisów Ogłoszenia 

o naborze wniosków/Wezwania (dotyczy kosztów 

bieżących i aktywizacji) wynikających z wytycznych 

horyzontalnych obowiązujących w danym obszarze 

tematycznym, w tym: 

 opis i adekwatność zaplanowanych zadań w kontekście 

opisanych problemów i celu projektu; 

 racjonalność harmonogramu realizacji projektu; 

 dobór wskaźników, które zostaną osiągnięte w ramach 

zadań w kontekście realizacji celu głównego projektu 

oraz właściwego celu szczegółowego RPOWP, z 

uwzględnieniem sposobu pomiaru, monitorowania 

oraz źródeł ich weryfikacji (w tym dokumentów 

potwierdzających rozliczenie kwot ryczałtowych / 

Weryfikacja spełnienia warunku polega 

na przypisaniu mu wartości logicznych 

Tak/Nie /Do Uzupełnienia 

Spełnienie warunku jest konieczne do 

udzielenia wsparcia.  

 

Zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy o RLKS możliwe 

jest usunięcie braków lub nieprawidłowości 

lub poprawienie oczywistych omyłek w 

zakresie niniejszego warunku. 

 

W ramach weryfikacji warunku możliwe jest 

wezwanie Wnioskodawcy do usunięcia 

braków lub nieprawidłowości lub poprawienia 

oczywistych omyłek w przypadku, gdy w 

wyniku weryfikacji przez IZ RPOWP warunku 

merytorycznego ogólnego nr 9 dotyczącego 

prawidłowości sporządzenia budżetu istnieje 

konieczność obniżenia wartości wydatków 

                                                           
7 Dotyczy wyłącznie projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł. 



stawek jednostkowych); 

 zachowanie trwałości projektu (o ile dotyczy); 

kwalifikowalnych w ramach projektu do 30 % 

jego wartości.  

 

Warunek uznaje się za niespełniony, w 

przypadku gdy wartość wydatków 

niekwalifikowalnych w projekcie na etapie 

weryfikacji kwalifikowalności wydatków przez 

IZ RPOWP przekroczy 30 % wartości budżetu. 

 

Jednocześnie nie jest możliwa zmiana w 

ramach projektu dopuszczonej w naborze 

wniosków/Wezwaniu LGD/IZ metody 

rozliczania wydatków. 

6 
Czy opisano potencjał techniczny i kadrowy wnioskodawcy 

i partnerów (o ile dotyczy)?  

Weryfikacja spełnienia warunku polega 

na przypisaniu mu wartości logicznych 

Tak/Nie/ Do Uzupełnienia 

Spełnienie warunku jest konieczne do 

udzielenia wsparcia.  

 

Zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy o RLKS możliwe 

jest usunięcie braków lub nieprawidłowości 

lub poprawienie oczywistych omyłek w 

zakresie niniejszego warunku. 

 7 

Adekwatność opisu potencjału społecznego wnioskodawcy 

i partnerów (o ile dotyczy) do zakresu realizacji projektu,  

z uwzględnieniem działalności wnioskodawcy i partnerów 

(o ile dotyczy) prowadzonej m.in.:  

 w obszarze tematycznym wsparcia projektu,  

 na rzecz grupy docelowej, do której skierowany będzie 

projekt, 

 na określonym terytorium, którego będzie dotyczyć 

realizacja projektu. 

Weryfikacja spełnienia warunku polega 

na przypisaniu mu wartości logicznych 

Tak/Nie/Do Uzupełnienia 

8 
Czy sposób zarządzania projektem, w tym zaangażowanie 

kadry zewnętrznej umożliwia realizację zadań w projekcie? 

Weryfikacja spełnienia warunku polega 

na przypisaniu mu wartości logicznych 

Tak/Nie/Do Uzupełnienia 



9 

Prawidłowość sporządzenia budżetu projektu oraz 

zgodność wydatków z Wytycznymi w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, z 

uwzględnieniem zapisów Ogłoszenia o naborze 

wniosków/Wezwania (dotyczy kosztów bieżących i 

aktywizacji) wynikających z wytycznych horyzontalnych 

obowiązujących w danym obszarze tematycznym, w tym:  

 niezbędność wydatków do realizacji projektu i 

osiągania jego celów, racjonalność i efektywność 

wydatków projektu (relacja nakład - rezultat); 

 zgodność ze standardami i cenami rynkowymi; 

 poprawność wniesienia wkładu własnego, w tym 

zgodność jego udziału z warunkami danego naboru; 

 zgodność poziomu kosztów pośrednich; 

 zgodność z limitami określonymi w SZOOP w zakresie 

limitów określonych dla cross - financing'u i środków 

trwałych.  

