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Działania 4.3
Współpraca ponadnarodowa
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Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
4.1 Innowacje społeczne – Ministerstwo Rozwoju
4.2 Mobilność ponadnarodowa – Ministerstwo Rozwoju
4.3 Współpraca ponadnarodowa – Centrum Projektów Europejskich

Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa
• Cel
szczegółowy:
Wdrożenie
nowych
rozwiązań,
w szczególności z zakresu aktywizacji zawodowej, kształcenia przez
całe życie i tworzenia oraz realizacji polityk publicznych, dzięki
współpracy z partnerami zagranicznymi
• Typ operacji w konkursie – projekty z komponentem
ponadnarodwym realizowane poza Common Framework
• Alokacja na konkurs: 45 000 000,00 PLN

• Minimalny wkład
kwalifikowalnych

własny

beneficjenta

–

3%

wydatków

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potencjalni beneficjenci
Podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz
kontrolę i nadzór nad tymi politykami
Administracja publiczna
Jednostki samorządu terytorialnego
Instytucje rynku pracy
Instytucje pomocy i integracji społecznej
Szkoły i placówki systemu oświaty
Uczelnie
Przedsiębiorstwa
Organizacje pozarządowe
Podmioty ekonomii społecznej
Ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego
Partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER
Federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej
Jednostki naukowe, w tym instytucje badawcze.

Nowe rozwiązanie
• produkt projektu współpracy ponadnarodowej, wypracowany we współpracy z
partnerem ponadnarodowym (lub partnerami), który w całości, części lub w
określonej formie nie występuje dotychczas w Polsce,
• jednoznaczny opis, na czym polega nowość rozwiązania,
• dlaczego zdaniem projektodawcy rozwiązanie należy uznać za nowe,

• samo stwierdzenie, że rozwiązanie jest nowe nie jest wystarczające,
• weryfikacja za pomocą np. Wyszukiwarki Produktów EQUAL, PO KL na stronie
http://www.kiw-pokl.org.pl

Wdrożenie nowego rozwiązania
• cel projektu realizowanego w ramach konkursów 4.3 musi skupiać się na
wdrożeniu nowych rozwiązań w Polsce,

• nie ma uzasadnienia dla konstruowania celów projektu, które zmierzają do
zastosowania nowych rozwiązań poza Polską,
• wdrożenie – we wniosku opisanie formy oraz sposobu wdrożenia rozwiązania
wypracowanego we współpracy ponadnarodowej do praktyki oraz
przewidywanego rodzaju instytucji, w której/których dane rozwiązanie będzie
wdrożone,

Konkurs na projekty z
komponentem
ponadnarodowym
realizowane poza Common
Framework

Tematy konkursu
• Wypracowanie metod rozwiązywania problemu
bezdomności, w szczególności w zakresie wsparcia osób
bezdomnych w wychodzeniu z bezdomności.

• Wypracowanie metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie
z uwzględnieniem działań różnych instytucji realizujących
zadania z tego zakresu, w celu podniesienia jakości i
dostępności świadczonych usług.

Konkurs nr POWR.04.03.00-IP.07-00-004/18
• Nabór: do 29 czerwca 2018 r. godz. 14.00!

• Alokacja na konkurs: 45 000 000,00 PLN
• Uwaga: nabór tylko za pomocą aplikacji SOWA

Kryteria dostępu

Kryteria dostępu dla tematu nr 1
Projekt zakłada wypracowanie i wdrożenie kompleksowego rozwiązania
w zakresie profilaktyki bezdomności lub wsparcia osób w wychodzeniu z
bezdomności.

Wypracowane rozwiązanie dotyczy:
1. zintegrowanych usług w zakresie świadczenia pomocy osobom
bezdomnym, poprzez m.in. pomoc psychologiczną/psychiatryczną i
leczenie uzależnień u osób, u których zdiagnozowano potrzeby w tym
zakresie, lub specjalistyczną opiekę zdrowotną lub asystenturę lub
rozwiązywanie problemów życiowych lub aktywizację społeczną/
zawodową lub trening samodzielności życiowej;

Kryteria dostępu dla tematu nr 1
2. usług wspierających odejście od przedłużającego się korzystania z placówek
zakwaterowania kryzysowego (noclegownie i schroniska dla bezdomnych) do
stałych form zamieszkania, które umożliwiają niezależne lub wspomagane
zamieszkanie w społeczności lokalnej oraz działania wspierające osoby
wychodzące z bezdomności w utrzymaniu mieszkania, po opuszczeniu schroniska
lub noclegowni (zamiast umieszczania w placówkach instytucjonalnych), ze
szczególnym uwzględnieniem zintegrowanych usług określonych w pkt. 1;
3. narzędzia profesjonalnego przygotowania kadr instytucji do działań w zakresie
profilaktyki bezdomności lub diagnozowania pierwotnych przyczyn bezdomności
lub pracy z trudnym klientem lub planowania i wdrażania kompleksowego
programu wsparcia, w tym pomocy osobom długotrwale bezdomnym,
w tym obowiązkowo elementy wymienione w pkt. 1 i 2.

Kryteria dostępu dla tematu nr 1
• Definicja osób bezdomnych została opracowana na podstawie 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 oraz Wytycznych w zakresie monitorowania postępu
rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.
• Została zastosowana Europejska Typologia bezdomności i wykluczenia
mieszkaniowego ETHOS, w której wskazuje się okoliczności życia w
bezdomności lub ekstremalne formy wykluczenia mieszkaniowego.

