WYKAZ ZMIAN
W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWEJ WŁĄCZENIE SPOŁECZNE

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020
(zatwierdzonym Uchwałą nr 75/1237/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 grudnia 2017 r.)
W Szczegółowym opisie osi priorytetowej Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, przyjętym
Uchwałą nr 50/539/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 września 2015 r., zmienionym Uchwałą nr 1/5/16/V z dnia 5 stycznia 2016 r., Uchwałą
nr 10/109/16/V z dnia 16 lutego 2016 r., Uchwałą nr 20/335/16/V z dnia 5 kwietnia 2016 r., Uchwałą nr 32/492/16/V z dnia 6 czerwca 2016 r., Uchwałą nr 4/22/17/V z dnia 16 stycznia
2017 r., Uchwałą nr 13/116/17/V z dnia 24 lutego 2017 r., Uchwałą nr 26/325/17/V dnia 24 kwietnia 2017 r., Uchwałą nr 39/602/17/V z dnia 28 czerwca 2017 r., Uchwałą nr 56/868/17/V
z dnia 25 września 2017 r., Uchwałą nr 58/906/17/V z dnia 29 września 2017 r., Uchwałą nr 65/1030/17/V z dnia 7 listopada 2017 r. oraz Uchwałą nr 75/1237/17/V z dnia 22 grudnia
2017 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. Ogólny opis RPO WiM 2014-2020 oraz głównych warunków realizacji:
a) pkt. 1. Status dokumentu – w odniesieniu do Wytycznych słowo „horyzontalnych” zastępuje się słowem „krajowych”;
b) pkt. 4. Ogólne informacje dotyczące sposobu finansowania, metody obliczania wkładu Funduszy – wykres kołowy otrzymuje brzmienie:
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2. Rozdział II. Opis poszczególnych działań/poddziałań osi priorytetowej 11 – Włączenie społeczne RPO WiM 2014-2020:
a) pkt. 2 Cele szczegółowe osi priorytetowej i krótki opis – otrzymuje brzmienie:
Oś priorytetowa 11 – Włączenie społeczne ukierunkowana jest na integrację społeczną osób doświadczających ubóstwa i wykluczenia społecznego z różnych przyczyn
m.in. bezrobocia, niepełnosprawności, a także braku dostępu do wysokiej jakości usług publicznych.
Cele szczegółowe osi priorytetowej:
 Aktywne włączenie osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich sytuacji społeczno-zawodowej
 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych
 Zwiększenie dostępności usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 Wzrost zatrudnienia poprzez rozwój ekonomii społecznej
W ramach Osi priorytetowej 11 realizowane będą 3 Działania ukierunkowane na aktywizację społeczną i zawodową osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem
społecznym.
Działanie 11.1 - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie
Działanie 11.2 - Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie
ogólnym
Działanie 11.3 - Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu
ułatwiania dostępu do zatrudnienia
Interwencja w ramach Działania 11.1 będzie realizowana poprzez wdrażanie kompleksowych
i zindywidualizowanych programów ukierunkowanych na aktywizację społeczno-zawodową osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z
wykorzystaniem instrumentów aktywizacji zawodowej, społecznej, edukacyjnej czy zdrowotnej. Dzięki zastosowaniu instrumentów aktywnej integracji osoby te zwiększą
swoje szanse na przywrócenie możliwości lub zdolności do zatrudnienia.
W ramach tego Działania wspierane będą także usługi, świadczone przez podmioty integracji społecznej, takie jak centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej,
zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej oraz podmioty działające na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie
jest działalność gospodarcza). Podmioty te świadczą kompleksowe usługi społeczno-zawodowe, osiągając wysoką skuteczność w poprawie sytuacji osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na rynku pracy.
Wsparcie w ramach Działania 11.2 ukierunkowane będzie na ułatwienie osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym dostępu do niedrogich, trwałych
oraz wysokiej jakości usług opieki zdrowotnej i społecznej. W zakresie usług opieki zdrowotnej realizowane będą przedsięwzięcia zmierzające do rozwiązywania
problemów wad rozwojowych u dzieci, rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych oraz zapobiegania próchnicy wśród dzieci. Ponadto, z
uwagi na wysoką w województwie zachorowalność kobiet na raka szyjki macicy, planuje się podjęcie działań profilaktycznych, zapobiegających zachorowaniu w wieku
dorosłym.
W zakresie usług społecznych realizowane będą przedsięwzięcia mające na celu wsparcie osób starszych i z niepełnosprawnością, jak również wsparcie rodzin
dysfunkcyjnych, ukierunkowane przede wszystkim na kształtowanie postaw prospołecznych i odpowiedzialnego rodzicielstwa (np. m.in. poprzez poradnictwo rodzinne,
pokrycie kosztów asystenta rodzinnego, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, skierowanie i sfinansowanie terapii psychologicznej dla rodzin, pomoc w
rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych) oraz pomoc w aktywnym udziale w życiu społecznym oraz powrocie na rynek pracy.
W ramach Działania 11.1 oraz Działania 11.2 wspierane będzie uzgodnione przedsięwzięcie, wynikające ze strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna
