Informacja o planowanych konkursach,
projektach systemowych, innowacyjnych
i współpracy ponadnarodowej
w latach 2014 - 2015

Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Informacja opracowana na podstawie Planu Działania na lata 2014-2015 PO KL
zatwierdzonego przez Instytucję Zarządzającą w dn. 25 czerwca 2015 r.
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KARTA DZIAŁANIA 7.1
Poddziałanie 7.1.1
Projekty, któr ych realizacja jest kontynuow ana*
B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM
Nr umowy z KSI i tytuł
projektu

-

Nr i nazwa celu
szczegółowego, w który
wpisuje się dany projekt

-

Typ/typy projektów
(operacji) realizowane w
ramach projektu

- Rozwój form aktywnej integracji oraz upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej.
Wsparcie realizowane zgodnie z „Zasadami przygotowania, realizacji i rozliczania projektów
systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007-2013”

Beneficjent systemowy

Ośrodki Pomocy Społecznej w Województwie Małopolskim (135)

Czy typ projektu został
przewidziany w SzOP do
realizacji w trybie
systemowym?

TAK
NIE

X

Jeżeli NIE –
należy
uzasadnić

Okres realizacji projektu

01.2008 – 06.2015
Kwota planowanych wydatków w projekcie

w latach 2007-2013
(w tym krajowy wkład
publiczny)

w roku 2014
(w tym krajowy wkład
publiczny)

w roku 2015
(w tym krajowy wkład
publiczny)

ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład
publiczny)

184 980 574,64 PLN
(27 747 085,30 PLN)

42 756 335,00 PLN
(5 776 381,00 PLN)

24 882 082,36 PLN
(4 369 381,70 PLN)

252 618 992,00 PLN
(37 892 848,00 PLN)

*

Co do zasady w latach 2013-2015 w Województwie Małopolskim realizowane są projekty 2,5-letnie. Nabór na realizację
tego typu projektów został przeprowadzony w 2012 r.

Poddziałanie 7.1.2
Projekty, któr ych realizacja jest kontynuow ana*
B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM
Nr umowy z KSI i tytuł
projektu

-

Nr i nazwa celu
szczegółowego, w który
wpisuje się dany projekt

-

Typ/typy projektów (operacji)
realizowane w ramach
projektu

- Rozwój form aktywnej integracji oraz upowszechnianie aktywnej integracji i pracy
socjalnej.
Wsparcie realizowane zgodnie z „Zasadami przygotowania, realizacji i rozliczania projektów
systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007-2013”
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Beneficjent systemowy

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w Województwie Małopolskim (19)

Czy typ projektu został
przewidziany w SzOP do
realizacji w trybie
systemowym?

TAK

X

NIE

Jeżeli NIE –
należy
uzasadnić

Okres realizacji projektu

01.2008 – 06.2015
Kwota planowanych wydatków w projekcie

w latach 2007-2013
(w tym krajowy wkład
publiczny)

w roku 2014
(w tym krajowy wkład
publiczny)

w roku 2015
(w tym krajowy wkład
publiczny)

ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład
publiczny)

43 283 165,63 PLN
(6 492 474,34 PLN)

9 002 332 PLN
(1 350 350 PLN)

5 299 878 PLN
(794 982 PLN)

57 585 375,63 PLN
(8 637 806,34 PLN)

*

Co do zasady w latach 2013-2015 w Województwie Małopolskim realizowane są projekty 2,5-letnie. Nabór na realizację
tego typu projektów został przeprowadzony w 2012 r. Wszystkie PCPR złożyły wnioski o dofinansowanie w 2012 r., dlatego
też w latach 2014-2015 r. nie jest planowany nabór dla nowych projektów.

