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Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wytyczne i Dokumenty
Programowe
1.Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL z dnia 1 czerwca
2010 r.
2. Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki z dnia 30grudnia 2009 r.
3. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia
28 grudnia 2009 r.
r ZMIANA OD 1 STYCZNIA 2011 !!!
4. Poradnik Zasada Równości Płci PO KL.

www.krakow.roEFS.pl
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Oddolna inicjatywa lokalna
lokalna-definicja
Oddolna inicjatywa lokalna - projekt o zasięgu lokalnym, skierowany do
grupy docelowej (mieszkańców gmin wiejskich,
wiejskich wiejsko - miejskich i miast
do 25 tys. mieszkańców) zakładający udział grupy docelowej w
formułowaniu założeń i realizacji projektu.
Charakter inicjatywy wymusza na projektach, iż udzielane wsparcie musi
wynikać z potrzeby społeczności lokalnej np. służyć rozwiązaniu
problemu zdiagnozowanego przez tą społeczność lub służyć pobudzeniu
aktywności tj. zwiększeniu własnych zdolności społeczności lokalnej do
diagnozowania

i

rozwiązywania

problemów

w

zakresie

objętym

Działaniem.
www.krakow.roEFS.pl

Oddolna inicjatywa lokalnadefinicja
Oddolna inicjatywa lokalna
Oddolne inicjatywy
j y y lokalne wpisują
p ją się
ę w realizację
ję zasady:
y

EMPOWERMENT czyli „NIC O NAS BEZ NAS” zakłada udział
grup napotykających na problemy społeczne w identyfikacji potrzeb i
zakresu wsparcia na etapie przygotowania i realizacji projektu.
Zasada empowerment jest stosowana w celu zaangażowania się i
podniesienia rzeczywistej zdolności tych grup do wpływania na
sprawy, które ich dotyczą i zwiększenia w ten sposób efektywności
projektów.

www.krakow.roEFS.pl
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Oddolne inicjatywy
edukacyjne na obszarach
wiejskich
Oddolne inicjatywy lokalne, obejmujące:
•działania o charakterze informacyjnym, promocyjnym,
szkoleniowym lub doradczym przyczyniające się do poprawy
warunków rozwoju edukacji na obszarach wiejskich
•rozwój dialogu
dialogu, partnerstwa publiczno
publiczno-społecznego
społecznego i
współpracy na rzecz promowania edukacji na obszarach
wiejskich

www.krakow.roEFS.pl

Oddolne inicjatywy
edukacyjne na obszarach
wiejskich
Wnioskodawcy
W ramach Działania 9.5 PO KL o dofinansowanie realizacjij p
projektu
j
mogą ubiegać sie wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych
(nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub
oświatową na podstawie przepisów odrębnych).
Wnioskodawcą lub partnerem w projekcie jest podmiot działający na
obszarze realizacji projektu tj. posiadający siedzibę, oddział, filię na
terenie gminy lub powiatu, których dotyczy projekt.
Projektodawca składa nie więcej niż 2 wnioski o dofinansowanie
projektu w ramach danej rundy konkursowej.

www.krakow.roEFS.pl
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Oddolne inicjatywy
edukacyjne na obszarach
wiejskich
•mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko – wiejskich oraz miast do 25 tys. Mieszkańców
•społeczności lokalne aktywnie działające na obszarach wiejskich na rzecz rozwoju
edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców
obszarów wiejskich
•podmioty działające na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania ich
marginalizacji i zapewnienia ich odpowiedniego rozwoju

www.krakow.roEFS.pl

Oddolne inicjatywy
edukacyjne na obszarach
wiejskich
Kryteria strategiczne:
•Grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie osoby w
wieku 25-64 lat.
•Osoby niepełnosprawne stanowią, co najmniej 10 %
uczestników i uczestniczek projektu.
•Projekt zawiera elementy szkoleniowe i jest ukierunkowany
na podnoszenie wiedzy mieszkańców oraz promocję postaw
dotyczących odpowiedzialności ekologicznej.

www.krakow.roEFS.pl
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Oddolne inicjatywy
edukacyjne na obszarach
wiejskich
Przykładowe projekty
1. Gimnazjalistko, gimnazjalisto zdaj test- bądź the best.
2. Komputer i Internet – nowoczesne umiejętności dla
mieszkańców obszarów wiejskich.
3. Magia
g kina - W ramach tego
g p
projektu
j
grupa
g
p 30 osób((
młodzieży) będzie miała możliwość poznania tajników
kina, obejrzenia ciekawych filmów oraz zaplanowane
jest spotkanie ze aktorem Pawłem Królikowskim.
www.krakow.roEFS.pl

