
 
 
 
Załącznik nr 3 

do Regulaminu przygotowania i oceny projektów składanych w trybie pozakonkursowym w ramach osi 

1, 9, 10 RPO WM 2014-2020. 

 

 

 

Specyficzne warunki dla projektów współfinansowanych z EFS 

 

 

I. Specyficzne warunki dla projektu realizowanego w trybie 
pozakonkursowym w ramach Działania 9.3 Wsparcie ekonomii 
społecznej  

 

Realizując projekt w ramach Działania 9.3 RPO WM, Beneficjent zobowiązany jest do stosowania 

specyficznych wymagań wskazanych w SZOOP RPO WM 2014–2020 oraz 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. Wnioskodawca powinien zatem  

w szczególności zwrócić uwagę na przedstawione poniżej warunki wynikające z ww. dokumentów. 

 

 

Warunki realizacji  

wynikające z SZOOP RPO WM 2014-2020, z 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 

 

1. W ramach działań koordynacyjnych dotyczących ekonomii społecznej mogą być 

realizowane jedynie następujące działania: 

a) tworzenie regionalnych sieci współpracy OWES działających w regionie, w tym 

w szczególności poprzez organizowanie regionalnych spotkań sieciujących dla 

OWES, umożliwiających wymianę informacji pomiędzy ośrodkami na temat 

podejmowanych działań, postępów i problemów w realizacji wsparcia, stosowanych 

rozwiązaniach i metodach pracy itp., a także agregowanie informacji na temat 

działalności OWES i wyników ich pracy na poziomie całego regionu oraz uspójnianie 
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i synchronizowanie tych działań w regionie. Wspieranie działań OWES 

nakierowanych na jednostki samorządu terytorialnego; 

b) tworzenie regionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej (klastry, franczyzy) oraz 

włączanie podmiotów ekonomii społecznej w istniejące na poziomie regionalnym 

organizacje branżowe (sieci, klastry); 

c) tworzenie regionalnych sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej 

o charakterze reintegracyjnym (CIS, KIS, ZAZ, WTZ), mających umożliwić wzajemne 

uczenie się i wymianę informacji oraz wsparcie tych podmiotów w osiąganiu 

standardów usług; 

d) inicjowanie współpracy jednostek systemu pomocy społecznej, podmiotów ekonomii 

społecznej o charakterze reintegracyjnym, OWES dla zwiększenia synergii działań 

podejmowanych przez te podmioty w procesie aktywizacji osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i wzrostu zatrudnienia w sektorze ekonomii 

społecznej m.in. w celu zapewnienia ciągłości procesu reintegracyjnego, a także 

współpracy ww. podmiotów z innymi podmiotami takimi jak szkoły, uczelnie wyższe, 

instytucje rynku pracy, przedsiębiorstwa) m.in. w celu upowszechniania idei ekonomii 

społecznej wśród uczniów i studentów oraz w celu zwiększenia liczby staży i praktyk 

w podmiotach ekonomii społecznej czy też w typowych przedsiębiorstwach; 

e) budowanie powiązań pomiędzy nauką, biznesem i ekonomią społeczną na poziomie 

regionalnym (spotkania, warsztaty, doradztwo, wymiana informacji) w celu 

nawiązania stałej współpracy; 

f) organizacja przedsięwzięć służących zwiększaniu widoczności podmiotów ekonomii 

społecznej jako dostawców produktów i usług oraz wspieranie sprzedaży produktów  

i usług świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej na poziomie regionalnym 

(np. targi ekonomii społecznej, sprzedaż produktów i usług podmiotów ekonomii 

społecznej za pomocą jednego regionalnego portalu); 

g) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami lokalnymi, 

w szczególności podmiotami ekonomii społecznej, w zakresie tworzenia lokalnych 

planów rozwoju ekonomii społecznej (spotkania, wymiana informacji, dobre praktyki, 

doradztwo), stosowania klauzul społecznych/społecznie odpowiedzialnych zamówień 

publicznych, zlecania zadań podmiotom ekonomii społecznej, 

h) wspieranie realizacji przez podmioty ekonomii społecznej usług użyteczności 

publicznej i współpraca z OWES w tym zakresie; 
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i) zapewnienie funkcjonowania regionalnego komitetu do spraw ekonomii społecznej, 

o którym mowa w KPRES, i organizowanie jego prac oraz tworzenie możliwości 

współpracy kluczowych interesariuszy w zakresie kreowania rozwoju ekonomii 

społecznej w regionie; 

j) wyznaczanie kierunków rozwoju ekonomii społecznej, aktualizacja regionalnego 

wieloletniego planu rozwoju ekonomii społecznej oraz analiza i koordynacja jego 

wdrażania, 

k) reprezentowanie interesów sektora ekonomii społecznej na poziomie regionalnym 

oraz włączenie ekonomii społecznej do strategii rozwoju województwa w obszarach 

związanych z rynkiem pracy, integracją społeczną, rozwojem przedsiębiorczości oraz 

innowacji, rozwojem usług użyteczności publicznej oraz innymi priorytetami, 

w ramach których jest możliwy regionalny rozwój ekonomii społecznej. 