Weryfikacja spełnienia warunku polega 

na przypisaniu mu wartości logicznych 

Tak/Nie/ Do Uzupełnienia 

Spełnienie warunku jest konieczne do 

udzielenia wsparcia.  

 

Zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy o RLKS możliwe 

jest usunięcie braków lub nieprawidłowości 

lub poprawienie oczywistych omyłek w 

zakresie niniejszego warunku. 

 

W ramach weryfikacji warunku możliwe jest 

wezwanie Wnioskodawcy do usunięcia 

braków lub nieprawidłowości lub poprawienia 

oczywistych omyłek w przypadku, gdy w 

wyniku weryfikacji przez IZ RPOWP warunku 

merytorycznego ogólnego nr 9 dotyczącego 

prawidłowości sporządzenia budżetu istnieje 

konieczność obniżenia wartości wydatków 

kwalifikowalnych w ramach projektu do 30 % 

jego wartości.  

 

Warunek uznaje się za niespełniony, w 

przypadku gdy wartość wydatków 

niekwalifikowalnych w projekcie na etapie 

weryfikacji kwalifikowalności wydatków przez 

IZ RPOWP przekroczy 30 % wartości budżetu. 

 

Jednocześnie nie jest możliwa zmiana w 

ramach projektu dopuszczonej w naborze 

wniosków/Wezwaniu LGD/IZ metody 

rozliczania wydatków. 

4. WARUNKI MERYTORYCZNE UDZIELENIA WSPARCIA SPECYFICZNE WYNIKAJĄCE Z ZAKRESU TEMATYCZNEGO: 



l.p. Nazwa warunku Definicja warunku  Opis znaczenia warunku 

Typ projektu nr 1  

1 

W ramach projektu do każdego uczestnika zostanie 

zastosowane wsparcie zgodne ze zidentyfikowanymi 

potrzebami wynikającymi z Indywidualnego Planu Działania 

(lub jego aktualizacji/innego dokumentu pełniącego 

analogiczną funkcję).  

Weryfikacja spełnienia warunku polega 

na przypisaniu mu wartości logicznych 

Tak/Nie/Do Uzupełnienia 

Spełnienie warunku jest konieczne do 

udzielenia wsparcia.  

 

Zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy o RLKS możliwe 

jest usunięcie braków lub nieprawidłowości 

lub poprawienie oczywistych omyłek w 

zakresie niniejszego warunku. 

 

2 

Projekt zakłada osiągnięcie przez jego uczestników 

minimalnych poziomów efektywności zatrudnieniowej co 

najmniej na poziomie określonym w Ogłoszeniu o naborze.  

Weryfikacja spełnienia warunku polega 

na przypisaniu mu wartości logicznych 

Tak/Nie/ Do Uzupełnienia 

 3 

W ramach projektu zastosowane zostanie w odniesieniu do 

każdego uczestnika projektu wsparcie w formie 

pośrednictwa pracy i/lub doradztwa zawodowego oraz 

jednocześnie w co najmniej jednej z niżej wymienionych 

form (kompleksowość wsparcia):  

 staże/praktyki zawodowe; 

 szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia 

lub zmiany kwalifikacji zawodowych. 

4 

W przypadku, gdy projekt zakłada wsparcie w zakresie 

podniesienia i/lub uzupełnienia kwalifikacji i kompetencji 

zawodowych (szkolenie zawodowe), musi ono odpowiadać 

na potrzeby pracodawcy, u którego uczestnik ten będzie 

odbywał staż i/lub podejmie zatrudnienie po zakończeniu 

udziału w projekcie. 

