
Sprawozdanie ze spotkania  

Grupy roboczej ds. włączenia społecznego i rynku pracy KM RPO WiM 2014-2020 

9 luty 2017 r. 

 

9 lutego 2017 roku odbyło się IV spotkanie Grupy roboczej ds. włączenia społecznego i rynku pracy, 

powołanej w ramach Komitetu Monitorującego RPO WiM 2014-2020. W spotkaniu wzięli udział 

członkowie grupy, obserwatorzy, przedstawiciele departamentów Urzędu Marszałkowskiego. 
Podczas spotkania poddano analizie i dyskusji trzy obszary tematyczne: 

 

1. Propozycję kryteriów wyboru projektów 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)). 

2. Propozycję zmian do kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej Włączenie 

społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 

2014-2020 dla: 

- 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) 

3. Propozycje kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej Włącznie społeczne 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 

dla: 

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

inwestycyjny 9v). Wolne wnioski, inne zgłoszenia/  

  

 

Przebieg spotkania: 

 

(1) Pan Bartłomiej Głuszak  – Przewodniczący Grupy otworzył spotkanie oraz przedstawił porządek 

obrad spotkania. 



(2) Przedstawiono i omówiono kryteria wyboru dla 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 oraz dla 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 – stwierdzono, że projekt kryteriów jest bardzo jest 

zaplanowany logicznie i wykorzystuje doświadczenie z poprzedniego konkursu w działaniu 10.7. 

Zgromadzeni nie wnieśli żadnych uwag, wyrazili chęć omówienia na kolejnym spotkaniu refleksji 

związanych z rozstrzygnięciem pierwszego konkursu 10.7 . Poproszono przedstawicieli ROPS o 

przygotowanie informacji o tym konkursie. 

(3) Przedstawiono i omówiono kryteria wyboru dla poddziałania 11.1.2 Aktywizacja społeczna i 

zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem 

instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn. Przedstawiciele grupy wyrazili obawę, 

czy zakończenie naboru w nowym konkursie nastąpi już po ogłoszeniu wyników w pierwszym 

konkursie, czy jeszcze przed, tak by beneficjenci mogli poprawić swoje wnioski i złożyć je 

poprawione, zwłaszcza że w tym roku nie przewidziano już kolejnego naboru. W odpowiedzi 

przedstawiciele ROPS stwierdzili, iż istnieje założenie korelacji obu konkursów, wiele zależy 

jednak od czasu trwania negocjacji. Zasygnalizowali jednocześnie możliwość wprowadzenia 

takiego rozwiązania jak przedłużenie naboru konkursowego. 

(4) Przedstawiono i omówiono kryteria wyboru dla poddziałania 11.1.3 Usługi skierowane do osób 

wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym świadczone przez podmioty integracji 

społecznej – projekt ZIT Ełk oraz dla poddziałania 11.2.5 Lokalne działania integracyjne 

społeczności projekty ZIT Ełk. Zgromadzeni nie wnieśli żadnych uwag.  

(5) Z uwagi na nieobecność przedstawicieli WUP Bartłomiej Głuszak  zaprezentował kryteria 

działania 10.4 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad 

dziećmi do lat 3. W wyniku dyskusji powstało pytanie czy tak przygotowana dokumentacja nie 

spowoduje zagrożenia pominięcia rejonów oznaczonych „białymi plamami”. Ustalono, iż o 

wyjaśnienie tej kwestii poproszony zostanie WUP.   

(6) W konsekwencji dyskutowano także na temat współpracy oraz korelacji pomiędzy konkursem w 

obszarze usług społecznych (ROPS) a konkursem w ramach 10.4 (WUP). Powstało pytanie do 

przedstawicieli obu instytucji czy prowadzona lub planowana jest współpraca w zakresie tych 

konkursów. Ponownie ustalono, iż o informacje w tej sprawie poproszone zostaną ROPS oraz 

WUP.   

(7) Dyskutowano również na temat składanych ofert konkursowych. W wyniku dyskusji powstała 

prośba do ROPS i WUP o przygotowanie informacji/zestawienia na temat tego, ile podmiotów 

startuje w ogłaszanych przez nie konkursach a ile otrzymuje dofinansowanie oraz ile w tych 

dwóch grupach (startujących i dofinansowanych) jest podmiotów zewnętrznych, spoza 

województwa. 

 

 

  


