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FISZKA INFORMACYJNA 
Perspektywa UE 2014 – 2020. Nowe możliwości dofinansowania 

 
 

Konkurs 

 

Podziałanie IX.1.1. – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

 

Instytucja ogłaszająca 

konkurs 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi 

 

Przedmiot konkursu 

 

 

Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym za pomocą instrumentów aktywizacji społecznej, 

zawodowej, edukacyjnej. 

 

Typ projektów 

podlegających 

dofinansowaniu 

 

 

Wsparcie dla grup docelowych musi być realizowane jako: 

1. Programy służące aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za pomocą instrumentów 

aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej: 

a) instrumenty aktywizacji społecznej ukierunkowane na przywrócenie 

zdolności do prawidłowego wypełniania ról społecznych, w tym praca 

socjalna, 

b) instrumenty aktywizacji zawodowej ukierunkowane na podniesienie 

kwalifikacji zawodowych, poszerzenie wiedzy i umiejętności w celu 

uzyskania lub utrzymania  zatrudnienia, 

c) instrumenty aktywizacji edukacyjnej ukierunkowane na poszerzenie 

wiedzy i umiejętności podnoszących kompetencje ogólne, wpływające 

na status społeczny. 

Wsparcie w projekcie powinno być kompleksowe, dostosowane  

do zdiagnozowanych, indywidualnych potrzeb uczestników, realizowane 

w oparciu o stworzoną ścieżkę reintegracji  i zgodne z Wytycznymi w zakresie 

realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 

ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020. 

 

Typ Beneficjenta 

(kto może składać wniosek) 

 

 

Wsparcie kierowane dla podmiotów specjalizujących się w aktywizowaniu osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: 

 przedsiębiorców, 

 podmiotów ekonomii społecznej, 

 organizacji pozarządowych, 

 instytucji pomocy i integracji społecznej, 

 jednostek samorządu terytorialnego, 

 kościołów i związków wyznaniowych. 

 

Kwota przeznaczona 

na dofinansowanie 

projektów w konkursie 

 

31 276 630,00 PLN 

Wymagana minimalna wartość projektu to 100 000 PLN. 

 

Maksymalny dopuszczalny 

poziom dofinansowania 

projektu 

 

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie 

wynosi 95%. 

 

W przypadku OPS, PCPR minimalny udział wkładu własnego beneficjenta 

w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych projektu w ramach konkursu 

wynosi 15% wartości projektu. 

 

Termin składania wniosku 

o dofinansowanie projektu 

 

14.09.2015r. – 05.10.2015r. 

 

Dodatkowe informacje 

 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani prosimy o kontakt: 

http://www.etl.com.pl/dotacje-0  

Skontaktuj się z nami  opcja „Dotacje i szkolenia” 
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