obejmującej strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz wynikające ze strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku obejmującej strategię
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ‘‘ (bis).
Wsparcie w ramach Działania 11.3 ukierunkowane będzie na rozwój sektora ekonomii społecznej.
W dążeniu do zwiększenia skuteczności polityki regionalnej niezbędne jest tworzenie sprzyjających warunków w zakresie zwiększenia zatrudnienia w sektorze
przedsiębiorczości społecznej, która stanowi skuteczny instrument aktywizacji osób mających trudności z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy. Ważne z punktu
widzenia rozwoju industrialnego województwa jest wparcie dotacyjne nowo tworzonych, jak również istniejących podmiotów ekonomii społecznej, tak aby umożliwić im
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dostosowywanie się do koniunktury gospodarczej regionu.
W ramach tego Działania utrzymana będzie istniejąca sieć Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, świadczących usługi animacyjne, inkubacyjne i biznesowe, nowym,
jak i istniejącym, podmiotom ekonomii społecznej. Powstanie również sieć Inkubatorów Ekonomii Społecznej, które wspierać będą powstające przedsiębiorstwa
społeczne, zarówno poprzez usługi doradcze i specjalistyczne, jak i udostępnianie niezbędnej infrastruktury.
Wszelkie działania związane z rozwojem ekonomii społecznej wiążą się również z koniecznością wzmocnienia infrastruktury podmiotów ekonomii społecznej (m.in.
zakupu niezbędnego sprzętu, dostosowania lokali do potrzeb inkubatorów).
W dążeniu do rozwoju sektora ekonomii społecznej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej będzie realizował działania na rzecz koordynacji ekonomii społecznej w
regionie.
W ramach wszystkich Działań Osi Priorytetowej 11 – Włączenie Społeczne preferowane będą projekty stanowiące element zintegrowanego przedsięwzięcia
rewitalizacyjnego wynikającego z lokalnych planów rewitalizacji miast. Interwencja obejmie także uzgodnione przedsięwzięcia, zawarte w Programie rewitalizacji sieci
miast CITTASLOW.
b) karta Poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe:
 wiersz 6. Typy projektów otrzymuje brzmienie:
1. Wsparcie dla osób, rodzin lub otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem
instrumentów aktywnej integracji o charakterze:
a) Społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i
aktywności społecznej realizowanym poprzez m.in. organizację i finansowanie:
 zajęć umożliwiających rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych,
 poradnictwa*,
 wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych,
 treningów kompetencji i umiejętności społecznych umożliwiających powrót do życia społecznego,
 usług wspierających animację lokalną, w tym kosztów zatrudnienia animatora lokalnego, lidera klubu, streetworkera.
b) Zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w
kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy realizowanym poprzez m.in. organizację i
sfinansowanie:
 aktywizacji zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem m.in. doradcy
6. Typy projektów
zawodowego, trenera pracy, coacha, asystenta osoby niepełnosprawnej,
 poradnictwa*,
 wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji zawodowych umożliwiających powrót na
rynek pracy i aktywizację zawodową,
 staży,
 praktyk zawodowych,
 uczestnictwa w zajęciach CIS, KIS lub reintegracji zawodowej u pracodawcy,
 kursy i szkolenia zawodowe;
c) Edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie wykształcenia do potrzeb rynku pracy
realizowanym poprzez m.in. skierowanie i sfinansowanie:
 zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia lub zajęć w ramach kształcenia ustawicznego, mających na celu
uzyskanie zawodu lub przygotowania zawodowego,
 usług wspierających aktywizację edukacyjną (np. brokera edukacyjnego);
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d) Zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w
społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy realizowanym m.in. poprzez skierowanie i sfinansowanie:
 programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
 finansowanie kosztów badań lekarskich związanych z podjęciem zatrudnienia.
2. Wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez finansowanie funkcjonowania podmiotów
integracji społecznej tj. centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii
zajęciowej oraz podmioty działające na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest
działalność gospodarcza).
Preferowane będą projekty stanowiące element zintegrowanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego wynikającego z lokalnych planów
rewitalizacji miast. Interwencja obejmie także uzgodnione przedsięwzięcia, zawarte w Programie rewitalizacji sieci miast CITTASLOW.
*Usługi poradnictwa specjalistycznego stanowić będą jeden z elementów szerszego, kompleksowego wsparcia zdefiniowanego na
podstawie indywidualnej diagnozy uczestników projektów w ramach aktywnej integracji.


