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Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020 (RPO WL): 
 

•cel główny:  

Podniesienie konkurencyjności regionu w oparciu o wewnętrzne potencjały, 
sprzyjające zwiększeniu spójności społecznej i terytorialnej 

 

• alokacja z Funduszy Europejskich ok. 2,2 mld euro (z EFRR  
ok. 1,6 mld euro, z EFS ok. 627 mln euro) 

• Program przyjęty decyzją Komisji Europejskiej C(2015)887 z dnia 
12 lutego 2015 r. 

•14 osi priorytetowych (w tym Pomoc Techniczna) 

• 5 osi priorytetowych współfinansowanych z EFS (w tym Pomoc 
Techniczna) 

 



RPO WL 2014-2020 

EFS 

Rynek pracy  
(9) 

232 875 838 EUR 
 

w tym EFS:  
197 944 462 EUR 

Adaptacyjność 
przedsiębiorstw 
i pracowników 

do zmian  
(10) 

65 815 772 EUR 
 

w tym EFS: 
55 943 406 EUR 

Włączenie 
społeczne  

(11) 

212 365 556 EUR 
 

w tym EFS: 
180 510 722 EUR 

Edukacja, 
kwalifikacje  

i kompetencje 
(12) 

145 570 699 EUR 
 

w tym EFS:  
123 735 094 EUR 

Pomoc 
Techniczna  

(14) 

EFRR 

Osie Priorytetowe 
1-8, 13 



RPO WL 2014-2020 

Włączenie społeczne (11) 

Aktywne włączenie 
(11.1) 

Aktywne włączenie w ramach ZIT LOF 
(11.4) 

Usługi społeczne i zdrowotne 
(11.2) 

Usługi społeczne i zdrowotne w ramach 
ZIT LOF (11.5) 

Ekonomia społeczna 
(11.3) 

Ekonomia społeczna w ramach ZIT LOF 
(11.6) 

WUP 



Logika interwencji EFS 

 
Działania współfinansowane z  EFS 

  

   

wsparcie osób z katalogu grup docelowych 

 
• Katalog wskazany w SZOOP RPO WL (wiersz 12. Grupa docelowa/ 

ostateczni odbiorcy wsparcia) 

• Kryteria wyboru projektów dla konkretnych naborów - Zał. 4  
do SZOOP Ramowe Plany Działań (kryteria formalne specyficzne, 
kryteria premiujące)  

 



 Działanie 11.1/11.4 

Aktywne włączenie 

112 135 449 EUR  
z EFS (85%) 

131 924 058 EUR 
(100%), w tym: 

wkład własny min. 5% 
wkład z BP max. 10% 

projekty OPS/PCPR: 
wkład własny: 15% 

komplementarność  
z PO PŻ 

 Działanie 11.2/11.5 
Usługi społeczne  

i zdrowotne 

49 727 472 EUR 
 z EFS (85%) 

58 502 908 EUR 
(100%), w tym: 

wkład własny min. 5% 
wkład z BP max. 10% 

komplementarność  
z PO PŻ 

Działanie 11.3/11.6  

Ekonomia społeczna 

18 647 801 EUR  
z EFS (85%) 

21 938 589 EUR 
(100%), w tym: 

wkład własny min. 5% 
wkład z BP max. 10% 

projekty RPOS: 
wkład własny: 15% 



 

 

Wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób 

wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym  

w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz 

usług reintegracji i rehabilitacji społeczno – zawodowej. 

 

Typy projektów: 

1) Programy na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych bądź 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane 

na aktywizację oraz reintegrację społeczno-zawodową. 

 

2) Kompleksowe programy reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej 

realizowane głównie przez Zakłady Aktywizacji Zawodowej, Warsztaty 

Terapii Zajęciowej, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji 

Społecznej. 

 

Działanie 11.1/11.4 Aktywne włączenie 



 
Typy projektów cd.: 

1) Programy na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych bądź zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację oraz 

reintegrację społeczno-zawodową, w tym:  
a) programy na rzecz społeczności marginalizowanych oraz zagrożonych wykluczeniem 

społecznym na obszarach objętych działaniami rewitalizacyjnymi, w tym realizacja programów 

aktywności lokalnej; 

b) programy integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych; 

c) kompleksowe działania aktywizacji i integracji społecznej i zawodowej bezrobotnych klientów 

ośrodków pomocy społecznej (Program Aktywizacja i Integracja – PAI) oraz uzupełniająco 

działania aktywizacji i integracji społeczno-zawodowej pozostałych klientów ośrodków pomocy 

społecznej;  

d) programy wychodzenia z bezdomności; 

e) programy aktywizacji społecznej i zawodowej wychowanków, m.in. placówek opiekuńczo – 

wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i socjoterapeutycznych, zakładów 

poprawczych i schronisk dla nieletnich oraz podopiecznych jednostek o charakterze opiekuńczo 

- wychowawczym prowadzonych przez OHP; 

f) programy usamodzielniania wychowanków opuszczających instytucjonalne oraz rodzinne formy 

pieczy zastępczej, w tym działania profilaktyczne przeciwdziałające wykluczeniu 

mieszkaniowemu i bezdomności. 