Weryfikacja spełnienia warunku polega 

na przypisaniu mu wartości logicznych 

Tak/Nie/Nie dotyczy/Do Uzupełnienia 

Typ projektu nr 2  

1 

Finansowanie działalności bieżącej nowoutworzonych 

miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie dziennego 

opiekuna w ramach projektów współfinansowanych przez 

EFS może wystąpić przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące. 

Weryfikacja spełnienia warunku polega 

na przypisaniu mu wartości logicznych 

Tak/Nie/Nie dotyczy/Do Uzupełnienia 

 

Spełnienie warunku jest konieczne do 

udzielenia wsparcia.  

 

Zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy o RLKS możliwe 

jest usunięcie braków lub nieprawidłowości 2 Koszty związane z bieżącym świadczeniem usług opieki nad 



dziećmi do lat 3 obejmujące opiekę nad dzieckiem 

względem konkretnego dziecka i opiekuna są finansowane 

ze środków EFS przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. 

lub poprawienie oczywistych omyłek w 

zakresie niniejszego warunku. 

 

3 

Beneficjent zobowiązany jest do zachowania trwałości 

utworzonych w ramach projektu miejsc opieki nad dziećmi 

do lat 3 przez dziennego opiekuna, przez okres co najmniej 

2 lat od daty zakończenia realizacji projektu, określonej w 

umowie o dofinansowanie projektu.  

Typ projektu nr 3 

1 
Obowiązkowym elementem rekrutacji uczestnika do 

projektu jest rozmowa z doradcą zawodowym. 

Weryfikacja spełnienia warunku polega 

na przypisaniu mu wartości logicznych 

Tak/Nie/Do Uzupełnienia 

Spełnienie warunku jest konieczne do 

udzielenia wsparcia.  

 

Zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy o RLKS możliwe 

jest usunięcie braków lub nieprawidłowości 

lub poprawienie oczywistych omyłek w 

zakresie niniejszego warunku. 

 
2 

Kompleksowość wsparcia - dofinansowaniem zostaną 

objęte jedynie projekty obejmujące jednocześnie 

następujące formy wsparcia:  

 dotacja inwestycyjna:  

 wsparcie pomostowe: 

  finansowe przez okres 12 miesięcy (6 m-cy: do 

wysokości minimalnego wynagrodzenia 

obowiązującego w roku Ogłoszenia o naborze, na 

niezbędne wydatki związane z prowadzeniem 

bieżącej działalności gospodarczej – zgodnie 

z katalogiem wydatków; 6 m-cy: pokrycie opłat 

publiczno – prawnych). 

Typ projektu nr 4 

1 

W przypadku, gdy wsparcie kierowane jest do istniejących 

ośrodków wychowania przedszkolnego, w treści wniosku o 

dofinansowanie wskazano je z nazwy. 
Weryfikacja spełnienia warunku polega 

na przypisaniu mu wartości logicznych 

Tak/Nie/Nie dotyczy/Do Uzupełnienia 

Spełnienie warunku jest konieczne do 

udzielenia wsparcia.  

 

Zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy o RLKS możliwe 

jest usunięcie braków lub nieprawidłowości 

lub poprawienie oczywistych omyłek w 

2 

Materiały edukacyjne (na przykład podręczniki, scenariusze 

zajęć, materiały multimedialne, broszury) wytworzone w 

ramach projektu zostaną udostępnione publicznie na 



zasadzie wolnej licencji. zakresie niniejszego warunku. 

 

Typ projektu nr 5 

1 
Wsparcie kierowane jest do konkretnych szkół/placówek8 

wskazanych z nazwy we wniosku o dofinansowanie. Weryfikacja spełnienia warunku polega 

na przypisaniu mu wartości logicznych 

Tak/Nie/Do Uzupełnienia 

 

Spełnienie warunku jest konieczne do 

udzielenia wsparcia.  

 

Zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy o RLKS możliwe 

jest usunięcie braków lub nieprawidłowości 

lub poprawienie oczywistych omyłek w 

zakresie niniejszego warunku. 

2 

Projekt przewiduje zajęcia wspierające przynajmniej jedną 

z następujących postaw: przedsiębiorczą, kreatywną, 

inicjatywną lub innowacyjną u wszystkich uczniów 

objętych wsparciem w ramach projektu. 

