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„Razem Mo?emy Wi?cej – Pierwsza Edycja Programu
Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”
Minister Rodziny i Polityki Spo?ecznej og?asza nabór w ramach Konkursu ofert „Razem
Mo?emy Wi?cej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata
2022–2023” w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata
2022–2025
1. Podstawa prawna naboru
Na podstawie art. 62d ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2021 r. poz. 1100, z pó?n. zm.), zwanej dalej „Ustaw?”, Minister
Rodziny i Polityki Spo?ecznej, zwany dalej „Ministrem”, og?asza Konkurs ofert pn. „Razem
Mo?emy Wi?cej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata
2022–2023”, zwany dalej „Konkursem ofert”, w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego
dla Cudzoziemców na lata 2022–2025, zwanego dalej „Programem” i zaprasza do sk?adania ofert
na wsparcie finansowe projektów w ramach dwóch priorytetów.
2. Podmioty uprawnione
O przyznanie ?rodków rezerwy Funduszu Pracy dla projektów w ramach konkursu mog? ubiega?
si? podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 lub 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia?alno?ci
po?ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z pó?n. zm.) lub instytucje rynku
pracy, czyli podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–4 Ustawy i jednostki samorz?du
terytorialnego – zwane dalej „Oferentami”. Wybrani Oferenci do realizacji projektów w ramach
Programu s? dalej zwani „Realizatorami”.
3. Grupa docelowa
Bezpo?rednimi odbiorcami proponowanych dzia?a? w ramach zg?oszonych ofert, czyli
beneficjentami projektów s? cudzoziemcy legalnie przebywaj?cy w Polsce, wymagaj?cy wsparcia w
jednym lub wi?cej obszarach priorytetowych okre?lonych w Programie. Program b?dzie w sposób
szczególny uwzgl?dnia? cudzoziemców, którzy przyjechali do Polski z pa?stw znajduj?cych si? w
sytuacji kryzysowej, np. zwi?zanej z prowadzonymi na ich terenie dzia?aniami zbrojnymi (w tym na
Ukrainie). Dodatkowym atutem zg?oszonych ofert w bie??cej Edycji Programu b?dzie
uwzgl?dnienie grupy cudzoziemców, którzy zostali ewakuowani w ubieg?ym roku do Polski w
ramach rz?dowego wsparcia sojuszników z Afganistanu lub którzy znale?li si? w szczególnie
trudnej sytuacji w zwi?zku z ewakuowaniem z obszarów obj?tych dzia?aniami wojennymi na
Ukrainie.
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Oferent powinien okre?li? warunki dost?pu wybranych cudzoziemców do udzia?u w projekcie na
podstawie diagnozy potrzeb odnosz?cej si? do projektowanych dzia?a?, zgodnych z priorytetami
Programu oraz zadaniami zdefiniowanymi dla danej Edycji Programu.
4. Zadanie b?d?ce przedmiotem konkursu ofert
Zakres mo?liwych do zrealizowania w ramach konkursu zada? obejmuje aktywizacj? zawodow?
oraz integracj? i aktywno?? spo?eczn? cudzoziemców legalnie przebywaj?cych w Polsce.
Poni?ej znajduj? si? poszczególne obszary priorytetowe wraz ze wskazaniem przyk?adowych
dzia?a?, które Oferent powinien przewidzie? w swojej Ofercie.
Priorytet I: Aktywizacja zawodowa
Zadanie: Integracja na rynku pracy poprzez aktywizacj? zawodow? i rozwój przedsi?biorczo?ci
cudzoziemców poszukuj?cych pracy, planuj?cych otworzenie dzia?alno?ci lub ju?
pracuj?cych/prowadz?cych dzia?alno??, ale wymagaj?cych wsparcia.
Na to zadanie mo?e sk?ada? si? jedno lub wi?cej z poni?szych dzia?a?:
1. Profilowanie potrzeb i potencja?u cudzoziemca (oczekiwania vs mo?liwo?ci na rynku
pracy).
2. Organizowanie kursów, szkole? lub innych form kszta?cenia albo pomocy w znalezieniu i
finansowaniu dost?pnych szkole?, kursów lub innych form kszta?cenia.
3. Wsparcie w niezb?dnych formalno?ciach zwi?zanych z uznawaniem wykszta?cenia i
kwalifikacji.
4. Profesjonalne doradztwo zawodowe i wsparcie w procesie aktywizacji zawodowej, a tak?e
w zakresie zak?adania oraz prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej w Polsce.
5. Wsparcie w procesie po?rednictwa pracy (?wiadczonego przez publiczne s?u?by
zatrudnienia i inne instytucje rynku pracy) i w kontaktach z pracodawcami.
Priorytet II: Integracja i aktywno?? spo?eczna
Zadanie: Integracja w spo?ecze?stwie poprzez rozwój indywidualny oraz wzmocnienie aktywno?ci
w ró?nych obszarach ?ycia spo?ecznego cudzoziemców.
Na to zadanie mo?e sk?ada? si? jedno lub wi?cej z poni?szych dzia?a?:
1. Zapewnienie wsparcia asystenta integracyjnego opracowuj?cego indywidualn? ?cie?k?
integracji spo?ecznej dla doros?ych oraz wspieraj?cego w kontaktach z instytucjami i w
sytuacjach ?ycia codziennego.
2. Zapewnienie pomocy prawnej, psychologicznej i psychoterapeutycznej, zwi?zanej ze
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3.
4.

