
Sprawozdanie z pracy 

Grupy roboczej ds. włączenia społecznego i rynku pracy KM RPO WiM 2014-2010 

w roku 2017 

W roku 2017 odbyło się sześć spotkań Grupy roboczej ds. włączenia społecznego i rynku pracy, 

powołanej w ramach Komitetu Monitorującego RPO WiM 2014-2020. Pierwsze spotkanie odbyło się 9  

lutego, kolejne odpowiednio 12 kwietnia, 14 kwietnia, 14 czerwca, 11 Października oraz 28 listopada. 

W spotkaniach, oprócz członków, obecni byli zaproszeni eksperci oraz obserwatorzy.  

 

Podczas spotkań omawiane i analizowane były następujące obszary tematyczne: 

1. omówienie, zgłoszenie uwag i przyjęcie stanowisk Grupy roboczej w zakresie tematów będących 

przedmiotem obrad posiedzeń Komitetu Monitorującego RPO WiM 2014-2020, dot.  m.in. propozycji 

kryteriów wyboru projektów lub zmiany kryteriów w ramach osi priorytetowej Regionalny Rynek pracy 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla: 

- Działania 10.4 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę 

nad dziećmi do lat 3 (Priorytet inwestycyjny 8iv), 

- Działania 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się (dla typu projektu: Realizacja programów 

profilaktycznych opracowanych na szczeblu krajowym pod nadzorem Ministra Zdrowia w 

zakresie raka jelita grubego, w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania 

profilaktyczne (Priorytet inwestycyjny 8vi)) 

- Działania 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się (dla typu projektu: Realizacja programów 

profilaktycznych opracowanych na szczeblu krajowym pod nadzorem Ministra Zdrowia w 

zakresie raka piersi, w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne 

(Priorytet inwestycyjny 8vi)). 

- Poddziałania 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych 

wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT 

Olsztyn (Priorytet inwestycyjny 9i) 

- Poddziałania 11.1.3 Usługi skierowane do osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem 

społecznym świadczone przez podmioty integracji społecznej – projekt ZIT Ełk (Priorytet 

inwestycyjny 9i) 

- Poddziałania 11.2.5 Lokalne działania integracyjne społeczności projekty ZIT Ełk (Priorytet 

inwestycyjny 9v). Wolne wnioski, inne zgłoszenia/  

        Działania 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się (dla typu projektu: Opracowanie i/lub 

wdrożenie programów zdrowotnych z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej) (Priorytet inwestycyjny 

8vi),  

        Działania 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się (dla typu projektu: Realizacja programów 

zdrowotnych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu w zakresie 

zakaźnych chorób odkleszczowych(borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu),w tym działania 

zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne) (Priorytet inwestycyjny 8vi), 

 



        Poddziałania 11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekty konkursowe 

(dla typu projektu: Opracowanie i wdrożenie programów wczesnego wykrywania 

(wraz z sanacją) wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych 

niepełnosprawnością i niepełnosprawnych) (Priorytet inwestycyjny 9iv), 

        Poddziałania 11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekty konkursowe 

(dla typu projektu: Wdrożenie         profilaktyki raka szyjki macicy (w zakresie 

szczepienia dziewcząt w wieku ok. 11/14 lat celem uzupełnienia interwencji 

krajowej))(Priorytet inwestycyjny 9iv), 

        Poddziałania 11.2.2 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekt ZIT Olsztyn 

(Priorytet inwestycyjny 9iv)  

-         Działania 10.3 Rozwój samo zatrudnienia, 

- Działania 10.5 Wsparcie pracowników i osób zwolnionych poprzez działania 

outplacementowe, 

- Działanie 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się dla typu projektu: Realizacja programów 

zdrowotnych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu 

w zakresie zakaźnych chorób odkleszczowych (borelioza i kleszczowe zapalenie 

mózgu), w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne, 

- Działania 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się dla typu projektu: Opracowanie i/lub 

wdrożenie programów zdrowotnych z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej. 

- Poddziałania 11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekty konkursowe 

dla typu projektu: Opracowanie i wdrożenie programów wczesnego wykrywania (wraz 

z sanacją) wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i 

niepełnosprawnych, 

- Poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz 

zagrożonych wykluczeniem społecznym  - projekty konkursowe, 

- Poddziałania 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz 

zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej 

integracji – projekt ZIT Olsztyn, 

- Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja 

ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe, 

- Poddziałanie 11.2.5 Lokalne działania integracyjne społeczności – projekt ZIT Ełk, 

- Poddziałania 11.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej w regionie. 

- Działania 10.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących 

pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez powiatowe urzędy pracy osi 

priorytetowej Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, 

- Poddziałania 11.1.3, 11.2.5 (ZIT Ełk), 1.1, 11.2.3  

 



W kilku przypadkach, gdy występowały wątpliwości co do zapisów kryteriów, budzące dyskusję, 

grupa postanowiła przyglądać się rozstrzygnięciom konkursowym i wrócić do analizy poszczególnych 

kryteriów/konkursów.  

Grupa zgłosiła szereg uwag, zaskutkowało to m.in. zmianą niektórych zapisów, przełożeniem części 

konkursów celem dopracowania dokumentacji (zwłaszcza dot. zdrowia).  

 

2. Podczas spotkań grupy roboczej uwagę poświęcono stanowi realizacji projektów i sytuacji w tym 

zakresie. 

W efekcie m.in.: 

-  poddano propozycję rozpatrzenia kwestii aktualizacji taryfikatora w projektach (propozycja została 

uwzględniona) 

- zwrócono uwagę na konieczność mocniejszego zaangażowania lokalnego w tworzenie projektów, 

tak by odpowiadały one na rzeczywiste potrzeby i budowały potencjał lokalnych organizacji i 

instytucji 

 - dyskutowano o korelacji pomiędzy poszczególnymi konkursami, np. dotyczącymi przedszkoli, 

żłobków 

- podjęto kwestię klauzul społecznych. Stwierdzono, że warto promować rozwiązanie korzystania z 

klauzul, ale też upowszechniać informacje o przedsiębiorstwach społecznych z terenu województwa 

warmińsko-mazurskiego. WUP zadeklarował informację w tym zakresie w swoim biuletynie. WUP i 

ROPS przedstawią informacje nt. korzystania z klauzul z podziałem na przedsiębiorstwa i 

przedsiębiorstwa społeczne, a także ich siedzibę (województwo/spoza województwa).  

omówiono/zasygnalizowano szereg trudności, wyzwań, jak kwestia propozycji zmian zgłoszonych 

do P. Marszałka zw. z rewitalizacją, kwestia zabezpieczeń umów projektów, kwestia uwzględnienia w 

Pomocy Technicznej doradztwa  w procesie tworzenia i realizacji projektów, kwestia trudności w 

osiąganiu wskaźników ze względu na nakładające się na siebie projekty (m.in. ofertą wsparcia, 

geograficznie) itp.  

 

 

Oprac. Bartłomiej Głuszak 

Przewodniczący  

 

 