3 

Materiały edukacyjne (na przykład podręczniki, scenariusze 

zajęć, materiały multimedialne, broszury) wytworzone w 

ramach projektu zostaną udostępnione publicznie na 

zasadzie wolnej licencji. 

Weryfikacja spełnienia warunku polega 

na przypisaniu mu wartości logicznych 

Tak/Nie/Nie dotyczy/Do Uzupełnienia 

Typ projektu nr 6  

1 

Wnioskodawca zapewnia preferencje wyboru osób (lub 

rodzin - jeśli dotyczy) korzystających z Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), a 

zakres wsparcia dla tych osób (lub rodzin - jeśli dotyczy) 

stanowi uzupełnienie działań, które dana osoba (lub 

rodzina - jeśli dotyczy) otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w 

ramach działań towarzyszących. 

Weryfikacja spełnienia warunku polega 

na przypisaniu mu wartości logicznych 

Tak/Nie/Do Uzupełnienia 

Spełnienie warunku jest konieczne do 

udzielenia wsparcia.  

 

Zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy o RLKS możliwe 

jest usunięcie  braków lub nieprawidłowości 

lub poprawienie oczywistych omyłek w 

zakresie niniejszego warunku. 

 

2 

W przypadku, gdy realizatorem lub partnerem jest OPS lub 

PCPR, to wdrożeniem instrumentów aktywizacji 

zawodowej9 zajmują się podmioty wyspecjalizowane w 

zakresie aktywizacji zawodowej, w szczególności: 

 PUP i inne instytucje rynku pracy, o których mowa w 

ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

Weryfikacja spełnienia warunku polega 

na przypisaniu mu wartości logicznych 

Tak/Nie/Nie dotyczy/Do Uzupełnienia 

                                                           
8 W rozumieniu art. 2, pkt. 7 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 
9 Wsparcie dotyczące aktywizacji zawodowej w formach przewidzianych w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 
2014-2020, jest realizowane na zasadach określonych w tych wytycznych, o ile szczegółowe zasady dotyczące realizacji danej formy wsparcia nie wynikają z przepisów krajowych. 



zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 

 CIS i KIS w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej 

zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r. o 

zatrudnieniu socjalnym; 

 przedsiębiorstwa społeczne;  

 organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

3  

W przypadku, gdy realizatorem  lub partnerem jest OPS lub 

PCPR to realizacja usług aktywnej integracji, w tym pracy 

socjalnej z osobą lub rodziną następuje poprzez 

wykorzystanie narzędzi jakim jest kontrakt socjalny lub 

jego odmiany. 

4 

W przypadku projektu realizowanego przez podmiot inny 

niż OPS z uczestnikami projektu podpisywana jest umowa 

na wzór kontraktu socjalnego.  

5 
Obowiązkowym elementem programów aktywności 

lokalnej są usługi aktywnej integracji.  

Weryfikacja spełnienia warunku polega 

na przypisaniu mu wartości logicznych 

Tak/Nie/Do Uzupełnienia 

6 

Proces wsparcia osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym odbywa się w oparciu o ścieżkę 

reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby i 

rodziny zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji 

problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, 

potrzeb. 

Weryfikacja spełnienia warunku polega 

na przypisaniu mu wartości logicznych 

Tak/Nie/Do Uzupełnienia 

 7 

W przypadku projektu dotyczącego aktywizacji społecznej 

lub społeczno - zawodowej osób lub rodzin albo środowisk 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

projekt zakłada osiągnięcie przez jego uczestników 

Weryfikacja spełnienia warunku polega 

na przypisaniu mu wartości logicznych 

Tak/Nie/Nie dotyczy/Do Uzupełnienia 



minimalnych poziomów efektywności społecznej lub 

efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej 

co najmniej na poziomie określonym w Ogłoszeniu o 

naborze o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 

ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, na operacje 

realizowane przez podmioty inne niż LGD.  

 

  

8 
W ramach projektów OPS i PCPR ze środków EFS nie są 

finansowane bierne formy pomocy w postaci zasiłków.  

9 

Realizacja kursu/szkolenia (o ile projekt zakłada takie 

wsparcie) kończy się nabyciem kompetencji lub kwalifikacji 

potwierdzonych certyfikatem lub innym dokumentem 

potwierdzającym uzyskanie kompetencji lub kwalifikacji. 