5.

6.

7.

zdrowiem psychiczno-fizycznym - równie? w odniesieniu do do?wiadczenia migracji, a
tak?e do?wiadczania ró?nic kulturowych, czy wynikaj?cych ze zmiany dotychczasowego
otoczenia cudzoziemca i jego rodziny.
Zapewnienie nauki j?zyka polskiego, kursów i szkole? w zakresie orientacji kulturowej oraz
w innych obszarach przydatnych z punktu widzenia integracji spo?ecznej.
Zapewnienie niezb?dnego t?umaczenia oraz wsparcia w kontaktach z instytucjami
publicznymi, jak i prywatnymi (np. zak?adanie konta bankowego, nabywanie
nieruchomo?ci, spe?nianie obowi?zków obywatelskich, korzystania z transportu
publicznego lub uzyskania uprawnie? do kierowania pojazdami, korzystanie z oferty
pomocowej (m.in. socjalnej i mieszkaniowej), edukacyjnej, rozwojowej oraz rozrywkowokulturalnej.
Wsparcie integracyjne w wymiarze bytowym, tj. asystentura w poszukiwaniu miejsca
zamieszkania, cz??ciowe finansowanie najwa?niejszych op?at na start, m.in. op?aty
czynszowe np. w postaci bonów.
Wsparcie integracji cudzoziemców w szko?ach i aktywno?ci g?ównych interesariuszy
?rodowiska szkolnego (np. asystentura w trakcie zaj?? szkolnych oraz w kontaktach
opiekunów z placówk? o?wiatow?, organizacja warsztatów i szkole? dla nauczycieli i
rodziców, zarówno o tematyce dotycz?cej kultury polskiej, jak i kultury pa?stw pochodzenia
cudzoziemskich uczniów, wydarze? o charakterze integracyjnym).
Specjalistyczne dzia?ania dla ma?oletnich cudzoziemców.

