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1. Numer i nazwa osi priorytetowej 

OŚ PRIORYTETOWA 11 ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ 

 

Oś priorytetowa 11 skierowana jest na wsparcie realizacji instrumentu RLKS, który ułatwia 

społecznościom lokalnym inicjowanie i realizację działań rozwojowych w formule partycypacyjnej przy 

współudziale mieszkańców, lokalnych partnerów społeczno-gospodarczych i samorządów lokalnych.  

Kierunki działania służące odnowie społeczno-gospodarczej poszczególnych obszarów wiejskich  

i zdegradowanych będą określone w Lokalnych Strategiach Rozwoju. 

Poprawa spójności społecznej realizowana będzie poprzez zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej 

osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach działań o charakterze 

środowiskowym a także poprzez organizowanie społeczności lokalnej i animacje społeczną. 

Podejmowane będą także działania wspierające przedsięwzięcia ukierunkowane m.in. na animację, 

tworzenie, rozwój i współpracę w ramach lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju przedsiębiorczości 

społecznej. 

2. CELE SZCZEGÓŁOWE OSI PRIORYTETOWEJ  

Cel szczegółowy 1: Wzrost aktywizacji społeczno- zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi 

Strategiami Rozwoju 

 

2. Charakter osi nie dotyczy 

3. Fundusz (nazwa i kwota w EUR) EFS 36.254.560  

4. Instytucja zarządzająca Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

 

Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR 

OPIS DZIAŁANIA 11.1 

6. Nazwa działania WŁĄCZENIE SPOŁECZNE NA OBSZARACH OBJĘTYCH LSR 

7. Cel szczegółowy 

działania 
Wzrost aktywizacji społeczno- zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi 

Strategiami Rozwoju 

8. Lista 

wskaźników 

rezultatu 

bezpośredniego  

 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

poszukujących pracy po opuszczeniu programu 

 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny 

rachunek) 

 Liczba opracowanych LSR 

 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których 

wzrosła aktywność społeczna 

9. Lista 

wskaźników 

produktu 

 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych 

wsparciem w programie [osoby] 

 Liczba spotkań ze społecznością lokalną w trakcie przygotowywania LSR 

Liczba LGD, które uzyskały wsparcie na funkcjonowanie ze środków EFS
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10. Typy projektów  

1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji  

o charakterze środowiskowym takich jak: 

a) kluby samopomocy (w tym z programem rówieśniczym obejmujące 

m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching 

rówieśniczy), 

b) świetlice środowiskowe (w tym z programem socjoterapeutycznym, 

programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, 

edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy), 

c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: 

rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy), 

d) kluby pracy, 

e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące 

kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne), 

f) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.  

2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności 

lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: 

a) usług wzajemościowych, samopomocowych, 

b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, 

c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej  

i animacji społecznej. 

3. Działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości 

społecznej, w tym: działania animacyjne, budowa i rozwój lokalnych 

partnerstw publiczno-społecznych na rzecz tworzenia i rozwoju 

przedsiębiorstw społecznych i inne wspierające rozwój gospodarki społecznej 

i przedsiębiorczości społecznej . 

4. Wsparcie przygotowawcze obejmujące budowanie potencjału, szkolenie  

i tworzenie sieci kontaktów w celu przygotowania i wdrożenia strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w przypadku LGD  

w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców. 

5. Bieżąca działalność związana z realizacją strategii oraz działania animacyjne 

dotyczące LSR w przypadku LGD w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców. 

6. Bieżąca działalność związana z realizacją strategii oraz działania animacyjne 

dotyczące LSR, w których funduszem wiodącym będzie EFS. 

7. Projekty grantowe (w zakresie typów projektu 1, 2 i 3). 

11. Typ beneficjenta  

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób 

prowadzących działalność gospodarcza lub oświatową na podstawie 

odrębnych przepisów). 

12. Grupa 

docelowa/ 

ostateczni 

odbiorcy 

wsparcia  

 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszarów:  

 wiejskich oraz miast do 20 tys. mieszkańców pełniących rolę centrów 

społeczno-gospodarczych w regionie objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju 

– typ projektu nr 1, 2, 3, 7 

 miast powyżej 20 tys. mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju; 
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 otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  

(w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób wykluczonych 

społecznie) w tym osoby pełniące obowiązki opiekuńcze) – typ projektu nr 1, 

2, 3, 7; 

 organizacje pozarządowe – typ projektu nr 4; 

 LGD – typ projektu nr 5 i 6 

13. Instytucja pośrednicząca nie dotyczy 

14. Instytucja wdrażająca  nie dotyczy 

15. Kategoria(e) regionu(ów)  wraz z 

przypisaniem kwot UE (EUR) 
słabiej rozwinięty 36 254 560  

16. Mechanizmy powiązania interwencji z 

innymi działaniami/ poddziałaniami w 

ramach PO lub z innymi PO   

Mechanizmy koordynacji i komplementarności opisano  

w części I SZOOP. 

