
 

Działanie 6.33  

Kod i nazwa Budowanie potencjału partnerów i organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego w obszarach 
wsparcia EFS+ 

Cel szczegółowy 4(a) poprawa dostępu do zatrudnienia i działań 

aktywizujących dla wszystkich osób poszukujących pracy, w 

szczególności osób młodych, zwłaszcza poprzez wdrażanie 

gwarancji dla młodzieży, długotrwale bezrobotnych oraz grup 

znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, jak 

również dla osób biernych zawodowo, a także poprzez 

promowanie samozatrudnienia i ekonomii społecznej 

4(c) wspieranie zrównoważonego pod względem płci 

uczestnictwa w rynku pracy, równych warunków pracy oraz 

lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, 

w tym poprzez dostęp do przystępnej cenowo opieki nad 

dziećmi i osobami wymagającymi wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu 

4(f) wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, 

włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich 

ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w 

niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad 

dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, 

po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się 

dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla 

wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 

4(g) wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności 

elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla 

wszystkich, z uwzględnieniem umiejętności w zakresie 

przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze 

przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe 

umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, ułatwianie 

zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie mobilności 

zawodowej 

4(h) wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu 

promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego 

uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w 

szczególności grup w niekorzystnej sytuacji 

4(i) wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli 

państw trzecich, w tym migrantów 

Instytucja 

Pośrednicząca* 

Wojewódzki Urząd Pracy  



 

Instytucja Wdrażająca* Nie dotyczy 

Wysokość alokacji 

ogółem* 

 

Wysokość alokacji UE 18 956 818 Euro, w tym:  

 15 156 070 – wsparcie dla organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego 

Cel 4(a): 3 602 992; 

Cel 4(c): 1 553 078  

Cel 4(f): 2 000 000  

Cel 4(g): 2 000 000  

Cel 4(h): 4 000 000  

Cel 4(i): 2 000 000  

 3 800 748 – wsparcie dla partnerów społecznych 

Cel 4(a): 900 748; 

Cel 4(c): 400 000; 

Cel 4(f): 500 000; 

Cel 4(g): 500 000; 

Cel 4(h): 1 000 000; 

Cel 4(i): 500 000; 

Zakres interwencji 134,142, 148, 149,151,152,157 



 

Opis działania W ramach Działania zaplanowano 6 typów projektów (A-
F). Beneficjent realizuje dany projekt wyłącznie w 
ramach jednego typu projektu wskazanego w punktach 
A do F w zależności od wiodącego celu do którego 
przyczyniać się będzie realizacja projektu w 
szczególności biorąc pod uwagę główny obszar 
aktywności i działalności danej organizacji lub partnera 
społecznego. 

Typ A: budowanie potencjału partnerów i organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego dla wsparcia 
zatrudnienia w regionie 

Typ B: budowanie potencjału partnerów i organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego dla równości szans 
kobiet i mężczyzn 

Typ C: budowanie potencjału partnerów i organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego dla wsparcia 
edukacji dzieci i młodzieży 

Typ D: budowanie potencjału partnerów i organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego dla wsparcia 
edukacji osób dorosłych 

Typ E: budowanie potencjału partnerów i organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego dla wsparcia osób 
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym  

Typ F: budowanie potencjału partnerów i organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego dla wsparcia 
obywateli państw trzecich  

 

W ramach Działania zaplanowano interwencje na rzecz 
budowania potencjału organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego oraz partnerów społecznych, w 
następujących 10 obszarach. Każdy obszar obejmuje 
szeroki rodzaj podejmowanych interwencji tj: 

