Z dnia 5.03.2019
Stanowisko IZ RPO WK-P dotyczące weryfikacji kwalifikowalności grupy docelowej w ramach
projektów grantowych i rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie przesłanek
przynależności do grupy docelowej.
Instytucja Zarządzająca RPO WK-P (dalej IZ RPO WK-P) rozstrzygając wątpliwości dotyczące grupy
docelowej w projektach grantowych wzięła pod uwagę następujące informacje publikowane przez IZ
RPO WK-P w treści Zasad udzielania wsparcia na projekty grantowe bądź wyjaśnień IZ zawartych w
FAQ opublikowanym w ramach naboru RPKP.11.01.00-IZ.00-04-134/17.
Zgodnie z zapisami Zasad udzielania wsparcia na projekty grantowe oraz Wytycznymi
w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z
wykorzystaniem EFS i EFRR na lata 2014-2020 z dnia 24 października 2016 r. grupę docelową stanowią
osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj.:
1. osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem przez
pomoc społeczną, tj. spełniające co najmniej jeden z warunków określonych w art. 7 ustawy o
pomocy społecznej - zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej lub oświadczenie uczestnika (z
pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą);
2. osoby o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym
- zaświadczenie z właściwej instytucji lub oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o
odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą);
3. osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą, rodziny
przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w
ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zaświadczenie z właściwej instytucji, zaświadczenie od kuratora, wyrok sądu, oświadczenie
uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą);
4. osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i
przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach
nieletnich - zaświadczenie od kuratora; zaświadczenie z zakładu poprawczego lub innej instytucji
czy organizacji społecznej zajmującej się pracą z osobami nieletnimi o charakterze
wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym; kopia postanowienia sądu; inny dokument
potwierdzający zastosowanie środków zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości;
5. osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach
socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zaświadczenie z ośrodka wychowawczego/ młodzieżowego/ socjoterapii;
6. osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w
zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy
unijnych na lata 2014-2020- odpowiednie orzeczenie lub innym dokument poświadczający stan
zdrowia;
7. rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów
nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z
niepełnosprawnością – odpowiednie orzeczenie lub innym dokument poświadczający stan
zdrowia oraz oświadczenie uczestnika (z pouczeniem odpowiedzialności za składanie
oświadczeń niezgodnych z prawdą);

8. osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - zaświadczenie z Urzędu Pracy;
9. osoby niesamodzielne – zaświadczenie od lekarza; odpowiednie orzeczenie lub innym dokument
poświadczający stan zdrowia, oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za
składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą);
10.osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych
w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata
2014-2020 - zaświadczenie od właściwej instytucji lub inny dokument potwierdzający ww.
sytuację np. kopia wyroku sądowego, pismo ze spółdzielni o zadłużeniu, oświadczenie uczestnika
(z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą);
11.osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - oświadczenie
uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą).
Ponadto IZ RPO WK-P podkreśla, iż warunkiem kwalifikowalności uczestnika projektu jest:
1. spełnienie przez niego kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału w projekcie,
potwierdzonych odpowiednim dokumentem urzędowym lub zaświadczeniem, a w przypadku braku
możliwości uzyskania ww. dokumentu odpowiednim oświadczeniem uczestnika projektu,
2. uzyskanie danych o osobie fizycznej, o których mowa w załączniku nr 1 i 2 do rozporządzenia EFS,
tj. m.in. płeć, status na rynku pracy, wiek, wykształcenie, lub danych podmiotu, potrzebnych do
monitorowania wskaźników kluczowych oraz przeprowadzenia ewaluacji, oraz zobowiązanie osoby
fizycznej do przekazania informacji na temat jej sytuacji po opuszczeniu projektu.
IZ RPO WK-P informuje, iż co do zasady dokumentem do weryfikacji spełnienia kryterium w ramach
rekrutacji powinno być zaświadczenie. Niemniej IZ RPO WK-P dopuszcza, iż w przypadku braku
możliwości uzyskania ww. dokumentu kryterium należy weryfikować na podstawie oświadczenia.
Wskazany powyżej katalog grupy docelowej wynika wprost z zapisów dokumentów programowych i
Zasad udzielania wsparcia na projekty grantowe. Wobec powyższego w sytuacji, kiedy dopuszczone
jest jako źródło weryfikacji oświadczenie (a beneficjent nie może pozyskać zaświadczenia) jest ono
kwalifikowalnym źródłem weryfikacji. W treści oświadczenia powinna się znaleźć informacja z tytułu
jakiej przesłanki wykluczenia osoba kwalifikuje się do udziału w projekcie oraz pouczenie o
odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.
Dodatkowo IZ RPO WK-P zwraca uwagę, iż w przypadku uczestników należących do grupy docelowej
wskazanej w punktach 4, 5, 6 i 8 dokumentem służącym do weryfikacji spełnienia kryterium w ramach
rekrutacji powinno być zaświadczenie bądź inny rodzaj dokumentu o charakterze formalnym.
O tym, czy beneficjent celem weryfikacji kwalifikowalności potencjalnych uczestników projektu
grantowego będzie wymagał od uczestnika zaświadczenia lub oświadczenia – decyduje rodzaj
kryterium uprawniającego daną osobę do udziału w projekcie. Zaświadczenie może być wymagane
tylko wtedy, gdy istnieje dokument potwierdzający spełnienie określonego kryterium przez uczestnika
projektu grantowego. Oświadczenie natomiast jako przejaw woli uczestnika projektu grantowego
przystąpienia do projektu i tym samym poświadczenia kwalifikowalności swojego uczestnictwa w
projekcie grantowym – złożone na piśmie będzie wystarczające do potwierdzenia spełnienia kryteriów
kwalifikowalności przez daną osobę fizyczną, gdy kryterium kwalifikowalności uczestnika projektu nie
wymaga zastosowania zaświadczeń.
Podsumowując IZ RPO WK-P, w przypadku braku możliwości przedłożenia przez uczestnika projektu
grantowego urzędowego dokumentu o charakterze formalnym tj. zaświadczenie wydane na podstawie
przepisów szczególnych bądź zaświadczenie wydane na wniosek osoby zainteresowanej

potwierdzające określone fakty lub stan prawny, dopuszcza weryfikację spełnienia kryterium na
podstawie oświadczenia, przy czym w treści oświadczenia należy wskazać pouczenie o
odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.
Załącznik – Minimalny wzór oświadczenia uczestnika

Minimalny wzór oświadczenia (do uzupełnienia logotypy)
OŚWIADCZENIE O STATUSIE OSOBY WYKLUCZONEJ LUB ZAGROŻONEJ UBÓSTWEM I
WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM
Ja, niżej podpisany(a),
...................................................................................................................................................................
(Imię i nazwisko Kandydata/tki do Projektu objętego grantem)

zam............................................................................................................................................................
(adres zamieszkania: miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy)

PESEL Kandydata/tki do Projektu objętego grantem:
...................................................................................................................................................................

Uprzedzony/a o odpowiedzialności Cywilnej (wynikającej z Kodeksu Cywilnego) za składanie
oświadczeń niezgodnych z prawdą, niniejszym oświadczam1, że jestem osobą wykluczoną lub
zagrożoną wykluczeniem społecznym, gdyż spełniam minimum jedną z poniższych przesłanek2:
□ osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikująca się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj.
spełniająca co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności;
długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w sprawach opiekuńczowychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub
wielodzietnych; trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej
status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku
z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.
o cudzoziemcach; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
alkoholizmu lub narkomanii; zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; klęski żywiołowej lub
ekologicznej);
□ osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
□ osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny
przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa
w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
□ osoby z rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub
opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem
z niepełnosprawnością;
□ osoby niesamodzielne, o których mowa 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 z
24.10.2016 r;

1

W związku z brakiem możliwości przedłożenia zaświadczenia bądź innego rodzaju dokumentu o charakterze
formalnym.
2
Należy wybrać odpowiednią formę wykluczenia.

□ osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w
zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 20142020 z 18 maja 2017 r;
□ osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

........................................................
(miejscowość, data)

...................................................................
(czytelny podpis Kandydata/tki do Projektu
objętego grantem lub prawnego opiekuna w
przypadku, gdy Kandydat/tka jest osobą
ubezwłasnowolnioną lub nieletnią)

