
 

Programy aktywności lokalnej 

Kolejny nabór wniosków o dofinansowanie projektów 
w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański   

 

Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański rozpoczyna nabór wniosków dotyczący typu projektu 

nr 6 w ramach Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i  kształtowanie kapitału społecznego tj.:  

Programy aktywności lokalnej.  

Nabór nr 7/2021 – Programy aktywności lokalnej (EFS) 
 konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 
 

Termin składania wniosków: 12.10.2021 r. - 05.11.2021 r.  

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru 
wynosi 718.567,10 zł.  

Wartość dofinansowania w projekcie nie może przekroczyć 239.522,36 zł. 

W ramach naboru stosuje się ograniczenie kwoty dofinansowania w projekcie w odniesieniu do 
obowiązkowego wskaźnika produktu: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie, która nie może przekroczyć 11.976 zł / osobę. 

 

Na co można otrzymać dofinansowanie? 

 

Programy aktywności lokalnej[1] – wsparcie skierowane do środowisk zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności do lokalnych społeczności na 

obszarach zdegradowanych objętych rewitalizacją odbywające się z wykorzystaniem 

instrumentów aktywnej integracji[2]: 

a) Instrumenty aktywnej integracji o charakterze społecznym, których celem jest 

przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i 

aktywności; 

b) Instrumenty aktywnej integracji o charakterze zawodowym, których celem jest pomoc w 

podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i 

kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy; 

c) Instrumenty aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym, których celem jest wzrost 

poziomu wykształcenia lub jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy (łącznie z 

działaniami w zakresie aktywizacji zawodowej); 

d) Instrumenty aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym, których celem jest 

wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w 

społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy. 

 

W ramach ogłoszenia o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty z obszaru 

realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie 



dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na 

podstawie odrębnych przepisów), w szczególności: 

a) instytucje pomocy i integracji społecznej:  

i)  jednostki organizacyjne pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 12 marca 

2004 r.  

o pomocy społecznej;  

ii) jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określone w 

ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;  

iii) inne podmioty prowadzące działalność sferze pomocy i integracji społecznej (których 

głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej);  

b) podmioty ekonomii społecznej[3]:  

i)  spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2006 r. o 

spółdzielniach socjalnych;  

ii) jednostki reintegracyjne realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej (CIS, KIS, 

ZAZ, WTZ);  

iii) organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  

iv) spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy lub spółdzielnie 

inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. – 

Prawo spółdzielcze; 

v) koła gospodyń wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach 

gospodyń wiejskich; 

vi) zakłady pracy chronionej, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 

c) jednostki sektora finansów publicznych (w tym JST), instytucje publicznych i 

niepublicznych służb zatrudnienia (w zakresie wspólnych działań partnerskich z 

instytucjami pomocy i integracji społecznej).  

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na poziomie 

projektu wynosi 95%. Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości 

co najmniej 5% wydatków kwalifikowanych projektu. 

 

Pełna dokumentacja konkursowa naboru nr 7/2021 dostępna jest na stronie internetowej Lokalnej 
Grupy Działania – Fundusz Biebrzański: www.biebrza-leader.pl (zakładka Konkursy/EFS 2014-
2020/Nabór nr 7/2021). 

W przypadku pytań dotyczących naboru zapraszamy do kontaktu z pracownikami biura Lokalnej 
Grupy Działania - Fundusz Biebrzański pod nr tel.: (85) 71-28-307 lub w biurze stowarzyszenia: Plac 
Kościuszki 21, 16-150 Suchowola.  

 

Wyjaśnienia do przypisów: 

1
 OPS i PCPR realizuje program aktywności lokalnej w formie lokalnego programu pomocy społecznej, o których 

mowa w art. 110 ust. 10 oraz art. 112 ust. 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 
2
 Usługi reintegracji społecznej i zawodowej realizowane przez CIS i KIS są uznawane za kompleksową usługę 

aktywnej integracji, obejmującą aktywną integrację społeczną i zawodową. 
3
 Zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa  z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 

http://www.biebrza-leader.pl/