wiersz 9. Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia (jeśli dotyczy) – otrzymuje brzmienie:

9. Grupa docelowa/ ostateczni
odbiorcy wsparcia (jeśli
dotyczy)

W odniesieniu do typu projektu 1
 osoby zagrożone ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego (zgodnie z definicją określoną w wytycznych ministra właściwego
ds. rozwoju regionalnego dotyczących realizacji CT 9 stworzoną na podstawie Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu
Społecznemu), w tym osoby bezrobotne, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest
niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym,
mieszkające poza Miejskim Obszarem Funkcjonalnym Olsztyna oraz mieszkające poza Miejskim Obszarem Funkcjonalnym Ełku;
 otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia
osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego objętych wsparciem).
W odniesieniu do typu projektu 2
 osoby zagrożone ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego (zgodnie z definicją określoną w wytycznych ministra właściwego
ds. rozwoju regionalnego dotyczących realizacji CT 9 stworzoną na podstawie Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu
Społecznemu), w tym osoby bezrobotne, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest
niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym,
mieszkające poza Miejskim Obszarem Funkcjonalnym Ełku;
 otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia
osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego objętych wsparciem).



wiersz 10. Alokacja UE (EUR) – otrzymuje brzmienie:
60 480 594 (w tym alokacja na projekty o charakterze rewitalizacyjnym 6 000 000, w tym na projekty dedykowane sieci miast Cittaslow
– 3 100 000)
10. Alokacja UE (EUR)
W ramach Poddziałania 11.1.1 Instytucja Zarządzająca dopuszcza, w razie potrzeby, możliwość dokonania przesunięć między alokacją
przeznaczoną na projekty o charakterze rewitalizacyjnym a ogólną pula środków.


wiersz 13. Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za nabór i ocenę wniosków oraz przyjmowanie protestów – otrzymuje
brzmienie:
13. Tryb(y) wyboru projektów

Tryb konkursowy
oraz wskazanie podmiotu

W przypadku projektów realizowanych na rzecz grupy docelowej ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy
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odpowiedzialnego za nabór
i ocenę wniosków
oraz przyjmowanie
protestów




rodzinie w Priorytecie Inwestycyjnym 9i w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, nabór projektów może następować
zarówno w trybie pozakonkursowym, jak i konkursowym zgodnie ze schematem określonym w wytycznych ministra właściwego
ds. rozwoju regionalnego w zakresie włączenia społecznego
Nabór i ocena wniosków: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie/Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej
Protesty: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej



wiersz 14. Limity i ograniczenia w realizacji projektów (jeśli dotyczy) – otrzymuje brzmienie:
1. Proces wsparcia skierowany do osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym odbywa się w
oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, rodziny, środowiska zagrożonego ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb.
(dotyczy 1 i 2 typu projektu)
2. Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach projektów wdrażanych przez OPS i PCPR są realizowane wyłącznie
przez podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej, w szczególności (dotyczy 1 i 2 typu projektu):
a) PUP i inne instytucje rynku pracy, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy;
b) CIS i KIS w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej zgodniez ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
c) przedsiębiorstwa społeczne;
d) organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.
3. Projekty realizowane przez OPS (zadania PCPR w miastach na prawach powiatu realizują miejskie OPS, które mogą być nazwane
„miejskimi ośrodkami pomocy rodzinie” MOPR) obejmują wsparciem osoby bezrobotne, które korzystają z pomocy społecznej lub
kwalifikują się do objęcia wsparciem pomocy społecznej w myśl ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i którym do
14. Limity i ograniczenia
aktywizacji zawodowej niezbędne jest w pierwszej kolejności udzielenie wsparcia w zakresie integracji społecznej. (dotyczy 1 i 2
w realizacji projektów
typu projektu).
(jeśli dotyczy)
4. Beneficjent jest zobowiązany do zachowania trwałości utworzonych w ramach projektu podmiotów po zakończeniu realizacji
projektu co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu. (dotyczy 2 typu projektu)
5. Preferowane do objęcia wsparciem EFS w ramach projektów są osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ, a zakres wsparcia dla tych
osób lub rodzin nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań
towarzyszących, o których mowa w PO PŻ. (dotyczy 1 i 2 typu projektu)
6. OPS i PCPR realizują swoje projekty z wykorzystaniem (dotyczy 1 i 2 typu projektu):
a) kontraktu socjalnego lub indywidualnych programów, o których mowaw ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
lub dokumentów równoważnych w przypadku PCPR;
b) programów aktywności lokalnej w formie lokalnych programów pomocy społecznej, o których mowa w art. 110 ust. 10 oraz art.
112 ust. 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
c) projektów socjalnych.
Podmioty nie będące OPS i PCPR realizują swoje projekty z wykorzystaniem umowy na wzór kontraktu socjalnego.
7. Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym nie mogą stanowić pierwszego elementu wsparcia w ramach ścieżki reintegracji. Praca socjalna jest traktowana jako
usługa aktywnej integracji o charakterze społecznym. Projekty obejmujące wyłącznie pracę socjalną nie są wybierane
do dofinansowania. (dotyczy 1 typu projektu)
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8. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami odbywa się poprzez:
 wykorzystanie usług aktywnej integracji (np. wsparcie w zakresie przygotowania do uczestnictwa w warsztatach terapii
zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia realizowanego przez środowiskowe domy samopomocy, usługi asystenckie, usługi trenera
pracy lub inne usługi umożliwiające uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia oraz nabywanie nowych umiejętności społecznych i
zawodowych, w szczególności w początkowym okresie zatrudnienia) (dotyczy 1 i 2 typu projektu)
 usługi reintegracji społecznej i zawodowej realizowane przez CIS i KIS, (dotyczy 1 i 2 typu projektu)
 wykorzystanie usług aktywnej integracji w ramach WTZ i ZAZ (np. usług asystenckich, usługi trenera pracy lub innych usług
umożliwiających uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia oraz nabywanie nowych umiejętności społecznych i zawodowych, w
szczególności w początkowym okresie zatrudnienia). (dotyczy 2 typu projektu)
9. Ze środków EFS nie są tworzone nowe WTZ. (dotyczy 2 typu projektu)
10. Ze środków EFS nie mogą być tworzone nowe ZAZ. (dotyczy 2 typu projektu)
11. W celu zwiększenia zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, istnieje możliwość realizacji działań wspierających tworzenie
miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami, w szczególności poprzez wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy na
potrzeby zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością, dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Działania wspierające tworzenie miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami mogą być realizowane wyłącznie jako element
kompleksowych projektów obejmujących również aktywizację społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnościami. (dotyczy 1 i 2
typu projektu)
12. Turnusy rehabilitacyjne, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie są traktowane jako instrument aktywnej integracji. Kwota przeznaczona na turnus
rehabilitacyjny aktywizowanej osoby z niepełnosprawnością może być jednak uznana za wkład własny do projektu. (dotyczy 1 i 2
typu projektu)
13. Efektem szkolenia/kursu będzie nabycie kwalifikacji zawodowych lub nabycie kompetencji potwierdzonych odpowiednim
dokumentem (np. certyfikatem). Certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji powinny być rozpoznawalne i
uznawane w danym środowisku, sektorze lub branży (definicje kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji wykazano w Wytycznych
Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 20142020). (dotyczy 1 i 2 typu projektu)
14. Wnioskodawca współpracuje z OWES w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy w PES. (dotyczy 1 i 2 typu projektu)
15. Preferowane do wsparcia są osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego
wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w rozdziale 3 pkt
15 (współwystępowanie różnych przesłanek) 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. (dotyczy 1 i 2 typu projektu)
16. Projekty nie mogą być skoncentrowane na wsparciu dzieci (osoby poniżej 18. roku życia), z wyłączeniem projektów przeznaczonych
dla osób: (dotyczy 1 i 2 typu projektu)
a) wspieranych w ramach placówek wsparcia dziennego, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej;
b) przebywających w pieczy zastępczej i opuszczających tę pieczę, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej;
c) nieletnich, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26
października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
d) przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach
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szkolno-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
17. Projekty pozakonkursowe Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie obligatoryjnie są
realizowane w partnerstwie.
c)