Poddziałanie 7.1.3
Projekty, któr ych realizacja jest kontynuow ana
B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM
Nr umowy z KSI i tytuł
projektu

POKL. 07.01.03-12-001/12
Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej

Beneficjent systemowy

Województwo Małopolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Krakowie

Okres realizacji projektu

01.12.2012-30.11.2015

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie
w latach 2007-2013
(w tym krajowy wkład
publiczny)
1 771 428,71 PLN
(265 714,33 PLN)

w roku 2014
(w tym krajowy wkład
publiczny)
2 332 340,29 PLN
(349 851,04 PLN)

w roku 2015
(w tym krajowy wkład
publiczny)
1 349 003,00 PLN
(202 350,43) PLN
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ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład
publiczny)
5 452 772,00 PLN
(817 915,80 PLN)

KARTA DZIAŁANIA 7.2
Poddziałanie 7.2.1
Projekty, któr ych realizacja jest kontynuow ana
B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM
PO KL 07.02.01-12-067/08-03
Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej – Etap I

Nr umowy z KSI i tytuł
projektu
Beneficjent systemowy

Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Okres realizacji projektu

07.2008– 10.2015
Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie

w latach 2007-2013
(w tym krajowy wkład
publiczny)

w roku 2014
(w tym krajowy wkład
publiczny)

3 997 590,09 PLN
(599 637,76 PLN)

w roku 2015
(w tym krajowy wkład
publiczny)

871 237,65 PLN
(130 685,31 PLN)

ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład
publiczny)

431 515,26 PLN
(64 728,23 PLN)

5 300 342 PLN
(795 051,30 PLN)

Rezultaty (wskaźniki pomiaru celów projektu) planowane do osiągnięcia w ramach projektu
w latach 2007-2013

w roku 2014

w roku 2015

ogółem w projekcie

-

3 badania identyfikujące potrzeby
informacyjne realizatorów polityki
społecznej w regionie

-

1 badanie identyfikujące potrzeby
informacyjne realizatorów polityki
społecznej w regionie

-

4 badania identyfikujące potrzeby
informacyjne realizatorów polityki
społecznej w regionie

-

Aktualizowana Strategia projektu
wskazująca priorytety badawcze z
obszaru polityki społecznej w
regionie

-

Aktualizowana Strategia projektu
wskazująca priorytety badawcze z
obszaru polityki społecznej w
regionie

-

Aktualizowana Strategia projektu
wskazująca priorytety badawcze z
obszaru polityki społecznej w regionie

-

Ogólnodostępne narzędzie
jednoczące informacje z obszaru
polityki społecznej zasilone
aktualnymi danymi - elektroniczna
biblioteka

-

Ogólnodostępne narzędzie
jednoczące informacje z obszaru
polityki społecznej zasilone
aktualnymi danymi - elektroniczna
biblioteka

-

Ogólnodostępne narzędzie jednoczące
informacje z obszaru polityki społecznej
zasilone aktualnymi danymi elektroniczna biblioteka

-

Liczba źródeł zewnętrznych
zasobów elektronicznej biblioteki

-

Liczba źródeł zewnętrznych
zasobów elektronicznej biblioteki

-

Liczba źródeł zewnętrznych zasobów
elektronicznej biblioteki

-

Ogólnodostępna baza danych
instytucji pomocy i integracji społ.
w regionie zasilona aktualnymi
danymi

-

Ogólnodostępna baza danych
instytucji pomocy i integracji społ. w
regionie zasilona aktualnymi
danymi

-

Ogólnodostępna baza danych
instytucji pomocy i integracji społ. w
regionie zasilona aktualnymi
danymi

-

Ogólnodostępna baza danych instytucji
pomocy i integracji społ. w regionie
zasilona aktualnymi danymi

-

8 badań będących pogłębioną
analizą wybranych obszarów
sytuacji społ. w regionie

-

2 badania będące pogłębioną
analizą wybranych obszarów
sytuacji społ. w regionie

-

1 badanie będące pogłębioną
analizą wybranych obszarów
sytuacji społ. w regionie

-

11 badań będących pogłębioną analizą
wybranych obszarów sytuacji społ. w
regionie

-

8 opracowań własnych z obszaru
polityki społ.

-

1 opracowanie własne z obszaru
polityki społ.

-

-

9 opracowań własnych z obszaru
polityki społ.

