
 

Regulamin konkursu w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych 

ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową 

wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej 

- REJESTR ZMIAN  

Zapis przed zmianą Zapis po zmianie 

Str. 1 

 

Wersja (1.0) 

Str. 1 

 

Wersja (1.1) 

Str. 1 

 

Szczecin, dnia 15.12.2017 r. 

Str.1 

 

Szczecin, dnia 8.01.2018 r. 

Str. 10 

pkt. 1.3.6 

Biuro Informacji i Promocji EFS w Szczecinie: 91 

45 56 163, 91 42 56 164 

 

Str. 10 

pkt. 1.3.6 – skorygowano nr telefonu 

Biuro Informacji i Promocji EFS w Szczecinie: 91 

42 56 163, 91 42 56 164 

 

Str. 83 

pkt. 5.3.1.6 

Str. 83  

pkt. 5.3.1.6 – dodano zapis 

WAŻNE! Należy zwrócić uwagę na demarkację 

pomiędzy aktywną integrację o charakterze 

edukacyjną a aktywną integracją o 

charakterze zawodowym opisaną w pkt. 

5.3.2.12 niniejszego Regulaminu. 

Str. 87 
pkt. 5.3.2.16 

Jeśli ostatecznym celem realizacji szkoleń lub 

kursów zawodowych jest podjęcie zatrudnienia 

przez osobę bezrobotną lub bierną zawodową 

(aktywizacja zawodowa), co oznacza, że osoba 

została wyposażona w kwalifikacje zawodowe, 

które zostaną przez nią wykorzystane do 

uzyskania zatrudnienia – usługi tego typu 

zaliczane będą do aktywizacji zawodowej. 

Natomiast jeżeli podjęcie kursów i szkoleń 

prowadzić będzie do podniesienia kwalifikacji lub 

kompetencji osób już pracujących – tj. 

kwalifikacje zawodowe osoby zostaną 

dostosowanie do potrzeb rynku pracy, tego typu 

wsparcie będzie usługą o charakterze 

edukacyjnym. Zatem jeśli szkolenia kierowane są 

do osób pozostających bez zatrudnienia, należy 

traktować je jako aktywizację zawodową. 

Str. 87 
Doprecyzowano pkt. 5.3.2.16 

Jeśli ostatecznym celem realizacji szkoleń lub 

kursów zawodowych jest podjęcie zatrudnienia 

przez osobę bezrobotną lub bierną zawodową 

(aktywizacja zawodowa), co oznacza, że osoba 

została wyposażona w kompetencje i kwalifikacje 

zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku 

pracy, które zostaną przez nią wykorzystane do 

uzyskania zatrudnienia – usługi tego typu 

zaliczane będą do aktywizacji zawodowej. 

Natomiast jeżeli podjęcie kursów i szkoleń 

prowadzić będzie do podniesienia wykształcenia, 

kwalifikacji lub kompetencji osób już pracujących 

– tj. kwalifikacje zawodowe osoby zostaną 

dostosowanie do potrzeb rynku pracy, tego typu 

wsparcie będzie usługą o charakterze 

edukacyjnym. Z powyższego wynika, iż należy 

kierować się statusem osoby na rynku pracy. 



Natomiast jeśli kierowane są do osób pracujących 

jest to wtedy aktywizacja o charakterze 

edukacyjnym. 

 

Zatem jeśli kursy i szkolenia zawodowe 

kierowane są do osób pozostających bez 

zatrudnienia (w tym bezrobotnych), należy 

traktować je jako aktywizację zawodową. 

Natomiast jeśli kierowane są do osób 

pracujących jest to wtedy aktywizacja o 

charakterze edukacyjnym. 

 

Regulamin konkursu wraz z załącznikami Regulamin konkursu wraz z załącznikami 
 
W związku z wejściem w życie nowych 
logotypów, zaktualizowano w przedmiotowym 
zakresie wszystkie dokumenty. 

Załącznik 7.14 Zestawienie standardu i cen 
rynkowych wybranych wydatków i usług 
typowych dla konkursu nr RPZP.07.01.00-
IP.02-32-K32/18 
 
Pkt. 10, Str. 15 
 
Opieka nad dziećmi - 13,00 PLN/godz.  
= 60 min 
 
Opieka nad osoba zależną - 13,00 PLN/godz.  
= 60 min 

Załącznik 7.14 Zestawienie standardu i cen 
rynkowych wybranych wydatków i usług 
typowych dla konkursu nr RPZP.07.01.00-
IP.02-32-K32/18 
 
Pkt. 10, Str. 15 
 
Opieka nad dziećmi - 13,70 PLN/godz.  
= 60 min 
 
Opieka nad osoba zależną - 13,70 PLN/godz.  
= 60 min 

Zaktualizowano załączniki nr: 
 
-Załącznik nr 7.2 Wzór umowy o dofinansowanie projektu, 
-Załącznik nr 7.3 Wzór umowy dofinansowanie projektu – kwoty ryczałtowe. 
 

 

  