Typ projektu nr 7 

1 

W przypadku projektów, w ramach których tworzone będą 

podmioty reintegracji społecznej i zawodowej, 

wnioskodawca zobowiązuje się do zachowania trwałości 

utworzonych w ramach projektu podmiotów po 

zakończeniu realizacji projektu co najmniej przez okres 

odpowiadający jego realizacji. 

Weryfikacja spełnienia warunku polega 

na przypisaniu mu wartości logicznych 

Tak/Nie/Nie dotyczy/Do Uzupełnienia 

 

Spełnienie warunku jest konieczne do 

udzielenia wsparcia.  

 

Zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy o RLKS możliwe 

jest usunięcie braków lub nieprawidłowości 

lub poprawienie oczywistych omyłek w 

zakresie niniejszego warunku. 

 

2 

W przypadku, gdy realizatorem lub partnerem jest OPS lub 

PCPR to realizacja usług aktywnej integracji, w tym pracy 

socjalnej z osobą lub rodziną następuje poprzez 

wykorzystanie narzędzi jakim jest kontrakt socjalny lub 

jego odmiany. 

3 

W przypadku projektu realizowanego przez podmiot inny 

niż OPS z uczestnikami projektu podpisywana jest umowa 

na wzór kontraktu socjalnego.  

4 
Projekt zakłada osiągnięcie przez jego uczestników 

minimalnych poziomów efektywności społecznej i 

Weryfikacja spełnienia warunku polega 

na przypisaniu mu wartości logicznych 



efektywności zatrudnieniowej co najmniej na poziomie 

określonym w Ogłoszeniu o naborze.  

Tak/Nie/ Do Uzupełnienia 

 

5 

Wnioskodawca zapewnia preferencje wyboru osób 

korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), a zakres wsparcia dla 

tych osób stanowi uzupełnienie działań, które dana osoba 

otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań 

towarzyszących. 

6 

Realizacja kursu/szkolenia (o ile projekt zakłada takie 

wsparcie) kończy się nabyciem kompetencji lub kwalifikacji 

potwierdzonych certyfikatem lub innym dokumentem 

potwierdzającym uzyskanie kompetencji lub kwalifikacji. 

Weryfikacja spełnienia warunku polega 

na przypisaniu mu wartości logicznych 

Tak/Nie/Nie dotyczy/Do Uzupełnienia 

Typ projektu nr 8 

1 

W przypadku projektu dotyczącego aktywizacji społeczno - 

zawodowej osób lub rodzin albo środowisk zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym projekt zakłada 

osiągnięcie przez jego uczestników minimalnych poziomów 

efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej co 

najmniej na poziomie określonym w Ogłoszeniu o naborze.  

Weryfikacja spełnienia warunku polega 

na przypisaniu mu wartości logicznych 

Tak/Nie/Nie dotyczy/Do Uzupełnienia 

Spełnienie warunku jest konieczne do 

udzielenia wsparcia.  

 

Zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy o RLKS możliwe 

jest usunięcie braków lub nieprawidłowości 

lub poprawienie oczywistych omyłek w 

zakresie niniejszego warunku. 

 

 
2 

W przypadku, gdy  realizatorem lub partnerem jest OPS lub 

PCPR to realizacja usług aktywnej integracji, w tym pracy 

socjalnej z osobą lub rodziną następuje poprzez 

wykorzystanie narzędzi jakim jest kontrakt socjalny lub 

jego odmiany. 

3 

W przypadku projektu realizowanego przez podmiot inny 

niż OPS z uczestnikami projektu podpisywana jest umowa 

na wzór kontraktu socjalnego.  

4 

Wnioskodawca zapewnia preferencje wyboru osób 

korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), a zakres wsparcia dla 

Weryfikacja spełnienia warunku polega 

na przypisaniu mu wartości logicznych 



tych osób stanowi uzupełnienie działań, które dana osoba 

otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań 

towarzyszących. 

Tak/Nie/Do Uzupełnienia 

5 

Realizacja kursu/szkolenia (o ile projekt zakłada takie 

wsparcie) kończy się nabyciem kompetencji lub kwalifikacji 

potwierdzonych certyfikatem lub innym dokumentem 

potwierdzającym uzyskanie kompetencji lub kwalifikacji. 