-

15 tytułów publikacji z badań
będących pogłębioną analizą
wybranych obszarów sytuacji społ.
w regionie

-

-

1 tytuł publikacji z badań będących
pogłębioną analizą wybranych
obszarów syt.społ. w regionie

-

16 tytułów publikacji z badań będących
pogłębioną analizą wybranych obszarów
syt.społ. w regionie

-

5 257 egz. publikacji z badań
będących pogłębioną analizą
wybranych obszarów sytuacji społ.
w regionie

-

-

400 egz. publikacji z badań
będących pogłębioną analizą
wybranych obszarów sytuacji społ.
w regionie

-

5 657 egz. publikacji z badań będących
pogłębioną analizą wybranych obszarów
sytuacji społ. w regionie

-
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Ogólnodostępne narzędzie
jednoczące informacje z obszaru
polityki społecznej zasilone
aktualnymi danymi – elektroniczna
biblioteka

-

202 instytucje pomocy i integracji
społ.-odbiorcy publikacji

-

-

202 instytucje pomocy i integracji społ.odbiorcy publikacji

-

Serwis internetowy proj. z
funkcjami komunikacyjnymi
zasilony aktualnymi informacjami

-

Serwis internetowy proj. z funkcjami
komunikacyjnymi zasilony
aktualnymi informacjami

-

Serwis internetowy proj. z funkcjami
komunikacyjnymi zasilony aktualnymi
informacjami

-

18 źródeł promujących serwis
internetowy projektu i bibliotekę

-

2 źródła promujące serwis
internetowy projektu i bibliotekę

-

20 źródeł promujących serwis
internetowy projektu i bibliotekę

-

9 regionalnych konferencji
informacyjnych

-

2 regionalne konferencje
informacyjne

-

2 regionalne konferencje
informacyjne

-

13 regionalnych konferencji
informacyjnych

-

939 uczestników konferencji
informacyjnych

-

370 uczestników konferencji
informacyjnej

-

241 uczestników konferencji
informacyjnej

-

1550 uczestników konferencji
informacyjnych

-

20 000 egz. publikacji promujących
produkty projektu

-

10 000 egz. publikacji promujących
produkty projektu

-

30 000 egz. publikacji promujących
produkty projektu

-

20 kursów szkoleniowych
(ok.600h) nt. diagnozowania
problemów społ. i korzystania
zasobów informacyjnych projektu

-

1 kurs szkoleniowy nt.
diagnozowania problemów społ. i
korzystania zasobów
informacyjnych projekt

-

21 kursów szkoleniowych (ok.600h) nt.
diagnozowania problemów społ. i
korzystania zasobów informacyjnych
projektu

-

2 Pakiety mat. szkoleniowych

-

1 Pakiet mat. Szkoleniowych

-

3 Pakiety mat. szkoleniowych

-

284 pracowników instytucji pomocy
i integracji społ. objętych
wsparciem szkoleniowym

-

17 pracowników instytucji pomocy i
integracji społ. objętych wsparciem
szkoleniowym

-

301 pracowników instytucji pomocy i
integracji społ. objętych wsparciem
szkoleniowym

-

8 tekstów informacyjnych w
publikacjach wspólnych
Obserwatoriów

-

8 tekstów informacyjnych w publikacjach
wspólnych Obserwatoriów

-

Zmierzone oddziaływanie projektubadanie ewaluacyjne

-

Zmierzone oddziaływanie projektubadanie ewaluacyjne

-

Strategia wojewódzka w zakresie
polityki społecznej

-

Strategia wojewódzka w zakresie polityki
społecznej

-

Program Strategiczny „Włączenie
Społeczne"

-

Program Strategiczny „Włączenie
Społeczne"

-

8 badań dostarczających informacji
wspierających efektywne
wykorzystanie środków Priorytetu
VII POKL w regionie

-

2 badania dostarczające informacji
wspierających efektywne
wykorzystanie środków Priorytetu
VII POKL w regionie

-

1 badanie dostarczające informacji
wspierających efektywne
wykorzystanie środków Priorytetu
VII POKL w regionie

-

11 badań dostarczających informacji
wspierających efektywne wykorzystanie
środków Priorytetu VII POKL w regionie

-

rekomendacje z 7 raportów dla
kolejnych lat realizacji w regionie
Priorytetu VII POKL