17. Instrumenty terytorialne  Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność 

18. Tryb(y) wyboru projektów oraz 

wskazanie podmiotu 

odpowiedzialnego za nabór i ocenę 

wniosków oraz przyjmowanie 

protestów  

Tryb konkursowy 

 

Za nabór i ocenę wniosków odpowiedzialna jest Lokalna 

Grupa Działania/ Departament Wdrażania EFS Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

 

Za przyjmowanie protestów odpowiedzialna jest Lokalna 

Grupa Działania/ Departament Wdrażania EFS Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

19. Limity i ograniczenia w realizacji 

projektów  

1. Przedsięwzięcia realizowane w ramach PI 9vi będą 

zgodne z 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 w tym będą zakładały 

efektywność społeczno – zatrudnieniową.  

2. W przypadku 4, 5 i 6 typu projektów oraz pozostałych 

projektów własnych LGD (w tym projektów 

grantowych), realizowanych w typach operacji 1-3, 7 

koszty pośrednie nie mają zastosowania. 

3. 70% środków z działania (z wyłączeniem środków 

przeznaczonych na 4, 5 i 6 typ projektu) będzie 

przeznaczona na realizację przedsiewzięć w formule 

projektów grantowych 

4. W przypadku projektów grantowych zapewniona 

zostanie preferencja dla grantobiorców spoza sektora 

finansów publicznych 

5. Maksymalna wartość grantu w ramach projektu 

grantowego wynosi 50 tys. zł (w przypadku grantu 

zakładającego wyłącznie wzrost aktywności społecznej)  
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lub 150 tys. zł (w przypadku grantu zakładającego 

efektywność zatrudnieniową). 

6. Zgodność projektu ze LSR. 

7. Inne limity i ograniczenia wynikające z: 

Ø Wytycznych kwalifikowania wydatków w ramach EFRR, 

EFS oraz FS na lata 2014-2020,  

Ø Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć  

w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa 

z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-

2020, 

Ø opracowanych przez IZ RPO zasad realizacji wsparcia  

w zakresie CT 9. 

20. Warunki i planowany zakres 

stosowania cross-financingu (%)  

Wartość wydatków w ramach cross-financingu nie może 

stanowić więcej niż 10% całkowitych wydatków 

kwalifikowalnych projektu. 

Warunki i zakres stosowania zgodny będzie z Wytycznymi  

w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020 . 

21. Dopuszczalna maksymalna wartość 

zakupionych środków trwałych jako % 

wydatków kwalifikowalnych 

10%
140

 

22. Warunki uwzględniania dochodu w 

projekcie  

Pomniejszenie dochodu zgodnie z art. 65 ust. 8  

rozporządzenia ogólnego nr 1303/2013.  

23. Warunki stosowania uproszczonych 

form rozliczania wydatków 

i planowany zakres systemu zaliczek 

Przewiduje się stosowanie uproszczonych metod rozliczania 

wydatków  zgodnie z Wytycznymi IZ RPO WKP 2014-2020  

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 

Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. 

Przewiduje się system zaliczkowy. Szczegółowe zasady 

stosowania systemu zaliczek zostaną określone przez IZ 

RPO w Wytycznych IZ RPO WKP 2014-2020 w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego 

Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.  

24. Pomoc publiczna i pomoc de minimis 

(rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna 

lub krajowa podstawa prawna)
 
 

nie dotyczy 

25. Maksymalny % poziom dofinansowania 

UE wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu  

85% 

95% - w przypadku projektów dotyczących wsparcia 

                                                
140

 Z zastrzeżeniem, że wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN netto 

w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 10% wydatków projektu. 
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przygotowawczego 

26. Maksymalny  % poziom 

dofinansowania całkowitego 

wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + 

ewentualne współfinansowanie z 

budżetu państwa lub innych źródeł 

przyznawane beneficjentowi przez 

właściwą instytucję)  

85% 

95% - w przypadku projektów dotyczących wsparcia 

przygotowawczego 

27. Minimalny wkład własny beneficjenta 

jako % wydatków kwalifikowalnych  

15% 

5% - w przypadku projektów dotyczących wsparcia 

przygotowawczego 

28. Minimalna i maksymalna wartość 

projektu (PLN)  

Minimalna wartość projektu: 100 000 

Maksymalna wartość projektu: nie dotyczy 

29. Minimalna i maksymalna wartość 

wydatków kwalifikowalnych projektu 

(PLN)  

nie dotyczy 

30. Kwota alokacji UE na instrumenty 

finansowe (EUR)  
nie dotyczy 

31. Mechanizm wdrażania instrumentów 

finansowych 
nie dotyczy 

32. Rodzaj wsparcia instrumentów 

finansowych oraz najważniejsze 

warunki przyznawania 

nie dotyczy 

33. Katalog ostatecznych odbiorców 

instrumentów finansowych 
nie dotyczy 

 

  