6.

karta Poddziałania 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów
aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn:
 wiersz 6. Typy projektów – otrzymuje brzmienie:
1. Wsparcie dla osób, rodzin lub otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem
instrumentów aktywnej integracji o charakterze:
a) Społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i
aktywności społecznej realizowanym poprzez m.in. organizację i finansowanie:
 zajęć umożliwiających rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych,
 poradnictwa*,
 wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych,
 treningów kompetencji i umiejętności społecznych umożliwiających powrót do życia społecznego,
 usług wspierających animację lokalną, w tym kosztów zatrudnienia animatora lokalnego, lidera klubu, streetworkera.
b) Zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w
kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy realizowanym poprzez m.in. organizację i
sfinansowanie:
 aktywizacji zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem m.in. doradcy
zawodowego, trenera pracy, coacha, asystenta osoby niepełnosprawnej,
 poradnictwa*,
 wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji zawodowych umożliwiających powrót na
Typy projektów
rynek pracy i aktywizację zawodową,
 staży,
 praktyk zawodowych,
 uczestnictwa w zajęciach CIS, KIS lub reintegracji zawodowej u pracodawcy,
 kursy i szkolenia zawodowe;
c) Edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie wykształcenia do potrzeb rynku pracy
realizowanym poprzez m.in. skierowanie i sfinansowanie:
 zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia lub zajęć w ramach kształcenia ustawicznego, mających na celu
uzyskanie zawodu lub przygotowania zawodowego,
 usług wspierających aktywizację edukacyjną (np. brokera edukacyjnego);
d) Zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w
społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy realizowanym m.in. poprzez skierowanie i sfinansowanie:
 programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
 finansowanie kosztów badań lekarskich związanych z podjęciem zatrudnienia.
Preferowane będą projekty stanowiące element zintegrowanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego wynikającego z lokalnych planów
rewitalizacji miast. Interwencja obejmie także uzgodnione przedsięwzięcia, zawarte w Programie rewitalizacji sieci miast CITTASLOW.
*Usługi poradnictwa specjalistycznego stanowić będą jeden z elementów szerszego, kompleksowego wsparcia zdefiniowanego na

7

podstawie indywidualnej diagnozy uczestników projektów w ramach aktywnej integracji.



wiersz 9. Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia (jeśli dotyczy) – otrzymuje brzmienie:

9. Grupa docelowa/ ostateczni
odbiorcy wsparcia (jeśli
dotyczy)

 Osoby zagrożone ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego (zgodnie z definicją określoną w wytycznych ministra właściwego
ds. rozwoju regionalnego dotyczących realizacji CT 9 stworzoną na podstawie Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu
Społecznemu), w tym osoby bezrobotne, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest
niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym,
mieszkające na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna;
 Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia
osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego objętych wsparciem).



wiersz 13. Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za nabór i ocenę wniosków oraz przyjmowanie protestów – otrzymuje brzmienie:

Tryb konkursowy
13. Tryb(y) wyboru projektów

W przypadku projektów realizowanych na rzecz grupy docelowej ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy
oraz wskazanie podmiotu
rodzinie w Priorytecie Inwestycyjnym 9i w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, nabór projektów może następować
odpowiedzialnego za nabór
zarówno w trybie pozakonkursowym, jak i konkursowym zgodnie ze schematem określonym w wytycznych ministra właściwego
i ocenę wniosków
ds. rozwoju regionalnego w zakresie włączenia społecznego
oraz przyjmowanie

Nabór i ocena wniosków: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie/Regionalny Ośrodek Polityki
protestów
Społecznej