 

Działanie 11.1/11.4 Aktywne włączenie 



 

 
Grupa docelowa: 

Osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym z terenu woj. lubelskiego, w tym w szczególności: 

a) osoby pozostające bez zatrudnienia, 

b) osoby bezrobotne – wyłącznie osoby należące do trzeciej grupy osób sprofilowanych 

jako osoby oddalone od rynku pracy w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

c) osoby o niskich kwalifikacjach, 

d) osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi), 

e) dzieci i młodzież wykluczona lub zagrożona wykluczeniem społecznym, 

f)  osoby bezdomne, 

g) otoczenie osób wykluczonych społecznie (w tym rodziny osób wykluczonych lub 

zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym), których udział w projekcie jest 

niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, 

o ile mieszczą się w katalogu osób wskazanym w Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa  

z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 

Działanie 11.1/11.4 Aktywne włączenie 



 

 
Wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej 

(w szczególności w formach zdeinstytucjonalizowanych) oraz usług 

zdrowotnych, dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem  

i wykluczeniem społecznym w regionie. 

 
Typy projektów: 

1) Realizacja zintegrowanych usług społecznych (socjalnych) o charakterze 

profilaktycznym, aktywizującym i interwencyjnym. 

2) Rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy, w tym rozwój  

i upowszechnienie form wsparcia środowiskowego w miejscu zamieszkania. 

3) Wsparcie dla tworzenia/ funkcjonowania ośrodków wsparcia, w tym m. in.: 

a) środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne, 

b) dziennych i rodzinnych domów pomocy dla osób starszych. 

4) Usługi z zakresu mieszkalnictwa wspomaganego, w tym chronionego, 

treningowego i wspieranego. 

5) Tworzenie warunków do opieki domowej, m. in. funkcjonowanie wypożyczalni 

sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego. 

 

Działanie 11.2/11.5  
Usługi społeczne i zdrowotne 



 

 
Typy projektów cd.: 

6) Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również  

o charakterze profilaktycznym, w tym: 

a) rozwój środowiskowych form i placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, 

w tym świetlic środowiskowych, ognisk wychowawczych, oferujących 

zajęcia/programy socjoterapeutyczne, 

b) rozwój i upowszechnienie profesjonalnego i zintegrowanego poradnictwa rodzinnego 

oraz specjalistycznego poradnictwa rodzinnego (m.in. wsparcie tworzenia/ 

funkcjonowania międzygminnych punktów konsultacyjno – doradczych, zapewnianie 

dostępności do bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego), 

c) rozwój usług wspierających i interwencyjnych (w tym usług ośrodków wsparcia  

i usług pomocy całodobowej), 

d) upowszechnianie działań asystentów rodziny, działań rodzin wspierających, 

e) rozwój placówek wsparcia dziennego. 

7) Wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej, w tym: 

a) wsparcie rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej, 

b) upowszechnianie działań koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, 

c) podnoszenie jakości opieki nad dziećmi w instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez 

planowana restrukturyzację tych placówek w celu zmniejszenia liczby dzieci oraz 

podwyższania wieku dzieci umieszczanych w tych placówkach. 

Działanie 11.2/11.5  
Usługi społeczne i zdrowotne 



 

 
Typy projektów cd.: 

8) Realizacja zintegrowanych usług o charakterze opiekuńczym i zdrowotnym, 

adresowanych w szczególności do osób starszych, osób niepełnosprawnych, osób 

niesamodzielnych. 

9) Wsparcie usług ochrony zdrowia psychicznego, w tym: 

a) organizacja i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi, w tym usług świadczonych w miejscu zamieszkania, 

b) tworzenie punktów doradczych/ konsultacyjnych zapewniających wsparcie dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin, w tym centra zdrowia psychicznego, 

zespoły leczenia środowiskowego oraz usług interwencji kryzysowej dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi na obszarach deficytowych. 

10) Realizacja programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci 

zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych. 