Weryfikacja spełnienia warunku polega 

na przypisaniu mu wartości logicznych 

Tak/Nie/Nie dotyczy/Do Uzupełnienia 

 

Typ projektu nr 9 

1 

Wnioskodawca przewiduje preferencje uczestnictwa w 

projekcie:  

- osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, doświadczających 

wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako 

wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o 

których mowa 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; 

- osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności; 

- osób z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osób z 

zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z 

niepełnosprawnością intelektualną i osób z całościowymi 

zaburzeniami rozwojowymi; 

- osób korzystających ze wsparcia Programu Operacyjnego 

Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), a zakres wsparcia 

dla tych osób lub rodzin stanowi uzupełnienie działań, 

które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO 

Weryfikacja spełnienia warunku polega 

na przypisaniu mu wartości logicznych 

Tak/Nie/Nie dotyczy/Do Uzupełnienia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spełnienie warunku jest konieczne do 

udzielenia wsparcia.  

 

Zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy o RLKS możliwe 

jest usunięcie  braków lub nieprawidłowości 

lub poprawienie oczywistych omyłek w 

zakresie niniejszego warunku. 

 



PŻ w ramach działań towarzyszących; 

- w przypadku realizacji usług opiekuńczych i asystenckich 

pierwszeństwo w dostępie do tych usług  mają osoby, 

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. 

2 

Utrzymywanie miejsc świadczenia usług 

opiekuńczych/asystenckich ze środków EFS stworzonych 

przez danego beneficjenta trwa nie dłużej niż 3 lata. 

Weryfikacja spełnienia warunku polega 

na przypisaniu mu wartości logicznych 

Tak/Nie/Nie dotyczy 

Spełnienie warunku jest konieczne do 

udzielenia wsparcia.  

3 
Usługi asystenckie są świadczone dla osób z 

niepełnosprawnościami. 

Weryfikacja spełnienia warunku polega 

na przypisaniu mu wartości logicznych 

Tak/Nie/Nie dotyczy/Do Uzupełnienia 

Spełnienie warunku jest konieczne do 

udzielenia wsparcia.  

 

Zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy o RLKS możliwe 

jest usunięcie braków lub nieprawidłowości 

lub poprawienie oczywistych omyłek w 

zakresie niniejszego warunku. 
4 

Wsparcie dla usług asystenckich prowadzi każdorazowo do 

zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług asystenckich w 

społeczności lokalnej oraz liczby osób objętych usługami 

asystenckimi świadczonymi w lokalnej społeczności przez 

danego beneficjenta w stosunku do danych z roku 

poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Wsparcie w postaci usług asystenckich dla osób 

przebywających w opiece instytucjonalnej jest udzielane w 

celu umożliwienia tym osobom przejście do usług 

świadczonych w lokalnej społeczności. 

5 

Beneficjent zapewnia trwałość10 miejsc świadczenia usług 

społecznych (usług opiekuńczych/asystenckich11) 

utworzonych w ramach projektu po jego zakończeniu, co 

najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji 

projektu, z zastrzeżeniem, że okres ten nie może być 

                                                           
10 Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość podmiotów do świadczenia usług. 
11 Obowiązek zachowania trwałości nie dotyczy miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich. 



krótszy niż 2 lata.  

6 

Beneficjent zapewnia, że wsparcie dla usług opiekuńczych 

i/lub asystenckich polega na tworzeniu miejsc świadczenia 

wyżej wymienionych usług w formie usług świadczonych w 

lokalnej społeczności12.  

Typ projektu nr 10 

1 

Wsparcie rodziny jest realizowane w zakresie wskazanym 

w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej.  

Weryfikacja spełnienia warunku polega 

na przypisaniu mu wartości logicznych 

Tak/Nie/Nie dotyczy/Do Uzupełnienia  

 

Spełnienie warunku jest konieczne do 

udzielenia wsparcia.  

 

Zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy o RLKS możliwe 

jest usunięcie braków lub nieprawidłowości 

lub poprawienie oczywistych omyłek w 

zakresie niniejszego warunku. 

2 

Usługi wsparcia rodziny są świadczone na rzecz rodzin 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - 

wychowawczych. 

