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ZADANIE 5
Typy projektu: 3

Działania wspierające rozwój gospodarki
społecznej i przedsiębiorczości społecznej

GRUPA DOCELOWA
Osoby zagrożone
ubóstwem lub
wykluczeniem
społecznym z terenów
objętych LSR

osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej
lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem w ramach pomocy społecznej- spełnianie jednej z przesłanek w Art. 7 ustawy o
pomocy społecznej

osoby, o których mowa w art.1 ust 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym m.in.: bezdomni,
uzależnieni, zwalniani z zakładów karnych,
osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą

(W rozumieniu Wytycznych w zakresie
realizacji wsparcia w obszarze włączenia
społecznego i zwalczania ubóstwa z
wykorzystaniem środków EFS i EFRR
na lata 2014-2020)

osoby nieletnie, objęte kuratela sądową

osoby przebywające w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym
rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością
osoby z niepełnosprawnością – w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi na podstawie dokumentu
poświadczającego stan zdrowia wydany przez lekarza, tj. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinię

osoby niesamodzielne
osoby korzystające z PO Pomoc Żywnościowa

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

społecznej oraz zatrudnianiu

· 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 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.);
· podmioty sfery gospodarczej utworzone w związku z realizacją celu społecznego, bądź dla których leżący we wspólnym
interesie cel społeczny jest realizacją bytu działalności komercyjnej:

- organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.),
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
(Dz.U. z 2016 r. poz. 21 ze zm.);
- spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.), o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%.

Warunkiem kwalifikowalności uczestnika projektu objętego grantem jest:


spełnienie przez niego kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału w
projekcie objętym grantem, potwierdzonych odpowiednim dokumentem
urzędowym lub zaświadczeniem, a w przypadku braku możliwości uzyskania
ww. dokumentu odpowiednim oświadczeniem uczestnika projektu;



uzyskanie danych o osobie fizycznej, o których mowa w załączniku nr 1 i 2 do
rozporządzenia EFS, tj. m.in. płeć, status na rynku pracy, wiek, wykształcenie
lub danych podmiotu, potrzebnych do monitorowania wskaźników kluczowych
oraz przeprowadzenia ewaluacji oraz zobowiązanie osoby fizycznej do
przekazania informacji na temat jej sytuacji po opuszczeniu projektu.

Działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i
przedsiębiorczości społecznej

TO M.IN.:
Działania wspierające budowanie i rozwój lokalnych partnerstw
publiczno-społecznych na rzecz tworzenia i rozwoju
przedsiębiorstw społecznych

Typ projektu nr 3
spotkania
konferencje

BUDOWANIE I
ROZWÓJ
LOKALNYCH
PARTNERSTW

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

budowanie partnerstw publiczno-społecznych

=

udziału podmiotów ekonomii społecznej

+

jednostek samorządu terytorialnego

Wskaźniki rezultatu
Liczba utworzonych partnerstw publiczno-społecznych - 5,
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które podniosły
wiedzę w zakresie rozwoju przedsiębiorczości społecznej po opuszczeniu programu 40 osób.

Wskaźniki produktu
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych
wsparciem w programie - 50 osób,
Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem w programie - 10 szt,
Liczba jednostek samorządu terytorialnego objętych wsparciem w programie - 5 szt,
Liczba inicjatyw dotyczących rozwoju ekonomii społecznej sfinansowanych ze
środków EFS - 20 szt,

ZADANIE

rozwój ekonomii społecznej (3)

LICZBA
GRANTÓW

LICZBA UCZESTNIKÓW
OBJĘTYCH WSPARCIEM

MAX KWOTA GRANTU
[PLN]
(85% EFS)

5

50

50 TYS.

Planowany harmonogram naborów wniosków na projekty objęte grantem
OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW
O POWIERZENIE GRANTÓW

OCENA I WYBÓR WNIOSKÓW

PODPISANIE UMÓW O
POWIERZENIE GRANTÓW

III kwartał 2018

III / IV kwartał 2018

IV kwartał 2018 (X)
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