Pytanie.
Proszę o informację czy operacja, która dotyczy usług społecznych w rozumieniu ustawy z dnia
19.07.2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych może zostać
zrealizowana w ramach KSOW?
Zgodnie z art. 2 ust. 1 w/w ustawy usługi społeczne oznaczają działania z zakresu:
1) polityki prorodzinnej,
2) wspierania rodziny,
3) systemu pieczy zastępczej,
4) pomocy społecznej,
5) promocji i ochrony zdrowia,
6) wspierania osób niepełnosprawnych,
7) edukacji publicznej,
8) przeciwdziałania bezrobociu,
9) kultury,
10) kultury fizycznej i turystyki,
11) pobudzania aktywności obywatelskiej,
12) mieszkalnictwa,
13) ochrony środowiska,
14) reintegracji zawodowej i społecznej,
– podejmowane przez gminę w celu zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej, świadczone w
formie niematerialnej bezpośrednio na rzecz osób, rodzin, grup społecznych, grup mieszkańców o
określonych potrzebach lub ogółu mieszkańców.
Partner złożył wniosek którego celem jest przybliżenie mieszkańcom województwa śląskiego usług
społecznych podejmowanych w środowisku wiejskim na rzecz rozwoju społecznego, poprzez
przeprowadzenie badania, publikację raportu z wynikami badań oraz organizację konferencji w
okresie realizacji projektu.
Operacja polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu badania dotyczącego usług społecznych na
obszarach wiejskich województwa śląskiego – ich diagnozy oraz określenia perspektywy rozwoju w
kontekście pandemii COVID-19. Efekty przeprowadzonego badania zostaną zaprezentowane w
formie specjalnego wydawnictwa mającego formę Raportu oraz podczas Konferencji on-line.
Podczas konferencji Partner omówi następujące tematy: „Diagnoza funkcjonowania usług
społecznych” oraz „Perspektywy rozwoju usług społecznych w kontekście pandemii COVID-19”.
Natomiast w raporcie pn. Usługi społeczne na obszarach wiejskich województwa śląskiego – diagnoza
i perspektywy rozwoju w kontekście pandemii COVID-19 omówione zostaną następujące zadarnienia:
I. Usługi społeczne – ustalenia definicyjne, II. Rozwój i istota usług społecznych, III. Diagnoza usług
społecznych na obszarach wiejskich, IV. Perspektywy rozwoju usług społecznych na obszarach
wiejskich, V. Wnioski i zalecenia
Operacja została zgłoszona w ramach Priorytetu 6: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania
ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich, Cel 1: Zwiększenie udziału
zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, Działanie 6 Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich
oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju, Temat 4 - Rozwój
lokalny.

Wątpliwości JR KSOW budzi w szczególności tematyka operacji, tj. usługi społeczne.
Wobec powyższego proszę o informację czy opisana powyżej operacja może został zrealizowana w
ramach KSOW.
Odpowiedź.
W części III pkt 4 instrukcji wypełnienia wniosku o wybór operacji napisano: „W celu ułatwienia
wyboru tematu i opisania operacji zgodnie z nim, poniżej wskazano zakresy niektórych tematów,
którymi należy się kierować przygotowując wniosek. Zakresy oznaczone poniżej literami, przypisane
do danego tematu, są katalogiem zamkniętym, co oznacza, że operacja nie może dotyczyć innych
kwestii niż tam wskazane. Wybierając temat z określonym zakresem, partner KSOW musi opracować
operację dotyczącą co najmniej jednej kwestii z tego zakresu oznaczonej literowo, ale jego operacja
może również dotyczyć więcej niż jednej z tych kwestii, maksymalnie wszystkich w ramach danego
tematu.”
Temat 4 „Rozwój lokalny – wymiana i upowszechnianie wiedzy i doświadczeń” dotyczy następujących
kwestii:
a) poprawy dostępu do infrastruktury publicznej w celu wzmocnienia przewag danego obszaru,
wyrównywania szans rozwojowych wszystkich mieszkańców oraz dywersyfikacji zatrudnienia na
obszarach wiejskich,
b) wykorzystania powiązań z małymi miejscowościami i dużymi miastami przez tworzenie sieci
powiązań między wsią a miastem,
c) rozwoju współpracy na obszarach wiejskich w wymiarze produkcyjnym, usługowym i społecznym
przez dążenie do wdrożenia formuły „wsi wielofunkcyjnej”, która rozwija się nie tylko w sektorze
rolniczym, ale także przez rozwój innych gałęzi lokalnej gospodarki z zachowaniem zasad
proekologicznych oraz sprzyja zauważalnemu podwyższeniu jakości życia mieszkańców,
d) identyfikacji potencjału lokalnych społeczności w kierunku tworzenia strategii promocji produktu
lokalnego,
e) działalności kół gospodyń wiejskich jako szansy na wykorzystanie potencjału kobiet dla rozwoju
lokalnej społeczności,
f) inteligentnych wiosek - wspierania oddolnych inicjatyw i narzędzi wykorzystujących nowoczesne
metody i technologie, które służą poprawie jakości i poziomu życia mieszkańców obszarów wiejskich,
w tym poprawie konkurencyjności terenów wiejskich, promujących ideę smart village,
g) planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i
środowiskowego danego obszaru,
h) planowania i wdrażania rozwoju lokalnego wśród pracowników lub członków LGD.
W opinii MRiRW operacja partnera KSOW dotycząca usług społecznych w rozumieniu ustawy z dnia
19.07.2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, podejmowanych w
środowisku wiejskim na rzecz rozwoju społecznego nie dotyczy żadnego z ww. punktów objętych
zakresem tematu 4. Oznacza to, że operacja ta nie spełnia obligatoryjnego kryterium „Opis operacji
wskazuje, że jej realizacja dotyczy wyłącznie jednego tematu wybranego spośród tematów
wskazanych w ogłoszeniu o konkursie”, a tym samym nie może zostać wybrana.