3 

Z EFS nie są finansowane świadczenia wypłacane na 

podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej.  

4 

Wsparcie istniejących placówek wsparcia dziennego 

prowadzi do zwiększenia liczby miejsc w tych placówkach 

lub rozszerzenia oferowanego przez nich wsparcia. 

5 

Beneficjent jest zobowiązany do zachowania trwałości13 po 

zakończeniu realizacji projektu, co najmniej przez okres 

odpowiadający okresowi realizacji projektu z 

zastrzeżeniem, że okres ten nie może być krótszy niż 2 lata.  

6 

Beneficjent zapewnia, że wsparcie rodzin w postaci 

pomocy w opiece i wychowywaniu dzieci w formie 

placówek wsparcia dziennego polega na tworzeniu miejsc 

                                                           
12 Miejsca świadczenia wyżej wymienionych form wsparcia mogą być tworzone zarówno w nowych podmiotach jak i w podmiotach istniejących. 
13 Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość podmiotów do świadczenia usług pomocy w opiece i wychowaniu w ramach placówek wsparcia dziennego, o których mowa w art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 9 
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 



świadczenia wyżej wymienionych usług w formie usług 

świadczonych w lokalnej społeczności14.  

7 

Wnioskodawca przewiduje preferencje uczestnictwa w 

projekcie:  

- osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym doświadczających 

wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego 

jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z 

przesłanek, o których mowa 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; 

- osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności; 

- osób z niepełnosprawnością sprzężoną, oraz osób z 

zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z 

niepełnosprawnością intelektualną i osób z 

całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;  

- osób korzystających ze wsparcia Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), 

a zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin stanowi 

uzupełnienie działań, które dana osoba lub rodzina 

otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań 

towarzyszących; 

- w przypadku realizacji usług opiekuńczych i asystenckich 

pierwszeństwo w dostępie do tych usług mają osoby, 

których dochód nie przekracza 150% właściwego 

                                                           
14 Miejsca świadczenia wyżej wymienionych form wsparcia mogą być tworzone zarówno w nowych podmiotach jak i w podmiotach istniejących. 



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. 

8 

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 Rady Unii 

Europejskiej z dnia 22maja 2018 r. w sprawie kompetencji 

kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (Dz. 

Urz. UE C 189 z 04.06.2018, str. 11): 

a) kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia 

informacji; 

b) kompetencje w zakresie wielojęzyczności; 

c) kompetencje matematyczne  oraz kompetencje w 

zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii; 

d) kompetencje cyfrowe; 

e) kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 

umiejętności uczenia się; 

f) kompetencje obywatelskie; 

g) kompetencje w zakresie  przedsiębiorczości; 

h) kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji 

kulturalnej. 

Typ projektu nr 11 

1 Projekt na wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji zakłada 

osiągnięcie adekwatnych wskaźników określonych w 

lokalnej strategii rozwoju. 

Weryfikacja spełnienia warunku polega 

na przypisaniu mu wartości logicznych 

Tak/Do Uzupełnienia  

Spełnienie warunku jest konieczne do 

udzielenia wsparcia.  

 

Zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy o RLKS możliwe 

jest usunięcie braków lub nieprawidłowości 



lub poprawienie oczywistych omyłek w 

zakresie niniejszego warunku. 

Typ projektu nr 1215 

Typ projektu nr 13 

1 Środki zostaną przeznaczone na wsparcie osób 

wykazujących największą lukę kompetencyjną w zakresie 

TIK i języków obcych oraz posiadających największe 

potrzeby w dostępie do edukacji, w tym m.in. do osób o 

niskich kwalifikacjach i osób w wieku 50 lat i więcej.   

Weryfikacja spełnienia warunku polega 

na przypisaniu mu wartości logicznych 

Tak/Nie/Do Uzupełnienia  

Spełnienie warunku jest konieczne do 

udzielenia wsparcia.  

 

Zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy o RLKS możliwe 

jest usunięcie braków lub nieprawidłowości 

lub poprawienie oczywistych omyłek w 

zakresie niniejszego warunku. 

 

                                                           
15 W ramach typu projektu nr 12 nie określono warunków merytorycznych udzielenia wsparcia specyficznych wynikających z zakresu tematycznego. 