Inicjatywy lokalne na rzecz
aktywnej integracji.
Oddolne inicjatywy lokalne, obejmujące:
•działania o charakterze informacyjnym, promocyjnym,
szkoleniowym lub doradczym przyczyniające się do
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu członków
społeczności lokalnych zagrożonych wykluczeniem
społecznym lub społecznie wykluczonych
•rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego
i współpracy na poziomie lokalnym na rzecz przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu
www.krakow.roEFS.pl
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Inicjatywy lokalne na rzecz
aktywnej integracji.
Wnioskodawcy
W ramach Działania 7.3 o dofinansowanie realizacji projektu ubiegać sie
wszystkie
y
podmioty
p
y - z wyłączeniem
yą
osób fizycznych
y
y
((nie dotyczy
y y osób
prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie
przepisów odrębnych).
Wnioskodawcą lub partnerem w projekcie jest podmiot działający na
obszarze realizacji projektu tj. posiadający siedzibę, oddział, filię na terenie
gminy lub powiatu, których dotyczy projekt.
Podmioty działające na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu mieszkańców tych obszarów
Projektodawca składa nie więcej niż 2 wnioski o dofinansowanie projektu
w ramach danej rundy konkursowej.
www.krakow.roEFS.pl

Inicjatywy lokalne na rzecz
aktywnej integracji
•osoby niezatrudnione, w wieku aktywności zawodowej (15 - 64 lata),
zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród
wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.) 49, zamieszkujące
gminy wiejskie, miejsko – wiejskie oraz miasta do 25 tys. mieszkańców
•osoby zamieszkujące gminy wiejskie, miejsko – wiejskie oraz miasta do 25 tys.
mieszkańców (pod warunkiem, że ich udział w projekcie jest
niezbędny do poprawy sytuacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
objętych wsparciem w ramach projektu)
www.krakow.roEFS.pl
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Inicjatywy lokalne na rzecz
aktywnej integracji
Kryteria strategiczne:
1.Projekt zapewnia wykorzystanie elementów modelu aktywizacji
środowisk lokalnych wypracowanego na podstawie zwalidowanych
rezultatów PIW EQUAL.
2.Co najmniej 10 % liczby uczestników projektu stanowią osoby
niepełnosprawne.
3.Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących gminy
Województwa Małopolskiego dotkniętych skutkami powodzi w 2010
roku zgodnie z wykazem gmin stanowiącym załącznik nr 2 do
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 maja 2010 r.
zmieniającego
rozporządzenie
w
sprawie
gmin
i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy,
remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.
www.krakow.roEFS.pl

Inicjatywy lokalne na
rzecz aktywnej integracji
¾Atlas Naszego Świata w Gminie Wielka Wieś –
Stowarzyszenie
y
GRAAL Wielka Wieś
¾Muzyczne inspiracje – integracyjne warsztaty dla
dzieci i młodzieży
¾RADOSNE WAKACJE - integracja rodzin we wsi
Kleczany

www.krakow.roEFS.pl

7

2010-12-02

Inicjatywy lokalne na rzecz
podnoszenia poziomu
aktywności zawodowej na
obszarach wiejskich.
wiejskich.
Oddolne inicjatywy lokalne, obejmujące:
•działania o charakterze informacyjnym, promocyjnym, szkoleniowym lub
doradczym przyczyniające się do poprawy zdolności do zatrudnienia oraz
rozwoju usług aktywizacyjnych (z wyłączeniem instrumentów objętych
zasadami pomocy publicznej)
ój dialogu,
di l
partnerstwa publiczno-społecznego
bli
ł
i współpracy
ół
na rzecz
•rozwój
wspierania aktywizacji zawodowej na obszarach
wiejskich

www.krakow.roEFS.pl

Inicjatywy lokalne na rzecz
podnoszenia poziomu
aktywności zawodowej na
obszarach wiejskich
Wnioskodawcy
W ramach Działania 6.3 PO KL o dofinansowanie realizacji projektu
mogą ubiegać sie wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych
(nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową
na podstawie przepisów odrębnych).
Wnioskodawcą lub partnerem w projekcie jest podmiot działający na
obszarze realizacji projektu tj. posiadający siedzibę, oddział, filię na
terenie gminy lub powiatu,
powiatu których dotyczy projekt.
projekt
Projektodawca składa nie więcej niż 2 wnioski o dofinansowanie
projektu w ramach danej rundy konkursowej.

www.krakow.roEFS.pl
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Inicjatywy lokalne na rzecz
podnoszenia poziomu
aktywności zawodowej na
obszarach wiejskich
Beneficjenci
j
•osoby pozostające bez zatrudnienia w wieku 15- 64 lata
•mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko – wiejskich oraz miast do 25 tys.
mieszkańców
•społeczności lokalne aktywnie działające na obszarach wiejskich na
rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich
•podmioty działające na obszarach wiejskich na rzecz aktywizacji
zawodowej mieszkańców tych obszarów

www.krakow.roEFS.pl

Inicjatywy lokalne na rzecz
podnoszenia poziomu
aktywności zawodowej na
obszarach wiejskich

Kryteria strategiczne

•Projekt zapewnia wykorzystanie elementów modelu aktywizacji środowisk
l k l
lokalnych
h wypracowanego na podstawie
d
i zwalidowanych
lid
h rezultatów
l ó PIW
EQUAL.
•Co najmniej 10
niepełnosprawne.