-

rekomendacje z 2 raportów dla
kolejnych lat realizacji w regionie
Priorytetu VII POKL

-

rekomendacje z 2 raportów dla
kolejnych lat realizacji w regionie
Priorytetu VII POKL

-

rekomendacje z 11 raportów dla
kolejnych lat realizacji w regionie
Priorytetu VII POKL

-

2 pakiety badań służących
profilowaniu interwencji w ramach
RPO 2014-2020 dla WM, CT 9 –
liczba zapisów w SZOOP
uwzględniających rekomendacje z
przeprowadzonych badań (1.
pakiet), minimum 1 dokumentacja
konkursowa obejmująca
rekomendacje z przeprowadzonych
badań (2. pakiet)

-

2 pakiety badań służących profilowaniu
interwencji w ramach RPO 2014-2020
dla WM, CT 9 – liczba zapisów w
SZOOP uwzględniających
rekomendacje z przeprowadzonych
badań (1. pakiet), minimum 1
dokumentacja konkursowa obejmująca
rekomendacje z przeprowadzonych
badań (2. pakiet)

-

1 badanie wspierające
diagnostycznie programy
wojewódzkie

-

1 badanie wspierające diagnostycznie
programy wojewódzkie

-

Model ewaluacji polityk i
programów społ.

-

Model ewaluacji polityk i programów
społ.

-

Podręcznik ewaluacji polityk i
programów społ.

-

Podręcznik ewaluacji polityk i
programów społ.

-

500 egz. publikacji podręcznika
ewaluacji polityk i programów społ.

-

500 egz. publikacji podręcznika
ewaluacji polityk i programów społ.
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-

2 wydawnictwa promujące
ewaluację w środowisku instytucji
pomocy i integracji społecznej

-

1 Wydawnictwo promujące
ewaluację w środowisku instytucji
pomocy i integracji społecznej

-

3 Wydawnictwa promujące ewaluację w
środowisku instytucji pomocy i integracji
społecznej

-

1000 egzemplarzy wydawnictw
promujących ewaluację w
środowisku instytucji pomocy i
integracji społecznej

-

500 egzemplarzy wydawnictwa
promującego ewaluację w
środowisku instytucji pomocy i
integracji społecznej

-

1500 egzemplarzy wydawnictw
promujących ewaluację w środowisku
instytucji pomocy i integracji społecznej

-

202 instytucje pomocy i integracji
społ.- odbiorcy podręcznika i
wydawnictwa promującego
ewaluację

-

202 instytucje pomocy i integracji
społ.-odbiorcy podręcznika i
wydawnictw promujących
ewaluację

-

202 instytucje pomocy i integracji społ.odbiorcy podręcznika i wydawnictw
promujących ewaluację

-

platforma internetowa dot. ewaluacji

-

platforma internetowa dot. ewaluacji

-

Rozwinięta sieć współpracy
regionalnych projektów
informacyjno-badawczych

-

Rozwinięta sieć współpracy
regionalnych projektów
informacyjno-badawczych

-

Rozwinięta sieć współpracy
regionalnych projektów informacyjnobadawczych

-

Wzrost wiedzy o problemach społ.
w regionie ułatwiający planowanie
lokalnych polityk i programów społ.

-

Wzrost wiedzy o problemach społ.
w regionie ułatwiający planowanie
lokalnych polityk i programów społ.

-

Wzrost wiedzy o problemach społ. w
regionie ułatwiający planowanie
lokalnych polityk i programów społ.

-

Zwiększenie kompetencji kadr
instytucji pomocy i integracji społ. w
zakresie diagnozowania
problemów społ. i korzystania
zasobów informacyjnych projektu

-

Zwiększenie kompetencji kadr instytucji
pomocy i integracji społ. w zakresie
diagnozowania problemów społ. i
korzystania zasobów informacyjnych
projektu

-

Ułatwiona identyfikacja i kontakt z
instytucjami pomocy i integracji
społ. w regionie

-

Ułatwiona identyfikacja i kontakt z
instytucjami pomocy i integracji
społ. w regionie

-

Ułatwiona identyfikacja i kontakt z
instytucjami pomocy i integracji społ. w
regionie