Protesty: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej


wiersz 14. Limity i ograniczenia w realizacji projektów (jeśli dotyczy) – otrzymuje brzmienie:
1. Proces wsparcia skierowany do osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym odbywa się w
oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, rodziny, środowiska zagrożonego ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb.
2. Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach projektów wdrażanych przez OPS i PCPR są realizowane wyłącznie
przez podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej, w szczególności:
a) PUP i inne instytucje rynku pracy, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy,
14. Limity i ograniczenia
b) CIS i KIS w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej zgodniez ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
w realizacji projektów (jeśli
c) przedsiębiorstwa społeczne;
dotyczy)
d) organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.
3. Projekty realizowane przez OPS (zadania PCPR w miastach na prawach powiatu realizują miejskie OPS, które mogą być nazwane
„miejskimi ośrodkami pomocy rodzinie” MOPR) obejmują wsparciem osoby bezrobotne, które korzystają z pomocy społecznej lub
kwalifikują się do objęcia wsparciem pomocy społecznej w myśl ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i którym do
aktywizacji zawodowej niezbędne jest w pierwszej kolejności udzielenie wsparcia w zakresie integracji społecznej.
4. Preferowane do objęcia wsparciem EFS w ramach projektów są osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ, a zakres wsparcia dla tych
osób lub rodzin nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań
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towarzyszących, o których mowa w PO PŻ.
5. OPS i PCPR realizują swoje projekty z wykorzystaniem:
a) kontraktu socjalnego lub indywidualnych programów, o których mowaw ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
lub dokumentów równoważnych w przypadku PCPR;
b) programów aktywności lokalnej w formie lokalnych programów pomocy społecznej, o których mowa w art. 110 ust. 10 oraz art.
112 ust. 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
c) projektów socjalnych.
Podmioty nie będące OPS i PCPR realizują swoje projekty z wykorzystaniem umowy na wzór kontraktu socjalnego.
6. Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla osób, rodzini środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym nie mogą stanowić pierwszego elementu wsparcia w ramach ścieżki reintegracji. Praca socjalna jest traktowana jako
usługa aktywnej integracji o charakterze społecznym. Projekty obejmujące wyłącznie pracę socjalną nie są wybierane do
dofinansowania.
7. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami odbywa się poprzez:
 wykorzystanie usług aktywnej integracji (np. wsparcie w zakresie przygotowania do uczestnictwa w warsztatach terapii
zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia realizowanego przez środowiskowe domy samopomocy, usługi asystenckie, usługi trenera
pracy lub inne usługi umożliwiające uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia oraz nabywanie nowych umiejętności społecznych i
zawodowych, w szczególności w początkowym okresie zatrudnienia),
 usługi reintegracji społecznej i zawodowej realizowane przez CIS i KIS.
8. W celu zwiększenia zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, istnieje możliwość realizacji działań wspierających tworzenie
miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami, w szczególności poprzez wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy na
potrzeby zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością, dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Działania wspierające tworzenie miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami mogą być realizowane wyłącznie jako element
kompleksowych projektów obejmujących również aktywizację społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnościami.
9. Turnusy rehabilitacyjne, o których mowa w ustawie z dnia 27sierpnia1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie są traktowane jako instrument aktywnej integracji. Kwota przeznaczona na turnus
rehabilitacyjny aktywizowanej osoby z niepełnosprawnością może być jednak uznana za wkład własny do projektu.
10. Efektem szkolenia/kursu będzie nabycie kwalifikacji zawodowych lub nabycie kompetencji potwierdzonych odpowiednim
dokumentem (np. certyfikatem). Certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji powinny być rozpoznawalne i
uznawane w danym środowisku, sektorze lub branży (definicje kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji wykazano w Wytycznych
Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 20142020).
11. Wnioskodawca współpracuje z OWES w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy w PES.
12. Preferowane do wsparcia są osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego
wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w rozdziale 3
pkt 15 (współwystępowanie różnych przesłanek) 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.
13. Projekty nie mogą być skoncentrowane na wsparciu dzieci (osoby poniżej 18. roku życia), z wyłączeniem projektów przeznaczonych
dla osób: (dotyczy 1 i 2 typu projektu)
a) wspieranych w ramach placówek wsparcia dziennego, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej;
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b) przebywających w pieczy zastępczej i opuszczających tę pieczę, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej;
c) nieletnich, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26
października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
d) przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach
szkolno-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
14. Projekty pozakonkursowe Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie obligatoryjnie realizowane
są w partnerstwie.
d) karta Poddziałania 11.1.3 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekt ZIT Ełk:
 wiersz 6. Typy projektów – otrzymuje brzmienie:
1. Wsparcie dla osób, rodzin lub otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem
instrumentów aktywnej integracji o charakterze:
a) Społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i
aktywności społecznej realizowanym poprzez m.in. organizację i finansowanie:
 zajęć umożliwiających rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych,
 poradnictwa*,
 wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych,
 treningów kompetencji i umiejętności społecznych umożliwiających powrót do życia społecznego,
 usług wspierających animację lokalną, w tym kosztów zatrudnienia animatora lokalnego, lidera klubu, streetworkera.
b) Zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w
kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy realizowanym poprzez m.in. organizację i
sfinansowanie:
 aktywizacji zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem m.in. doradcy
zawodowego, trenera pracy, coacha, asystenta osoby niepełnosprawnej,
 poradnictwa*,
6. Typy projektów
 wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji zawodowych umożliwiających powrót na
rynek pracy i aktywizację zawodową,
 staży,
 praktyk zawodowych,
 uczestnictwa w zajęciach CIS, KIS lub reintegracji zawodowej u pracodawcy,
 kursy i szkolenia zawodowe;
c) Edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie wykształcenia do potrzeb rynku pracy
realizowanym poprzez m.in. skierowanie i sfinansowanie:
 zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia lub zajęć w ramach kształcenia ustawicznego, mających na celu
uzyskanie zawodu lub przygotowania zawodowego,
 usług wspierających aktywizację edukacyjną (np. brokera edukacyjnego);
d) Zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w
społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy realizowanym m.in. poprzez skierowanie i sfinansowanie:
 programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
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 finansowanie kosztów badań lekarskich związanych z podjęciem zatrudnienia.
2. Wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez finansowanie funkcjonowania podmiotów
integracji społecznej tj. centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii
zajęciowej oraz podmioty działające na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest
działalność gospodarcza).
Preferowane będą projekty stanowiące element zintegrowanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego wynikającego z lokalnych planów
rewitalizacji miast. Interwencja obejmie także uzgodnione przedsięwzięcia, zawarte w Programie rewitalizacji sieci miast CITTASLOW.
*Usługi poradnictwa specjalistycznego stanowić będą jeden z elementów szerszego, kompleksowego wsparcia zdefiniowanego na
podstawie indywidualnej diagnozy uczestników projektów w ramach aktywnej integracji.