1. Działania na poziomie samych 
organizacji/partnerów: 

a) wzmocnienie zasobów ludzkich w organizacjach 
(rozwój umiejętności pracowników) 

b) wsparcie dodatkowego zatrudnienia w organizacjach 
(wyłącznie jako element innych działań zmierzających 
do budowania potencjału do realizacji działań z zakresu 
polityki zatrudnienia, edukacji lub włączenia 
społecznego, tj. nie możliwe są działania polegające 
wyłącznie na finansowaniu bieżącego funkcjonowania 
czy kosztów operacyjnych tych organizacji) 



 
c) wsparcie rozwoju wolontariatu w organizacjach, w tym 
przygotowanie wolontariuszy 

d) budowanie bazy członkowskiej 

e) kształtowanie postaw i umiejętności liderów/liderek 

2. Działania skierowane bezpośrednio do 
organizacji/partnerów zapewniające lepszą 
wydolność materialną i finansową (usługi 
bezpośrednie lub szkolenia/doradztwo w tym 
zakresie): 

a) ekonomizacja działalności (niekoniecznie w formie 
ekonomii społecznej) 

b) budowanie i poszerzanie bazy darczyńców 
prywatnych (instytucjonalnych i indywidualnych) – 
dotyczy wyłącznie organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego 

c) budowanie i efektywne zarządzanie rezerwami w tym 
zwiększanie odporności instytucjonalnej w sytuacjach 
kryzysowych 

d) alokacja i wykorzystywanie zasobów w tym 
współdzielenie zasobów 

e) korzystanie z funduszy pożyczkowe i pomostowe  

f) optymalizacja kosztów 

3. Działania promujące budowanie relacji z innymi 
sektorami w tym np. administracją rządową i 
samorządową, decydentami politycznymi poziomu 
lokalnego, krajowego i ponadnarodowego, partnerami 
społecznymi, organizacjami gospodarczymi i biznesem, 
mediami, środowiskiem akademickim i eksperckim, 
środowiskiem międzynarodowym szeroko rozumianą 
opinią publiczną. 

4. Działania budujące refleksyjność sektora 
organizacji/partnerów: 

a) zdolność do budowania strategii, 

b) ewaluacja i autoewaluacja (rozwój narzędzi, 
umiejętności, dostępność usług w tym zakresie, także 
upodmiotowienia a zatem zapewnienie realnego wpływu 
na działania organizacji przedstawicieli środowisk do 
których działania te są adresowane), 

c) dostęp do baz danych i baz wiedzy innych środowisk, 

d) zapewnienie możliwości korzystania z ekspertyz, 
tworzenie banku ekspertów, 

e) rozwój metod i narzędzi evidence based policy – 
zdolność do tworzenia innowacji, prototypów i 
eksperymentowania - połączonych z wiarygodną oceną 
ich skuteczności, 



 
f) rozwój narzędzi służących analizie i maksymalizacji 
wpływu (impact),  

g) troska o możliwie najwyższe standardy (etyczne i 
techniczne) działania organizacji. 

5. Działania w zakresie konsolidacji i samowiedzy 
środowiska: 

a) integracja środowisk obywatelskich/partnerów 
społecznych  - tworzenie i rozwój forum 
organizacji/spotkań formacyjnych  

b) tworzenie i wzmacnianie struktur i mechanizmów 
federacyjnych   

c) wsparcie kluczowych organizacji (kotwic sektorowych)   

d) wsparcie tzw. infrastruktury III sektora -  serwisy 
informacyjne, wsparcie doradcze, szkolenia, inkubacja   

e) badania i analizy kondycji  

f) tworzenie koalicji/stałych konferencji etc. 

g) uczestnictwo w działaniach struktur 
ponadnarodowych 

6. Działania w zakresie aktywizmu obywatelskiego – 
podstawy działania sektora społeczeństwa 
obywatelskiego (dotyczy wyłącznie budowania 
potencjału organizacji społ. obywatelskiego) 

a) promocja szeroko pojętej aktywności obywatelskiej   

b) edukacja obywatelska   

c) promocja wolontariatu   

d) promocja lokalnej filantropii   

e) wsparcie dla grup nieformalnych i ruchów 
społecznych w tym promocja (self-advocacy) 