11) Realizacja działań na rzecz dzieci dotkniętych problemem nadwagi, otyłości, wad 

postawy oraz zaburzeniami rozwoju układu ruchu 

     

                RPZ 

Działanie 11.2/11.5  
Usługi społeczne i zdrowotne 



 

 
Grupa docelowa: 

1) Osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym m.in. 

osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi), 

osoby niesamodzielne, o ile mieszczą się w katalogu osób wskazanym  

w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 

2014-2020. 

2) Otoczenie osób wykluczonych społecznie, których udział w projekcie jest niezbędny  

dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

3) Rodziny, w tym rodziny dysfunkcyjne. 

4) Dzieci i młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym oraz dzieci w odniesieniu do 

działań w zakresie ochrony zdrowia. 

5) Podmioty/osoby świadczące usługi społeczne użyteczności publicznej 

 

z terenu woj. lubelskiego. 

Działanie 11.2/11.5  
Usługi społeczne i zdrowotne 



 

Warunki wsparcia w zakresie włączenia społecznego  

 
Zgodność: 

 z zatwierdzonym  RPO WL 2014-2020 

 ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WL 2014-2020 

 z Regulaminem konkursu 

 z umową o dofinansowanie 

 

Ważne… 

wymogi horyzontalne, w tym w szczególności wynikające z Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa  

z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020  oraz Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze zdrowia na lata 2014-2020  

z uwzględnieniem specyfiki RPO WL 2014-2020. 

 

 



 
 

 

Komplementarność z PO PŻ 

Grupa docelowa: 

• Kryteria formalne specyficzne (obowiązkowe) – Działanie 11.2:  
Projekt zakłada kryteria rekrutacji uczestników do projektu zapewniające preferencje dla 
każdej z poniższych grup: (…) osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego 
Pomoc Żywnościowa 2014-2020 -  zakres wsparcia tych osób w ramach projektu jest 
komplementarny i uzupełnia działania współfinansowane z PO PŻ w ramach działań 
towarzyszących.  

• Kryteria premiujące (nieobowiązkowe) - Działanie 11.1:  
Projekt obejmuje wsparciem co najmniej 50% uczestników korzystających z Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), a zakres wsparcia w ramach 
projektu jest komplementarny i uzupełnia działania współfinansowane z PO PŻ w ramach 
działań towarzyszących. 

Obowiązki Beneficjenta – Działanie 11.1/11.4 i 11.2/11.5: 

• do poinformowania właściwych terytorialnie ośrodków pomocy społecznej oraz 
organizacji partnerskich regionalnych i lokalnych, o których mowa w PO PŻ, o 
prowadzonej rekrutacji do projektów realizowanych w ramach PI 9i i PI 9iv 

• do niepowielania wsparcia, które osoba lub rodzina zagrożona ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym uzyskuje w ramach działań towarzyszących w PO PŻ  



Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne 
I KWARTAŁ II KWARTAŁ III KWARTAŁ IV KWARTAŁ 

Działanie 11.1 

Aktywne włączenie 

 

WUP  Lublin 

50 000 000  

(1c) 

OPS/MOPR 

Nabór wniosków: 

od 31-03-2016 r.  

do 30-06-2016 r. 

70 000 000 

(z wyłączeniem 1a) 

VI-VII 

 

50 000 000 

(1c) 

OPS/MOPR 

IX-X 

 

konsultacje kryteriów 

do 24.06.2016 r. 

Działanie 11.2 

Usługi społeczne i zdrowotne 

    20 000 000 

(6-7) 

VII-VIII 

20 000 000 

(1-5) 

XI-XII 

Działanie 11.3 

Ekonomia społeczna 

  30 000 000 

(1-3) 

OWES 

VI-VII 

  

Harmonogram ogłaszania konkursów na 2016 r. 



Gdzie szukać informacji? 

Ministerstwo 
Rozwoju 

•  www.mir.gov.pl/fundusze/fundusze_europejskie_2014_2020/   

Portal Funduszy 
Europejskich 

• www.funduszeeuropejskie.gov.pl/  

Instytucja 
Zarządzająca  

RPO WL 

•  www.rpo.lubelskie.pl  

• Punkt Kontaktowy RPO:   
Departament Wdrażania EFS, ul. Czechowska 19, 20-092 Lublin, pokój nr 1,  
tel.:  81 44 16 843, e-mail: efs@lubelskie.pl  

http://www.mir.gov.pl/fundusze/fundusze_europejskie_2014_2020/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.rpo.lubelskie.pl/
mailto:efs@lubelskie.pl


Dziękuję za uwagę 

 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie 

Departament Wdrażania EFS 

ul. Czechowska 19, Lublin 

 

efs@lubelskie.pl  

 

Tel. 81 44 16 843 

 

 

mailto:efs@lubelskie.pl

