
KONKURS W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 

DZIAŁANIE 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym 

  

Informujemy, że Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego  
w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  ogłosił konkurs pod nazwą Wsparcie 
tworzenia centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług  
nr  POWR.02.08.00‐IP.03‐00‐001/20 – na projekty realizowane w ramach Priorytetu II: 
Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 „Rozwój 
usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym” Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój (POWER).  
 
Celem konkursu jest przeprowadzenie pilotażu rozwiązań przewidzianych w ustawie z dnia  
19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (zwanej 
dalej „Ustawą”), tj. wypracowanie i przetestowanie funkcjonowania modelowych rozwiązań  
w zakresie integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych do ogółu mieszkańców (usług 
społecznych użyteczności publicznej), dostosowanych do specyfiki określonych typów 
wspólnot samorządowych szczebla podstawowego (gmin), przy wykorzystaniu centrum usług 
społecznych (CUS) jako nowej jednostki organizacyjnej. 
 
Konkurs służy wyłonieniu trzydziestu projektów, w ramach których zostanie utworzonych  
30 Centrów Usług Społecznych (CUS‐ów), w których zostanie wypracowanych  
i przetestowanych 30 rozwiązań modelowych w zakresie realizowania usług społecznych 
użyteczności publicznej przy wykorzystaniu CUS – każde przystosowane do 1 z 6 typowych 
sytuacji brzegowych, odpowiadających wyróżnionym w konkursie kategoriom  
(i podkategoriom) gmin. 
 
Zadaniem wnioskodawcy będzie wypracowanie założeń oraz materiałów niezbędnych do 
wdrożenia CUS na swoim terenie, następnie uzyskanie ich akceptacji przez Radę Programową 
powołaną na potrzeby konkursu, a finalnie – dokonanie w oparciu o nie testowego wdrożenia. 
 
Projekty składane w odpowiedzi na konkurs powinny przyczyniać się do realizacji celów PO 
WER, w szczególności muszą wpisywać się w realizację celu szczegółowego Osi II Efektywne 
polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, jakim jest: Zwiększenie dostępu do 
zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej. 
 
Okres realizacji projektu w niniejszym konkursie nie przekracza 36 miesięcy. 
 
Wnioskodawcą w konkursie jest jednostka samorządu terytorialnego – gmina.  
 
W przypadku realizacji projektu w formule partnerskiej, rolę lidera partnerstwa pełni gmina, 
będąca stroną umowy o dofinansowanie (Wnioskodawca). Partnerami w projekcie mogą być 
m.in.: uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym, jednostki 
naukowe, w tym instytuty badawcze. 
 



Projekt musi spełniać poniższe warunki w zakresie partnerstwa: 
1. wybór partnerów, o których mowa w art. 33 ust. 2‐4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.  

o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  
w perspektywie 2014‐2020 (o ile dotyczy),  

2. utworzenie albo zainicjowanie partnerstwa w terminie zgodnym z art. 33 ust. 3  
i Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych PO WER tj. przed złożeniem wniosku  
o dofinansowanie albo przed rozpoczęciem realizacji projektu, o ile data ta jest 
wcześniejsza od daty złożenia wniosku o dofinansowanie. 

 
Alokacja w całym konkursie wynosi 100 000 000,00 PLN. 
 
Wybór projektów do dofinansowania następuje w trybie konkursowym w oparciu o wniosek 
o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi 
wniosków aplikacyjnych SOWA w ramach utworzonego przez Instytucję Organizującą 
Konkurs (IOK) naboru. 
System ten dostępny jest z poziomu przeglądarki internetowej pod adresem: 
www.sowa.efs.qov.pl. 
 
Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie od dnia 31 stycznia 2020 r. (od godziny 
0:00) do dnia 28 lutego 2020 r. (do godziny 12.00) na formularzu w formie dokumentu 
elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA  
w ramach utworzonego przez IOK naboru. 
 
Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie:  https://www.power.gov.pl/nabory/1‐
266/ 
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