7. Działania w zakresie wsparcia i rozwoju 
partycypacji i rzecznictwa: 

a) rzecznictwo na rzecz członków i podopiecznych , w 
tym tzw. samorzecznictwa (self - advocacy) w 
szczególności dla osób doświadczających wykluczenia 

b) wsparcie partycypacji w formułowaniu lokalnych i 
krajowych branżowych polityk publicznych  

c) rozwój i zastosowanie narzędzi partycypacji 
obywatelskiej (wysłuchania, narady, debaty, panele 
obywatelskie, sądy obywatelskie etc.) 

d) podnoszenie zdolności do budowania koalicji i 
uwspólniania stanowisk  

8. Działania w zakresie kształtowania i realizacji 
polityk publicznych w następujących wymiarach: 

a) programowania (ekspercki udział w grupach 
roboczych, ciałach doradczych lub konsultacyjnych, 



 
konsultacjach społecznych, komitetach monitorujących, 
udział w formułowaniu warunków i kryteriów wyboru 
projektów) 

b) realizacji działań (rola beneficjentów, partnerów, 
zleceniobiorców i wykonawców) 

c) monitorowania (ekspercki udział w grupach 
roboczych, ciałach doradczych lub konsultacyjnych, 
konsultacjach społecznych, komitetach monitorujących) 
w tym w roli zewnętrznych watch-dogów (organizacji 
strażniczych) 

d) ewaluacji (ekspercki udział w grupach roboczych, 
ciałach doradczych lub konsultacyjnych, konsultacjach 
społecznych, komitetach monitorujących).  

9. Działania w zakresie niezbędnego wsparcia 
technicznego  i rozwoju instytucjonalnego 
(organizational development)  

a) rozwój kompetencji i narzędzi IT   

b) rozwój kompetencji zarządczych w organizacjach 
(good governance) 

10. Działania w zakresie podnoszenia jakości (w tym 
poprzez rozwój kompetencji kadr) i dostępności 
usług świadczonych przez organizacje 
pozarządowe/partnerów w obszarze EFS+. 

 

Dodatkowe zasady: 

 Beneficjentami projektów będą w szczególności 
organizacje społeczeństwa obywatelskiego oraz 
partnerzy społeczni o zasięgu regionalnym 
(wojewódzkim) lub lokalnym. Nie wyklucza się 
możliwości udziału organizacji o zasięgu ponad 
regionalnym czy ogólnopolskim, o ile: 

a) wykazany zostanie pozytywny wpływ projektu 
na realizację celu EFS+ na obszarze 
województwa małopolskiego i wsparcie będzie 
kierowane do podmiotów, które posiadają na 
terenie województwa małopolskiego np. siedzibę, 
filię, delegaturę, lokalny oddział, zespół 
projektowy, 
b) nie wystąpi podwójne finansowanie tych 
samych wydatków w stosunku w szczególności 
do interwencji krajowej realizowanej w ramach 
Programu FERS w Działaniach…(do 
uzupełnienia po ogłoszeniu SZOP dla FERS) czy 
projektów realizowanych w ramach pozostałych 



 
programów regionalnych realizowanych w 
ramach perspektywy 2021-2027. 

 Zgodnie z rekomendacjami MFiPR dla 
programowania EFS+ w obszarze budowy zdolności 
organizacyjnych organizacji, należy uznać, że we 
wszystkich projektach realizowanych w ramach 
typów A-F ewentualny zakup sprzętu, mebli czy 
pojazdów nie jest kwalifikowalny z EFS+. Tego 
rodzaju wydatki mogą być zatem uwzględnione w 
projektach wyłącznie w ramach mechanizmu cross-
financingu (z zachowaniem trwałości operacji 
zgodnie z art. 65 rozporządzenia ogólnego).  

 

Szczegółowe zadania beneficjenta oraz zasady 
realizacji przez niego wsparcia ujęte zostaną w 
regulaminie naboru, który zostanie opracowany m.in. 
zgodnie z wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju 
regionalnego określonymi dla EFS+. 

