
 

Wezwanie do złożenia wniosku w ramach Działania 7.5 Koordynacja rozwoju sektora ekonomii 

społecznej oraz wsparcie rozwoju sieci kooperacji partnerstw ekonomii społecznej Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 
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Zapis przed zmian ą Zapis po zmianie  

 

Str. 15 

Kryteria dopuszczalno ści - Zgodno ść 

wsparcia 

 

Pkt. 2 Projektodawca zaplanował wniesienie 

wkładu własnego w wysokości nie mniejszej niż 

15% wartości projektu. 
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Kryteria dopuszczalno ści  - Zgodno ść 

wsparcia 

 

Pkt. 2 Beneficjent wniesie wkład własny w 

wysokości nie mniejszej niż określona w SOOP 

RPO WZ 2014-2020. 
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1. Tabela „Wska źniki rezultatu 

bezpo średniego”: 

- Brak wartości docelowej na rok 2019 przy 

wskaźniku rezultatu bezpośredniego nr 2 - Liczba 

lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej, 

utworzonych we współpracy z jednostkami 

samorządu terytorialnego i podmiotami ekonomii 

społecznej, mających na celu zachęcenie JST do 

stosowania klauzul społecznych/społecznie 

odpowiedzialnych zamówień publicznych, 

zlecania zadań podmiotom ekonomii społecznej, 

 

 

2. Tabela „Wska źniki produktu”: 

- Brak wartości docelowej na rok 2019 przy 

wskaźniku produktu nr 2 - Liczba partnerstw m.in. 

jednostek systemu pomocy społecznej, instytucji 

rynku pracy, JST, podmiotów ekonomii 

społecznej o charakterze reintegracyjnym, 

OWES, w celu zwiększenia synergii działań 
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1. Tabela „Wska źniki rezultatu 

bezpo średniego”: 

- Dodano wartość docelową na rok 2019 przy 

wskaźniku rezultatu bezpośredniego nr 2 - Liczba 

lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej, 

utworzonych we współpracy z jednostkami 

samorządu terytorialnego i podmiotami ekonomii 

społecznej, mających na celu zachęcenie JST do 

stosowania klauzul społecznych/społecznie 

odpowiedzialnych zamówień publicznych, 

zlecania zadań podmiotom ekonomii społecznej 

 

 

2. Tabela „Wska źniki produktu”: 

- Dodano wartość docelową na rok 2019 przy 

wskaźniku produktu nr 2 - Liczba partnerstw m.in. 

jednostek systemu pomocy społecznej, instytucji 

rynku pracy, JST, podmiotów ekonomii 

społecznej o charakterze reintegracyjnym, 

OWES, w celu zwiększenia synergii działań 

podejmowanych przez te podmioty w procesie 



 

podejmowanych przez te podmioty w procesie 

aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym prowadzące do 

wzrostu zatrudnienia w sektorze ekonomii 

społecznej. 

  

aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym prowadzące do 

wzrostu zatrudnienia w sektorze ekonomii 

społecznej. 
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Tabela „Wska źniki produktu”: 

- Brak wskaźnika Liczba podmiotów ekonomii 

społecznej objętych wsparciem [szt.]. 
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Tabela „Wska źniki produktu”: 

- Dodano wskaźnik Liczba podmiotów ekonomii 

społecznej objętych wsparciem [szt.]. 

 

 


