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 Priorytet 6. 
Zwiększenie 
włączenia 
społecznego, 
ograniczanie ubóstwa 
i promowanie 
rozwoju 
gospodarczego na 
obszarach wiejskich 
(EFRROW)

 Oś 7 ROZWÓJ 

LOKALNY 

KIEROWANY PRZEZ 

SPOŁECZNOŚĆ 

(EFRR)

 Oś 11ROZWÓJ 

LOKALNY 

KIEROWANY PRZEZ 

SPOŁECZNOŚĆ (EFS)

PROW RPO WKP



REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

RPO WKP 2014-2020

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.

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.

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.

Oś 11 – Europejski Fundusz Społeczny (EFS)



GRUPA DOCELOWA – OŚ 11 RPO WK-P

0soby 
zagrożone 

ubóstwem lub 
wykluczeniem 

społecznym 

Otoczenie osób 
zagrożonych 

ubóstwem lub 
wykluczeniem 

społecznym 

Podmioty 
ekonomii 
społecznej 

Jednostki 
samorządu 

terytorialnego 



GRUPA DOCELOWA
Podmioty ekonomii społecznej, czyli:

· przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w

ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. Nr. 94

poz. 651 ze zm.);

· podmioty reintegracyjne, realizujące usługi reintegracji społecznej i

zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:

- CIS i KIS;

- ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia o

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.);

· organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art 3 ust. 3

pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o

wolontariacie

· podmioty sfery gospodarczej utworzone w związku z realizacją celu

społecznego, bądź dla których leżący we wspólnym interesie cel społeczny

jest realizacją bytu działalności komercyjnej:



GRUPA DOCELOWA cd.
Podmioty ekonomii społecznej, czyli:

• organizacje pozarządowe - prowadzące działalność gospodarczą,

z której zyski wspierają realizację celów statutowych;

• spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy,

inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16

września 1982 r. - Prawo spółdzielcze

• spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003

r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile

udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%.



Działania wspierające rozwój gospodarki 
społecznej i przedsiębiorczości społecznej 

JAKIE DZIAŁANIA MOGĄ realizowane.:

Działania wspierające budowanie i rozwój 
lokalnych partnerstw publiczno-społecznych 
na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw 

społecznych



spotkania

konferencje

fora

seminaria

inne formy, które wspierają rozwój 
gospodarki społecznej i przedsiębiorczości 
społecznej np. wizyty studyjne

BUDOWANIE I 
ROZWÓJ 

LOKALNYCH 
PARTNERSTW 

Typ projektu nr 3

budowanie partnerstw publiczno-społecznych
= 

udziału podmiotów ekonomii społecznej 
+

jednostek samorządu terytorialnego



Tryb wyboru projektów

Projekty grantowe

• Za nabór i ocenę wniosków odpowiedzialna

jest Lokalna Grupa Działania

• Umowa o powierzenie grantu, rozliczenie

na poziomie LGD

• Granty w wysokości 50 000,00 zł.

• Pula na granty w LSR – 250 000,00 zł.



Wnioskodawcy:

Wszystkie podmioty 

z wyłączeniem osób fizycznych 

(nie dotyczy osób prowadzących działalność 

gospodarczą lub oświatową na podstawie 

przepisów odrębnych). 



Finansowanie

Projekt objęty grantem
Grant = Dofinansowanie EFS 

maksymalnie 85%
Wkład własny 

15%



Wskaźniki 

PRODUKTY:

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych
wsparciem w programie - 50 osób,

Liczba podmiotów ekonomii społecznej
objętych wsparciem w programie - 10
sztuki,

Liczba jednostek samorządu terytorialnego
objętych wsparciem w programie - 5 sztuk,

Liczba inicjatyw dotyczących rozwoju
ekonomii społecznej sfinansowanych ze
środków EFS - 20 sztuk

REZULTATY:

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, które
podniosły wiedzę w zakresie rozwoju
przedsiębiorczości społecznej po
opuszczeniu programu - 40 osób,

Liczba utworzonych partnerstw publiczno-
społecznych - 5 partnerstw



Działania planowane w ramach osi 11 

będą realizowane w oparciu o 

Wytyczne 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.

Oś 11 – Europejski Fundusz Społeczny (EFS)



REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

RPO WKP 2014-2020

1. Działania infrastrukturalne przyczyniające się do

rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości

wiejskich - w szczególności o dużej koncentracji

negatywnych zjawisk społecznych - zmierzające do

ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i

poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących

obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

Oś 7 – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

(EFRR)



Działania planowane w ramach 1 typu projektu Osi 7 -

Działania infrastrukturalne przyczyniające się do

rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości

wiejskich

muszą wynikać z Gminnych/Lokalnych Programów

Rewitalizacji zgodnie z

„Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach

na lata 2014-2020” opracowanymi przez Ministerstwo

Infrastruktury i Rozwoju z 02 sierpnia 2016 r.

Oś 7 – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

(EFRR)



KOMPLEMENTARNOŚĆ PROGRAMÓW

REWITALIZACJI

Z DZIAŁANIAMI OBJĘTYMI EFS

 Realizowane będą wyłącznie przedsięwzięcia
wynikające z Gminnych/Lokalnych Programów
Rewitalizacji.

Realizowane przedsięwzięcia muszą
wynikać i być powiązane ze
zrealizowanymi, realizowanymi lub
planowanymi do realizacji
działaniami objętymi wsparciem EFS



W ramach realizowanej 

Lokalnej Strategii Rozwoju „Gminy Powiatu Świeckiego” 

promowane będą:

 Równość między kobietami i mężczyznami

 Równość szans i niedyskryminacji

zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) nr 1304/2013

https://www.msz.gov.pl



Podstawa prawna

 Wytyczne 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

zostały wydane na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 lipca

2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz.1146, z

późn. zm.).

 Celem Wytycznych jest zapewnienie zgodności sposobu realizacji PO z

zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z

niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, a

także zapewnienie spójnego podejścia w tym zakresie w ramach EFS,

EFRR i FS.

 IZ RPO WK-P w umowie o dofinansowanie projektu zobowiązuje

Beneficjenta do stosowania Wytycznych.



Słownik pojęć

Zasada równości szans i niedyskryminacji - umożliwienie

wszystkim osobom – bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność,

rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd,

orientację seksualną – sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa we

wszystkich dziedzinach życia na jednakowych zasadach.

W przypadku zasady równości szans i niedyskryminacji jest

stosowane określenie: „zasada równości szans i niedyskryminacji, w

tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami”. W związku z tym,

w przypadku tej zasady przesłanka dotycząca płci ma zastosowanie

tylko pośrednie.



Lokalna Grupa Działania 
„Gminy Powiatu Świeckiego”

86-100 Świecie, ul. Chmielniki 2b 
tel./ fax  (52) 33-01-832

e-mail: lgdswiecie@op.pl

www.lgdswiecie.pl

http://www.lgdswiecie.pl/