 

(Definicje do ujęcia w karcie Działania lub w słowniczku 
SZOP) 

Definicja partnerów społecznych - organizacje 
pracodawców i  pracowników działające na podstawie 
jednej z następujących ustaw: ustawy o organizacjach 
pracodawców, ustawy o związkach zawodowych, 
ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z   
2020, poz. 2159), w tym w szczególności: 

-  reprezentatywne organizacje pracodawców i  
reprezentatywne organizacje związkowe w rozumieniu 
ustawy o   Radzie Dialogu Społecznego, 

- branżowe, ponadbranżowe lub regionalne organizacje 
pracodawców oraz branżowe, ponadbranżowe lub 
regionalne organizacje związkowe zrzeszone 
odpowiednio w reprezentatywnych organizacjach 
pracodawców i w reprezentatywnych organizacjach 
związkowych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu 
Społecznego. 

Definicja organizacji społeczeństwa obywatelskiego – 
podmiot spełniający następujące kryteria: 

1. istnienie struktury organizacyjnej oraz formalna 
rejestracja, 

2. strukturalna niezależność od władz publicznych 
(zwłaszcza w wymiarze organów założycielskich, 
kontroli udziałów czy nadzoru właścicielskiego) 

3. niezarobkowy charakter organizacji, 

4. suwerenność i samorządność, 



 
5. dobrowolność przynależności. 

Dopuszczalny cross-

financing (%) 

Dane liczbowe (%) 

15% 

Minimalny wkład własny 

beneficjenta* 

W module eSZOP pole tekstowe, w którym należy 
wskazać kwotę w PLN lub % odnoszący się do 
wydatków kwalifikowalnych w projekcie 

Typ A-F: 5% 

Uproszczone metody 

rozliczania 

W module eSZOP pole wielokrotnego wyboru 

(słownik centralny) 

Stawka ryczałtowa na koszty pośrednie 

Formy wsparcia W module eSZOP pole wielokrotnego wyboru 
(słownik centralny, na podstawie Załącznika I do 
Rozporządzenia ogólnego, tab. 2) 

dotacja 

Minimalna wartość 

projektu* 

Kwota w PLN 

20 000 

Maksymalna wartość 

projektu* 

Kwota w PLN 

500 000 

Minimalna wartość 

wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie* 

Kwota w PLN 

Nie dotyczy 

Maksymalna wartość 

wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie* 

Kwota w PLN 

Nie dotyczy 



 

Maksymalny % poziom 

dofinansowania 

wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie (środki UE) 

Dane liczbowe (%) 

85% 

Maksymalny % poziom 

dofinansowania 

całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych 

w projekcie (środki UE + 

współfinansowanie ze 

środków krajowych 

przyznane 

beneficjentowi przez 

właściwą instytucję) 

Dane liczbowe (%) 

95% 

 

Pomoc publiczna – 

unijna podstawa prawna 

W module eSZOP pole wielokrotnego wyboru 
(słownik centralny) 

Rozporządzenie  Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 
grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 
de minimis  

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 
czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za 
zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 
107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej  

 

Pomoc publiczna – 

krajowa podstawa 

prawna 

W module eSZOP pole wielokrotnego wyboru 

(słownik centralny) 

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki 
Regionalnej z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie 
udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej 
w ramach programów finansowanych z Europejskiego 
Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na lata 2021-2027  



 

Sposób wyboru 

projektów 

W module eSZOP pole wielokrotnego wyboru 

(słownik centralny) 

Tryb konkurencyjny 

Realizacja instrumentów 

terytorialnych 

W module eSZOP pole wielokrotnego wyboru 

(słownik centralny) 

Nie dotyczy 

Typ beneficjenta – 

ogólny 

W module eSZOP pole wielokrotnego wyboru 

(słownik centralny) 

