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Wg ro/d/ielnika

Szanowni Panstwo,

w ramach Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji spolecznych (EaSI) Komisja
Europejska opublikowala zaproszenie do skladania wnioskow o wsparcie finansowe inicjalyw
odnoszacych si? do innowacji spolecznych pn. HUstanawianie i testowanie zintegrowanych intenvencji.
majqce na celu wspieranie osob w (najbardziej) wrazliwych sytuacjach" (VP/2020/003).

Zaproszenie do skladania wnioskow ma na celu wsparcie istnicjacych lub nowych partnerstw
w testowaniu innowacyjnych podejsc wspierajqcych realizacje zasady 14 Europcjskiego Filaru Pravv
Socjalnych (dalcj: Filaru) pn. tfDoc/wd minimality". Zasada ta stanowi, ze kazdy, kto nic dysponujc
wystarczaj^cymi zasobami, ma prawn do odpowiedniego dochodu minimalnego zapewniajqcego godne
zycie na wszystkich jego etapach oraz skuteczny dostep do towarow i ustug wspicrajqcych.
W przypadku osob zdolnych do pracy, swiadczenia zwiazane z dochodem minimalnym powinny bye
powiazane z zachetami do (ponownego) wltjczenia si? do rynku pracy.

Zaklada sit;, ze w ramach projektu:

• wdrozony zostanie model innowacji spolecznych w zakresie realizacji zasady 14 Filaru.
dotyczijccj minimalncgo dochodu, poprzcz zintcgrowane podejscic do aktywncj intcgracji,
ktore Iqczy zapewnianie dochodu oraz swiadczenie usiug, w szczegolnosci uslug spolecznych
i wspicraj^cych dostep do zatrudnienia;

• zintegrowanc wsparcie i uslugi bedq skutccznic dostarcv.ane do (najburdzicj) wrazliwych grup
spolecznych;

• metodologia oceny aktywizaeji (w spoleczeristwie i na rynku pracy) wrazliwej populacji ;
• ponad 80% klientow bedzie zatrudnionych, szkolonych lub uczestniczyc w innych

aktywizujijcych dzialaniach, lub objetych innymi dzialaniami spolecznymi.
Nalezy zaznaczyc, ze samo swiadczenie minimalnego dochodu nie bedzie finansowane w ramach
projektu.

Calkowity budzet przeznaczony na wspolfinansowanie projcktow przez UK w ramach niniejszego
zaproszenia do skladania wnioskow to 10 000 000 EUR. W ramach tcgo budzctu Komisja planujc



sfmansowac okolo 8 projektow, przy czym dotacja UE nie moze przekroczyc 80% calkowitych kosztow
projcktu, a wnioskodawcy muszg zagwarantowac wspolfinansowanie pozostatcj kwoty.

Dotacja hedzie przyznawana konsorcjum zaintcresowanych stron, tzn. wiodacemu wnioskodawcy
i wspohvnioskodawcom. Aby kwalifikowac sit;, wiodqcy wnioskodawca i wspohvnioskodawcy mus/.i}
nalezec do jednej z kategorii ponizej wskazanych podmiotow:

• organ publiczny lub agencja publiczna, wyraznie upowaznione na pismie przez wtasciwe
organy publicznc do przyj^cia odpowicdzialnosci za rcalizacj^ dzialania;

• organizacja non-profit (ptywatna lub publiczna);

• osrodki badawcze/instytuty/szkohy wyzsze;

• organizacje spoleczeristwa obywatclskiego;

• organizacja partnerow spolecznych na poziomie europejskim, krajowym lub regionalnym.
Term in skladania wnioskow uptywa 15 pazdziernika 2020 r. Orientacyjna data rozpoczi^cia dziatan
w ramach projektu to 1 kwietnia 2021 r. a czas trwania samego projektu to 30 miesi^cy.

Knmisja zach9ca wnioskodawcow do ztozenia propozycji projektu w j?zyku angielskim, aby ulatwic
ich rozpatrzenie i przyspieszyc proces oceny. Niemniej wnioski zlozone w jednym z j^zykow
urzt;dowych UE zostana rownicz przyjetc. W takim przypadku do wniosku nalczy dolaczyc strcszczenic
w j^zyku angielskim.

W zalqczeniu przcsylam dokumcnt Komisji oraz informacJ9 z programu EaSI Zespofy tls. analizy szans
i zagrozen oraz potencjalnych kierunkow rozwoju obszarow wiejskich do 2030 r. skupiajq
przcdstawicicli bardzo wielu srodowisk i juz nicjcdnokrotnic stanowihy najlcpsze forum dyskusji o
potrzcbach rozwojowych w Paiistwa regionie, dlatego chcialbym za Paiistwa posrednictwem przekazac
ninicjszg informacjc osobom lub podmiotom, ktore mogtyby bye zainteresowane wnioskowaniem o
un i jnc dofmansowanie innowacyjnych dziatan odnosz^cych si^ do ww. obszaru.

Z powazaniem,

Ryszard Kaminski

Podsekretarz Stanu