Sk?adane Oferty maj? realizowa? cel g?ówny Programu, jakim jest aktywizacja zawodowa oraz
integracja i aktywno?? spo?eczna cudzoziemców legalnie przebywaj?cych w Polsce.
5. Termin realizacji oraz wysoko?? ?rodków przeznaczonych na realizacj? Programu w
latach 2022–2023
Program w 2022 r. jest realizowany od dnia og?oszenia Konkursu, a realizacja zadania rozpoczyna
si? od zawarcia Umowy.
?ród?em finansowania Programu s? ?rodki rezerwy Funduszu Pracy.
Na realizacj? projektów w ramach Konkursu ofert „Razem Mo?emy Wi?cej – Pierwsza Edycja
Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023” planuje si? przeznaczy? kwot?
do 40 000 000 z? (s?ownie: czterdzie?ci milionów z?otych).
6. Zasady przyznawania ?rodków rezerwy Funduszu Pracy
W ramach poszczególnych obszarów priorytetowych, Minister okre?la minimalne i maksymalne
kwoty jakie mog? zosta? przekazane na realizacj? pojedynczego projektu w ramach bie??cej edycji
Programu, zachowuj?c przy tym zasad? przyznawania ?rodków rezerwy Funduszu Pracy
dost?pnych w danym roku bud?etowym, w kwotach i terminach zgodnych z do??czonym do Ofert
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harmonogramem dzia?a? i kosztorysem zawieraj?cym kalkulacj? przewidywanych kosztów
realizacji tych dzia?a? – z wyra?nym podzia?em na lata (?rodki rezerwy Funduszu Pracy
planowane s? rocznie).
Priorytet I i II:
minimalna kwota – 300 000 z?
maksymalna kwota – 1,5 mln z?
Kwota dofinansowania nie mo?e by? wy?sza ni? 100% ca?kowitej kwoty przeznaczonej na
realizacj? Oferty.
Post?powanie konkursowe odbywa? si? b?dzie na podstawie art. 62d–62g Ustawy.
Minister zastrzega sobie prawo przyznania innej kwoty ni? wnioskowana przez Oferenta. W takim
przypadku Oferent jest obowi?zany do przed?o?enia zaktualizowanego harmonogramu dzia?a?
oraz zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania.
W trakcie trwania bie??cej edycji Programu - jeden podmiot mo?e z?o?y? tylko jedn? Ofert? w
ramach jednego obszaru priorytetowego, a nie wi?cej ni? dwie Oferty w ramach jednego Konkursu
ofert. Pojedyncza Oferta mo?e natomiast obejmowa? dwa obszary priorytetowe, przy czym
wskazane jest okre?lenie priorytetu wiod?cego.
7. Terminy i warunki realizacji projektu
W ramach bie??cego Konkursu ofert mo?liwa jest realizacja projektów wy??cznie we wskazanym
okresie trwania Edycji Programu. Wydatki b?d? uznawane za kwalifikowalne od dnia zawarcia
Umowy z Realizatorem, ale nie pó?niej ni? do dnia 31 grudnia 2023 r.
Otrzymane ?rodki s? rozliczane w okresach rocznych (tj. otrzymane w 2022 r. - powinny by?
wydatkowane w tym roku, w przeciwnym razie zwrot tych ?rodków powinien odby? si? zgodnie z
terminami okre?lonymi w ustawie o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z pó?n. zm.)).
Kolejny rok bud?etowy w bie??cej edycji Programu, tj. 2023 podlega kolejnej transzy ?rodków na
realizacj? projektu, zgodnie z zawart? Umow?.
Raporty z realizacji projektu (tj. cz??ciowy na koniec 2022 r. oraz ko?cowy na koniec 2023 r.;
zawieraj?ce komponent merytoryczny i finansowy) nale?y wype?ni? w formie elektronicznej za
pomoc? Elektronicznej Platformy Us?ug Administracji Publicznej (ePUAP), a tak?e podpisany
dostarczy? lub przes?a? w postaci papierowej na adres: Ministerstwo Rodziny i Polityki
Spo?ecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, w terminie 30 dni od daty zako?czenia
realizacji zadania – liczy si? data z?o?enia lub data stempla pocztowego (stempla operatora
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?wiadcz?cego us?ugi powszechne), ale nie pó?niej ni? do dnia 30 stycznia roku nast?puj?cego po
roku podlegaj?cemu raportowaniu.
Szczegó?owe warunki realizacji projektu zosta?y okre?lone w Regulaminie Konkursu ofert, w tym
m.in.: koszty kwalifikowalne oraz niekwalifikowalne, dopuszczalno?? zmian w kosztorysie, zasady
zmiany tre?ci Umowy, wytyczne w zakresie wype?niania obowi?zków informacyjnych i inne.
8. Termin i sposób sk?adania ofert
Ofert? wraz z o?wiadczeniami i wszystkimi niezb?dnymi za??cznikami nale?y z?o?y? w terminie
do 21 marca 2022 r. do godz. 16:00, za po?rednictwem Elektronicznej Platformy Us?ug
Administracji Publicznej (ePUAP).
9. Tryb i kryteria stosowane przy ocenie i wyborze ofert
Prawid?owe z?o?enie Oferty musi nast?pi? za po?rednictwem Elektronicznej Platformy Us?ug
Administracji Publicznej (ePUAP). Oferty niekompletne lub z?o?one w innej ni? ww. formie nie b?d?
rozpatrywane.
Oferenci sk?adaj? równie? o?wiadczenia (stanowi?ce za??czniki do Regulaminu Konkursu ofert),
potwierdzaj?ce m.in., ?e s? podmiotami uprawnionymi do z?o?enia Oferty w Konkursie.
Niez?o?enie takiego o?wiadczenia traktowane b?dzie jako brak formalny Oferty.
Z?o?enie Oferty na wsparcie finansowe projektu nie jest równoznaczne z zapewnieniem
przyznania ?rodków rezerwy Funduszu Pracy lub z przyznaniem ich we wnioskowanej wysoko?ci.
Ka?da Oferta z?o?ona w Konkursie ofert „Razem Mo?emy Wi?cej – Pierwsza Edycja Programu
Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023” musi spe?ni? kryteria formalne okre?lone
w Regulaminie Konkursu ofert. Ocenie merytorycznej podlegaj? wy??cznie Oferty spe?niaj?ce
wszystkie kryteria formalne.
Powo?any Zespó? do oceny ofert dokonuje oceny formalnej i merytorycznej zg?oszonych ofert i
przedk?ada do zatwierdzenia Ministrowi list? proponowanych do dofinansowania projektów. Opinia
Zespo?u do oceny ofert ma posta? punktacji wraz z uzasadnieniem oraz propozycj? kwoty
finansowania. Kryteria merytoryczne okre?lone zosta?y w Regulaminie Konkursu ofert.
Tryb i kryteria stosowane przy wyborze Ofert oraz termin dokonania wyboru zosta?y szczegó?owo
opisane w rozdziale VI Regulaminu Konkursu ofert pn. „Procedura oceny ofert
i przyznawania ?rodków rezerwy Funduszu Pracy”.
10. Termin rozstrzygni?cia Konkursu ofert i sposób og?oszenia wyników
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Wyniki Konkursu ofert zostan? podane do wiadomo?ci publicznej poprzez zamieszczenie w
Biuletynie Informacji Publicznej Ministra, zamieszczenie na tablicy og?osze? w siedzibie
Ministerstwa Rodziny i Polityki Spo?ecznej oraz na stronie podmiotowej Ministra niezw?ocznie po
zatwierdzeniu przez Ministra listy wybranych projektów.
Konkurs ofert mo?e zosta? odwo?any przez Ministra przed up?ywem terminu na z?o?enie Ofert.
Minister mo?e równie? przed?u?y? termin z?o?enia Ofert i termin rozstrzygni?cia Konkursu ofert.
Minister ma prawo do anulowania ca?o?ci lub cz??ci przeprowadzonego trybu konkursowego.
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