 Organizacje społeczne i związki wyznaniowe  

 Partnerzy społeczni 

Typ beneficjenta – 

szczegółowy* 

W module eSZOP pole wielokrotnego wyboru 
(słownik centralny) 

 Organizacje pozarządowe 

 Organizacje zrzeszające pracodawców 

 Związki zawodowe 

Słowa kluczowe W module eSZOP pole wielokrotnego wyboru 

(słownik centralny) 

Wielkość podmiotu Informacja dodawana w przypadku, gdy wśród typów 
beneficjentów wybrano przedsiębiorstwa; w module 
eSZOP pole wielokrotnego wyboru (słownik centralny) 

Nie dotyczy 

Grupa docelowa* W module eSZOP pole wielokrotnego wyboru 
(słownik programowy zawierający grupy docelowe 
spójne z zapisami przyjętego programu) 

Typ A – F:  

 organizacje społeczeństwa obywatelskiego  

 partnerzy społeczni 

 

Kryteria wyboru 

projektów 

Adres URL strony z kryteriami 



 

Wskaźniki produktu W module eSZOP pole wielokrotnego wyboru  

(Poniższe wskaźniki zostaną ujęte w SZOP lub 
regulaminie naboru) 

Wskaźniki dotyczące wsparcia organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego 

• PL0CO05  Liczba organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego wspartych w co najmniej jednym z 
następujących obszarów: standardy i procedury 
zarządzania, refleksyjność, wydolność finansowa, 
rzecznictwo, jakość usług, współpraca międzysektorowa 
(sztuki) 

• PL0CO06 Liczba organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego wspartych w zakresie wdrażania 
nowych metod działania lub rodzajów usług (sztuki) 

• PL0CO07 Liczba przedstawicieli organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego (w tym wolontariuszy) 
objętych wsparciem w programie 

Wskaźniki dotyczące wsparcia partnerów 
społecznych 

• Liczba partnerów społecznych wspartych w co 
najmniej jednym z następujących obszarów: standardy i 
procedury zarządzania, refleksyjność, wydolność 
finansowa, rzecznictwo, jakość usług, współpraca 
międzysektorowa 

• Liczba partnerów społecznych wspartych w zakresie 
wdrażania nowych metod działania lub rodzajów usług 

• Liczba przedstawicieli partnerów społecznych objętych 
wsparciem w programie 



 

Wskaźniki rezultatu W module eSZOP pole wielokrotnego wyboru  

(Poniższe wskaźniki zostaną ujęte w SZOP lub 
regulaminie naboru) 

Wskaźniki dotyczące wsparcia organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego 

• PL0CR01 Liczba organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego, które zwiększyły swój potencjał 
organizacyjny w co najmniej jednym z następujących 
obszarów: standardy i procedury zarządzania, 
refleksyjność, wydolność finansowa, rzecznictwo, jakość 
usług, współpraca międzysektorowa (sztuki) 

• PL0CR02 Liczba organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego, które poprawiły lub wprowadziły nowe 
metody działania lub rodzaje usług (sztuki) 

• PL0CR03 Liczba przedstawicieli organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego, którzy zdobyli nowe 
umiejętności, wiedzę lub uzyskali kwalifikacje (sztuki) 

 

Wskaźniki dotyczące wsparcia partnerów 
społecznych 

• Liczba partnerów społecznych, którzy zwiększyli swój 
potencjał organizacyjny w co najmniej jednym z 
następujących obszarów: standardy i procedury 
zarządzania, refleksyjność, wydolność finansowa, 
rzecznictwo, jakość usług, współpraca międzysektorowa 

• Liczba partnerów społecznych, którzy poprawili lub 
wprowadzili nowe metody działania lub rodzaje usług  

• Liczba przedstawicieli partnerów społecznych, którzy 
zdobyli nowe umiejętności, wiedzę lub uzyskali 
kwalifikacje 

  