%

liczby

uczestników

projektu

stanowią

osoby

•Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących gminy Województwa
Małopolskiego dotkniętych skutkami powodzi w 2010 roku zgodnie z
wykazem gmin stanowiącym załącznik nr 2 do Rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 28 maja 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w
sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady
odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.
www.krakow.roEFS.pl
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Inicjatywy lokalne na rzecz
podnoszenia poziomu
aktywności zawodowej na
obszarach wiejskich
¾Koniec języka za przewodnika - angielski atutem na
rynku pracy.
¾Bierzemy sprawy w swoje ręce
¾Finanse są proste

www.krakow.roEFS.pl

Kryteria wyboru projektu

www.krakow.roEFS.pl
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Ocena merytoryczna projektu

www.krakow.roEFS.pl

Standard minimum równości
szans

www.krakow.roEFS.pl
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Kwalifikowalność
kosztów

www.krakow.roEFS.pl

Części składowe wniosku
aplikacyjnego
W ramach wniosku aplikacyjnego wyróżniono
siedem elementów:
1. Informacje o projekcie;
2. Projektodawca (Beneficjent);
3. Charakterystyka projektu (ograniczenia
znakowe);
4. Budżet projektu;
5. Oświadczenie;
6. Załącznik Harmonogram realizacji projektu;
7. Załącznik Szczegółowy budżet
www.krakow.roEFS.pl
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GŁÓWNE ZASADY
KWALIFIKOWALNOŚCI
WYDATKÓW

¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Co do zasady, wszystkie wydatki w ramach PO KL są
kwalifikowalne o ile:
są niezbędne dla realizacji projektu;
są efektywne (adekwatne nakład/rezultat);
zostały faktycznie poniesione;
są udokumentowane;
zostały przewidziane w budżecie projektu;
są zgodne zasadami określonymi w SZOP PO KL;
są zgodne
d
z innymi
i
i przepisami
i
i prawa krajowego
k j
i
wspólnotowego, w szczególności z ustawą z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

www.krakow.roEFS.pl

WYDATKI NIEKWALIFIKOWANE
• podatek od towarów i usług (VAT), jeśli może zostać
odzyskany,
• zakup
k nieruchomości
i
h
ś i i gruntu,
t
• zakup wyposażenia, mebli, pojazdów oraz infrastruktury,
z wyjątkiem wydatków w ramach cross-financingu,
• odsetki od zadłużenia,
• koszty prowizji pobieranych w ramach operacji wymiany
walut oraz ujemne różnice kursowe ponoszone w ramach
wdrażania projektu,
projektu z wyjątkiem projektów współpracy
ponadnarodowej,
• koszty kar i grzywien, a także koszty procesów
sądowych,
www.krakow.roEFS.pl
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WYDATKI NIEKWALIFIKOWANE

• Wydatki związane z umową leasingu, a w szczególności:
podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania
kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeń,
• Wydatki
związane
z
dofinansowanie projektu,

wypełnieniem

wniosku

o

• wydatek poniesiony na środki trwałe, które były
współfinansowane
ze
środków
krajowych
lub
wspólnotowych w przeciągu 7 lat poprzedzających złożenie
wniosku o dofinansowanie projektu.
www.krakow.roEFS.pl

CROSS-- FINANCINS =
CROSS
Finansowanie krzyżowe
W ramach wsparcia objętego cross-finanacingiem nie jest
możliwe ponoszenie wydatków związanych z budową nowych
budynków, wykonywaniem dużych prac budowlanych oraz
remontem budynków.
Możliwe jest jednak kwalifikowanie w szczególności:
a)zakupu oraz leasingu (finansowego i zwrotnego) pojazdów
oraz mebli;
b)zakupu oraz leasingu (finansowego i zwrotnego) sprzętu;
c)dostosowywania, adaptacji budynków, pomieszczeń i miejsc
pracy.
www.krakow.roEFS.pl
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CROSS-- FINANCINS =
CROSS
Finansowanie krzyżowe

Zgodnie z przyjętą przez Instytucję Zarządzającą
interpretacją, jako „sprzęt” w ramach cross- financingu
należy rozumieć środki trwałe (z wyłączeniem pojazdów
i mebli), których wartość początkowa jest wyższa od 10%
kwoty określonej w przepisach podatkowych, uprawniającej
do dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego.

www.krakow.roEFS.pl

CROSS-- FINANCINS =
CROSS
Finansowanie krzyżowe

www.krakow.roEFS.pl
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CROSS-- FINANCINS =
CROSS
Finansowanie krzyżowe
W ramach dostosowania budynków, pomieszczeń i miejsc pracy możliwe
jest w szczególności:
¾ wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
niepełnosprawnych
¾ adaptacja pomieszczeń pod kątem realizacji szkoleń lub innych zadań
w ramach projektu (np. dostosowanie budynku lub pomieszczeń do
potrzeb organizacji opieki nad dziećmi),
¾ dostosowania kwalifikowalne będą w szczególności w związku z
koniecznością
ą spełnienia
p
przez budynek
p
y
lub p
pomieszczenie p
pewnych
y
wymogów wynikających z przepisów prawa np. wymogów sanitarnych
czy BHP.

www.krakow.roEFS.pl

Dziękuję za uwagę i
zapraszam na
konsultacje
indywidualne pomysłów i
wniosków

Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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