
KOMISJA EUROPEJSKA 

DYREKCJA GENERALNA DS. ZATRUDNIENIA, SPRAW SPOŁECZNYCH I WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO 

Sprawy Społeczne 

Strategia Inwestycji Społecznych 

Zaproszenie do składania wniosków w sprawie innowacji społecznych – Ustanawianie i 

testowanie zintegrowanych interwencji, mających na celu wspieranie ludzi w (najbardziej) 

wrażliwych sytuacjach 

(Realizacja zgodnie z zasadą 14 Europejskiego Filaru Praw Socjalnych pn. Dochód minimalny) 

Program:  Program UE na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych 

(EaSI) (nr zaproszenia VP/2020/003) 

Kwota:     10.000.000 Euro 
Oczekiwana liczba projektów:  8 

Cel główny: 

Dofinansowanie będzie wspierać innowacyjne i eksperymentalne projekty na szczeblu lokalnym i 
regionalnym, których celem jest wprowadzenie kompleksowych systemów wsparcia osób w 
(najbardziej) wrażliwych sytuacjach. W wybranych projektach przetestowane zostaną 
innowacyjne podejścia do realizacji zasady 14 Europejskiego Filaru Praw Socjalnych dotyczącej 
minimalnego dochodu. Zapewni zintegrowane realizowanie trzech aspektów aktywnej integracji: 
odpowiedniego wsparcia dochodu wraz z aktywizacją na rynku pracy oraz efektywnego dostępu 
do odpowiednich towarów i usług. Należy pamiętać, że świadczenia pieniężne z tytułu 
minimalnego dochodu nie mogą być współfinansowane. 

Beneficjenci: 

Dotacja będzie przyznawana konsorcjum zainteresowanych, czyli tzw. wnioskodawcy głównemu 
oraz współwnioskodawcom, na podstawie następujących kryteriów kwalifikowalności: 

1. Wnioskodawca główny musi być organem publicznym na szczeblu centralnym, 
regionalnym lub lokalnym albo podmiotem prawa publicznego. 

2. Wnioskodawca główny i współwnioskodawcy muszą należeć do jednej z kategorii poniżej 
wskazanych podmiotów: 

a. organ odpowiedzialny za przyznawanie świadczeń z tytułu minimalnego dochodu lub 
zarządzanie nimi (lub podobne świadczenia pieniężne netto z zabezpieczenia 
społecznego), 

b. organ realizujący środki aktywnej polityki rynku pracy, czyli publiczne lub prywatne 
służby zatrudnienia, 

c. podmiot świadczący usługi socjalne lub dostarczający towary i usługi, czyli różne 
organizacje publiczne i non-profit, zapewniające świadczenia rzeczowe i usługi 
wsparcia dla gospodarstw domowych w trudnej sytuacji. 

3. Przynajmniej jeden ze współwnioskodawców musi być organizacją pozarządową. 

4. Co najmniej jeden współwnioskodawca musi pochodzić z innego kraju uczestniczącego w 
EaSI niż wnioskodawca główny. 

 



Grupa docelowa: 

Celem projektu jest włączenie społeczne osób znajdujących się w trudnej sytuacji oraz 
napotykających duże przeszkody w integracji społecznej i na rynku pracy. Niektóre z nich są 
beneficjentami świadczeń o minimalnym dochodzie (lub innej formy pomocy społecznej), 
podczas gdy inne mogą nie korzystać z takiego wsparcia. Osoby te zazwyczaj mają do czynienia ze 
złożonymi, wielorakimi barierami na drodze do integracji społecznej, i wymagają 
wieloaspektowych, skoordynowanych interwencji. 

Działania projektowe: 

1. Ustanowienie niezbędnych struktur i budowanie zdolności zintegrowanego wsparcia dla 
(najbardziej) wrażliwych - O ile takie struktury instytucjonalne nie istnieją już na poziomie 
lokalnym lub regionalnym, pierwsze działania powinny mieć na celu rozwój i 
ustanowienie struktur i systemów zapewniających zintegrowane dostarczanie trzech 
aspektów aktywnej integracji zgodnie z zasadą 14 Europejskiego Filaru Praw Socjalnych. 
Struktura powinna umożliwiać dotarcie do potrzebujących gospodarstw domowych 
(zarówno tych, które już zostały objęte sieciami bezpieczeństwa socjalnego, jak i tych 
kwalifikujących się, ale jeszcze nie korzystających z pomocy). 

2. Docieranie do potrzebujących osób i gospodarstw domowych - Ten obszar interwencji 
powinien mieć na celu przetestowanie innowacyjnego zasięgu i holistycznego podejścia, 
które pozwolą na zwiększenie absorpcji świadczeń i zapewnienia skutecznych 
mechanizmów zarządzania i współpracy. Po dotarciu do grupy docelowej nastąpi 
konkretne świadczenie usług i wsparcie. Oczekuje się, że każdy projekt obejmie co 
najmniej 300 osób. W przypadku osób zdolnych do pracy wsparcie powinno mieć na celu 
integrację na rynku pracy. W przypadku osób napotykających na liczne i złożone bariery 
oraz nieprzygotowanych do uczestnictwa w rynku pracy wsparcie powinno być 
ukierunkowane na ich uczestnictwo w życiu społecznym i zwiększoną aktywizację na rzecz 
integracji społecznej, a dopiero później na rynku pracy. 

3. Ocena działań w ramach projektu - Należy uwzględnić kompleksowy plan monitorowania i 
oceny interwencji, w tym metodologię obejmującą wyniki i wskaźniki rezultatu. 

4. Włączanie do głównego nurtu/zwiększanie skali/rozpowszechnianie - każdy wniosek musi 
zawierać szczegółowy plan włączania do głównego nurtu/zwiększania 
skali/rozpowszechniania w celu promowania wyników działania na poziomie lokalnym, 
regionalnym lub krajowym i europejskim. 

5. Współpraca ponadnarodowa - wspieranie wymiany wiedzy i doświadczeń między różnymi 
krajami uczestniczącymi w EaSI. 

Harmonogram: 

Termin składania wniosków upływa 15 października 2020 r. Oczekuje się, że umowy o dotację 
zostaną podpisane w I kwartale 2021 r. 
 
Pełny tekst zaproszenia dostępny jest tutaj: https://bit.ly/3hMYwWh 
 
W przypadku pytań prosimy w pierwszej kolejności zapoznać się z FAQ opublikowanym pod 
powyższym linkiem, a jeśli nie ma tam odpowiedzi na Państwa pytania, prosimy o kontakt pod 
mailem: empl-vp-2020-003@ec.europa.eu 
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