-

Wzrost wiedzy o potrzebach i
problemach związanych z
realizacją Priorytetu VII POKL w
regionie

-

Wzrost wiedzy o potrzebach i
problemach związanych z realizacją
Priorytetu VII POKL w regionie

-

Wzrost wiedzy o potrzebach i
problemach związanych z realizacją
Priorytetu VII POKL w regionie

-

Ułatwione planowanie
adekwatnych do potrzeb
regionalnych szkoleniowych
projektów systemowych ROPS

-

Ułatwione planowanie adekwatnych
do potrzeb regionalnych
szkoleniowych projektów
systemowych ROPS

-

Ułatwione planowanie adekwatnych do
potrzeb regionalnych szkoleniowych
projektów systemowych ROPS

-

Ułatwiona ocena lokalnych strategii
i programów społ.

-

Ułatwiona ocena lokalnych strategii
i programów społ.

-

Ułatwiona ocena lokalnych strategii i
programów społ.

B1.2 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM
Nr umowy z KSI i tytuł
projektu
Beneficjent systemowy

POKL.07.02.01-12-150/08
Samodzielne życie – program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków
wychowawczych i socjoterapii
Województwo Małopolskie – Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego UMWM w
partnerstwie z Gminą Miejską Kraków, Zgromadzeniem Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia i
Powiatem Brzeskim

Okres realizacji projektu

08.2008-09.2014

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie
w latach 2007-2013
(w tym krajowy wkład
publiczny)
5 184 661,23 PLN
(777 699 PLN)

w roku 2014
(w tym krajowy wkład
publiczny)
855 338,77 PLN
(128 301 PLN)

w roku 2015
(w tym krajowy wkład
publiczny)
-

ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład
publiczny)
6 040 000 PLN
(906 000 PLN)

B1.3 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM
Nr umowy z KSI i tytuł projektu

PO KL.07.02.01-12-001/13
50+ dojrzali, potrzebni, kompetentni

Beneficjent systemowy

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie – Zespół ds. realizacji projektu 50+ dojrzali,
potrzebni, kompetentni. Projekt będzie realizowany w Partnerstwie ze Stowarzyszeniem
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WIOSNA oraz czterema powiatowymi urzędami pracy (Grodzki Urząd Pracy w Krakowie,
Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie, Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie, Urząd Pracy
dla Powiatu Nowosądeckiego).
Okres realizacji projektu

01.10.2013 – 31.10.2015

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie
w latach 2007-2013
(w tym krajowy wkład
publiczny)

w roku 2014
(w tym krajowy wkład
publiczny)

190 975,00
(28 646,00)

w roku 2015
(w tym krajowy wkład
publiczny)

1 829 257,00
(274 388,00)

ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład
publiczny)

1 779 768,00
(266 966,00)

3 800 000,00
(570 000,00)

Poddziałanie 7.2.2
Projekty, któr ych realizacja jest kontynuow ana
B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM
Nr umowy z KSI i tytuł projektu

POKL.07.02.02-12-001/08-00
Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej – ETAP I

Beneficjent systemowy

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Okres realizacji projektu

07. 2008 – 12.2014

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie
w latach 2007-2013
(w tym krajowy wkład
publiczny)

w roku 2014
(w tym krajowy wkład
publiczny)

w roku 2015
(w tym krajowy wkład
publiczny)

2 249 098,33 PLN
(337 364,75 PLN)

-

12 251 749,67 PLN
(1 837 762,45 PLN)

ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład
publiczny)
14 500 848,00 PLN
( 2 175 127,20 PLN)

Projekty, któr ych realizacja rozpocznie się w 2014 r.
B2.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM
Nr umowy z KSI i tytuł projektu

Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - ETAP II

Beneficjent systemowy

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Okres realizacji projektu

01.07.2014-30.11.2015

Kwota planowanych wydatków w projekcie
w roku 2014

ogółem w projekcie

2 110 400,00 zł (w tym krajowy wkład publiczny –316 560,00
zł)

3 140 400,00 zł (w tym krajowy wkład publiczny –
471 060,00 zł)
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