Definicja osób bezdomnych
• Wsparciem w ramach projektu mogą zostać objęte:
• Osoby żyjące bez dachu nad głową, żyjące w przestrzeni publicznej np.
noclegownie.
• Osoby bez miejsca zamieszkania osoby przebywające w schroniskach dla
bezdomnych, w schroniskach dla kobiet, schroniskach dla imigrantów, osoby
opuszczające instytucje penitencjarne/karne/szpitale, instytucje opiekuńcze,
osoby otrzymujące długookresowe wsparcie z powodu bezdomności specjalistyczne zakwaterowanie wspierane.
• Osoby z niezabezpieczonym zakwaterowaniem np. osoby z nakazem eksmisji.
• Osoby żyjące w nieodpowiednich warunkach mieszkaniowych np. konstrukcje
tymczasowe.

Definicja usług
•

Jako zintegrowane usługi w zakresie świadczenia pomocy osobom bezdomnym uznaje się
stosowanie co najmniej dwóch usług z zakresu aktywnej integracji według 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 jest zobowiązany w sposób jednoznaczny wskazać, które rodzaje usług
wykorzystuje w ramach rozwiązania.

•

Usługi aktywnej integracji – usługi, których celem jest:
•
•
•

a) odbudowa i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalneji pełnienia ról
społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu (reintegracjaspołeczna) lub
b) odbudowa i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy
(reintegracja zawodowa), lub
c) zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego

Kryteria dostępu dla tematu nr 1
Grupę docelową wsparcia stanowią, jako użytkownicy rozwiązania,
jednostki samorządu terytorialnego na poziomie gminnym lub
powiatowym, instytucje pomocy i integracji społecznej oraz podmioty
należące do przynajmniej dwóch z poniższych kategorii:
•
•
•
•

podmioty ekonomii społecznej;
placówki systemu opieki zdrowotnej;
policja i służby porządkowe;
instytucje rynku pracy.

Dodatkowo, jeśli przyczynia się to do osiągnięcia celu projektu, grupą
docelową mogą być osoby/podmioty niezbędne dla realizacji współpracy
ponadnarodowej lub wdrożenia rozwiązania do praktyki.

Kryteria dostępu dla tematu nr 1
• Kryterium nr 1
Projekt składany w konkursie jest realizowany wyłącznie w ramach jednego
tematu współpracy ponadnarodowej spośród wskazanych w konkursie

• Kryterium nr 2
Okres realizacji projektu wskazany we wniosku o dofinansowanie przewidziany
jest maksymalnie na 36 miesięcy kalendarzowych.

• Kryterium nr 3
Na etapie składania wniosku w odpowiedzi na konkurs podpisany jest list
intencyjny, będący załącznikiem do wniosku, a dane partnera ponadnarodowego
i zadania zaplanowane we współpracy ponadnarodowej są wpisane we wniosku
o dofinansowanie projektu.

Partnerstwo

Partnerstwo – główne zasady
• Wymagane jest utworzenie albo zainicjowanie partnerstwa
ponadnarodowego
przed
złożeniem
wniosku
o
dofinansowanie albo przed rozpoczęciem realizacji projektu, o
ile data ta jest wcześniejsza od daty złożenia wniosku o
dofinansowanie, co wnioskodawca potwierdza we wniosku.

• Partnerstwo krajowe nie jest obligatoryjne, jeśli wystąpi – tak
jak powyżej.

Partnerstwo – główne zasady
• Beneficjent projektu pełni rolę lidera partnerstwa i jest
odpowiedzialny za prawidłową realizację projektu;
• Udział partnerów adekwatny do celów projektu;
• Umowa/porozumienie o partnerstwie;
• Partnerstwo może być zawarte przez podmioty powiązane ze
sobą (zmiany w SZOOP i ustawie wdrożeniowej).

Współpraca z partnerami zagranicznymi
• partnerzy z krajów członkowskich Unii Europejskiej, a nie z
krajów stowarzyszonych,
• w ramach konkursów ogłaszanych od 2019 r. bez Wielkiej
Brytanii,
• do wniosku należy dołączyć list intencyjny,
• dane partnera ponadnarodowego i zadania zaplanowane we
współpracy ponadnarodowej muszą być wpisane we wniosku o
dofinansowanie projektu,
• przed podpisaniem umowy o dofinansowanie należy podpisać
umowę o współpracy ponadnarodowej.

List intencyjny
• Wymagany w konkursach poza Common Framework;
• Musi zostać podpisany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie;
• Jednoznaczna
deklaracja
zamiaru
podpisania
umowy
o współpracy ponadnarodowej;
• Sporządzony w języku polskim lub angielskim;
• Podpisany przez Wnioskodawcę oraz partnera zagranicznego.
• Musi zostać wysłany w systemie SOWA razem z wnioskiem o
dofinansowanie;
• Wzór listu intencyjnego – przygotowany przez IP w formie załącznika do
regulaminu.

Kwestie finansowe

Zasady finansowania
• Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków
w zakresie EFRR, EFS oraz FS na lata 2014–2020, z dnia
19 lipca 2017 r. – obowiązują od 23.08.2017 r.
• Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych PO WER;
• Umowa/porozumienie o dofinansowanie projektu;

Dziękuję za uwagę!
Wydział Projektów EFS
www.power.cpe.gov.pl

