23.01.2020

Konkurs Nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-003/19 - Poddzialanie IX.1.1 (aktywizacja spoleczna i zaowodowa)

Konkurs Nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-003/19
- Poddziałanie IX.1.1 (aktywizacja
społeczna i zaowodowa)
Data publikacji: 19.03.2019
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza konkurs nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-003/19 w
ramach:
Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne"
Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym"
Poddziałania IX.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym".
Na co można otrzymać dofinansowanie?
Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach tego konkursu to:
1. Programy służące aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za pomocą instrumentów
aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej.
2. Wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie podmiotów integracji
społecznej służące realizacji usług reintegracji społeczno-zawodowej, w tym
KIS, CIS, WTZ, ZAZ.
Ogólna pula środków na dofinansowanie:
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 12 537
723,00 PLN.
Maksymalny poziom dofinansowania w projekcie wynosi 95,00%.
Kto może otrzymać dofinansowanie?
Podmioty specjalizujące się w aktywizowaniu osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym:
• instytucje pomocy i integracji społecznej
• podmioty ekonomii społecznej
• jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki i
stowarzyszenia jst,
• organizacje pozarządowe
• kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków
wyznaniowych
• przedsiębiorcy.
Grupa docelowa:
W ramach konkursu wsparciem mogą być objęte tylko poniższe grupy docelowe:
https://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/konkurs-poddzialanie-ix.1.1-3/2019-/?p_auth=rCGDmA9N&p_p_id=101_INSTANCE_zNW8QFisLKfJ... 1/3

23.01.2020

Konkurs Nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-003/19 - Poddzialanie IX.1.1 (aktywizacja spoleczna i zaowodowa)

• Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym
osoby bezrobotne, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji
społecznej.
• Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Organizacja konkursu:
Konkurs nie został podzielony na rundy.
Termin składania wniosków:
Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 23 kwietnia 2019 r. godz.
00:00 do 6 maja 2019 r. godz. 14:00.
Termin ogłoszenia wyników:
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: wrzesień 2019 r.
Sposób składania wniosków:
Wnioskodawca przygotowuje wniosek w wersji elektronicznej, na obowiązującym
formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu i składa za
pośrednictwem generatora wniosków, dostępnego na stronie:
www.wup-fundusze.lodzkie.pl
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:
Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15.
Procedura odwoławcza, ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r.
z późn.zm.
Numer naboru:
RPLD.09.01.01-IP.01-10-003/19
Informacje na temat konkursu:
Informacji i wyjaśnień dotyczących konkursu drogą telefoniczną oraz za pomocą
Formularza kontaktowego udziela:
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Punkt Informacyjny EFS
Godziny pracy: pn.-pt. 8:00-16:00
Adres: ul. Wólczańska 49
90-608 Łódź,
pok. 1.03 i 1.04
telefon: (42) 638 91 30/39
fax: (42) 636 77 97
Formularz kontaktowy: http://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/kontakt
Informacje i wyjaśnienia dotyczące kwestii technicznych działania generatora
wniosków udzielane są drogą telefoniczną oraz za pośrednictwem poczty
elektronicznej:
Tel (42) 638 91 80, e-mail: generator@wup.lodz.pl
Załączniki
Regulamin konkursu (wersja 1 obowiązuje do 14 maja 2019 r.) (docx, 199 KB)
Załącznik nr 1 Wzór formularza wniosku o dofinansowanie (docx, 254 KB)
Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (doc,
https://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/konkurs-poddzialanie-ix.1.1-3/2019-/?p_auth=rCGDmA9N&p_p_id=101_INSTANCE_zNW8QFisLKfJ... 2/3
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1997 KB)
Załącznik nr 3 Wzór karty oceny formalno-merytorycznej (docx, 94 KB)
Załącznik nr 4 Wzór stanowiska negocjacyjnego (docx, 93 KB)
Załącznik nr 5 Wzór karty oceny negocjacji (docx, 95 KB)
Załącznik nr 6 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych (wersja 1
obowiązuje do 14 maja 2019 r.) (docx, 161 KB)
Załącznik nr 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (wersja 1 obowiązuje do 16
kwietnia 2019 r.) (docx, 15684 KB)
Załącznik nr 8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe) (wersja
1 obowiązuje do 16 kwietnia 2019 r.) (docx, 15701 KB)
Załącznik nr 9 Sposób i metodologia mierzenia efektywności (docx, 127 KB)
Załącznik nr 10 Minimalny zakres umowy o partnerstwie na rzecz realizacji
Projektu (docx, 104 KB)
Załącznik nr 11 Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie (docx, 61 KB)
Załącznik nr 12 Wykaz funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego KIS CIS
ZAZ w 2018 r. (docx, 126 KB)
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