 

2. Łączny budżet na działania koordynacyjne w obszarze ekonomii społecznej (wkład 

UE i wkład krajowy) nie może przekroczyć kwoty 5 040 000 zł w całym okresie 

realizacji RPO WM, co oznacza, że średnio w całym okresie programowania roczna 

kwota na działania koordynacyjne wynosi nie więcej niż 720 000 zł. 

 

3. Wartość dofinansowania całkowitego nie może przekroczyć 85% wydatków 

kwalifikowalnych. 

 

4. Wartość wkładu własnego Beneficjenta nie może stanowić mniej niż 15 % wydatków 

kwalifikowalnych. 

 

5. Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych nie może w projekcie 

przekroczyć 10 % finansowania unijnego.  

 
6. Projekt powinien zakładać współpracę Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

z ośrodkami wsparcia ekonomii społecznej, z którymi wspólnie ustala plan 

i zasady współpracy oraz realizacji wspólnych inicjatyw.  

 

 
 

 

 

 

 



4 
 

II. Katalog maksymalnych dopuszczalnych stawek dla przykładowych 
towarów i usług w projektach pozakonkursowych 

 

1. Katalog maksymalnych dopuszczalnych stawek nie stanowi katalogu zamkniętego  

i może być rozszerzany o inne pozycje.  

2. Stawki ujęte w katalogu są stawkami dopuszczalnymi, co oznacza, że ich wysokość 

założona w budżecie projektu podlega indywidualnej ocenie i nie jest automatycznie 

akceptowana przez osoby weryfikujące.  

3. Przyjęcie dopuszczalnej stawki nie oznacza, że dany rodzaj wydatku będzie 

akceptowany w każdym projekcie – przy ocenie niezbędności wydatku będzie brana 

pod uwagę m.in. specyfika projektu. 

 

 

Katalog maksymalnych dopuszczalnych stawek  
dla przykładowych towarów i usług w projektach pozakonkursowych  

Lp. Kategoria wydatków 
Jednostka 

miary 
Maksymalna stawka 

brutto [zł] 

1. 

Przerwa kawowa  

(wydatek kwalifikowalny, o ile forma wsparcia, 

w ramach której ma być świadczona przerwa 
kawowa dla tej samej grupy osób w danym dniu 
trwa co najmniej 4 godziny lekcyjne, tj. 4 x 45 
minut) 

osoba 15,00 

2. 

Lunch/obiad/kolacja  

(w przypadku lunch/ obiadu wydatek 
kwalifikowalny, o 

ile wsparcie dla tej samej grupy osób w danym 
dniu trwa co najmniej 6 godzin lekcyjnych, tj.  
6 x 45 minut, w przypadku kolacji wydatek 
kwalifikowalny, o ile finansowana jest usługa 
noclegowa) 

osoba 35,00 

3. 

Nocleg w kraju* 

wydatek kwalifikowalny, o ile wsparcie (np. 
szkolenie, spotkanie) dla tej samej grupy osób 
trwa co najmniej 2 dni, a uczestnik posiada 
miejsce zamieszkania w miejscowości innej niż 
miejsce, w którym świadczone jest wsparcie; 

obejmuje nocleg, co do zasady w pokojach 2-
osobowych (nocleg w pokojach 1-osobowych jest 
kwalifikowalny tylko w uzasadnionych 
przypadkach) 

osoba 

Hotel o max. 

standardzie 3*:  

360 PLN/1 nocleg za 
2 osoby w pokoju2-

osobowym, 250 
PLN/1 nocleg za 1 

osobę w pokoju 
1-osobowym 

hotel o niższym 

standardzie niż 3* 
oraz pensjonat, 

motel itd.: 

260 PLN/1 nocleg 
za 2 osoby w pokoju 
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2-osobowym 

120 PLN/1 nocleg 

za 1 osobę 

w pokoju 1-osobowym 

4. 

Zwrot kosztów dojazdu  

wydatek kwalifikowalny do wysokości opłat za 
środki transportu publicznego szynowego lub 
kołowego (a w przypadku podróży 
międzynarodowych także transportu lotniczego) 
zgodnie z cennikiem biletów II klasy 
obowiązującym na danym obszarze, także w 
przypadku korzystania ze środków transportu 
prywatnego (w szczególności samochodem lub 
taksówką) jako refundacja wydatku faktycznie 
poniesionego do ww. wysokości 

osoba/km 

Cena uzależniona 

od cenników 
operatorów 

komunikacji publicznej 

 

 

 

 

 

 

 