wiersz 9. Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia (jeśli dotyczy) – otrzymuje brzmienie:

9. Grupa docelowa/ ostateczni
odbiorcy wsparcia (jeśli
dotyczy)

 Osoby zagrożone ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego (zgodnie z definicją określoną w wytycznych ministra właściwego
ds. rozwoju regionalnego dotyczących realizacji CT 9 stworzoną na podstawie Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu
Społecznemu), w tym osoby bezrobotne, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest
niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym,
mieszkające na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku.
 Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia
osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego objętych wsparciem).



wiersz 13. Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za nabór i ocenę wniosków oraz przyjmowanie protestów – otrzymuje brzmienie:

Tryb konkursowy
13. Tryb(y) wyboru projektów

W przypadku projektów realizowanych na rzecz grupy docelowej ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy
oraz wskazanie podmiotu
rodzinie w Priorytecie Inwestycyjnym 9i w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, nabór projektów może następować
odpowiedzialnego za nabór
zarówno w trybie pozakonkursowym, jak i konkursowym zgodnie ze schematem określonym w wytycznych ministra właściwego
i ocenę wniosków
ds. rozwoju regionalnego w zakresie włączenia społecznego
oraz przyjmowanie

Nabór i ocena wniosków: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie/Regionalny Ośrodek Polityki
protestów
Społecznej

Protesty: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej


wiersz 14. Limity i ograniczenia w realizacji projektów (jeśli dotyczy) – otrzymuje brzmienie:
1. Proces wsparcia skierowany do osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym odbywa się w
oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, rodziny, środowiska zagrożonego ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb.
(dotyczy 1 i 2 typu projektu)
14. Limity i ograniczenia
2. Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach projektów wdrażanych przez OPS i PCPR są realizowane wyłącznie
w realizacji projektów (jeśli
przez podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej, w szczególności (dotyczy 1 i 2 typu projektu):
dotyczy)
a) PUP i inne instytucje rynku pracy, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy,
b) CIS i KIS w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej zgodniez ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
c) przedsiębiorstwa społeczne;
d) organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
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wolontariacie.
3. Projekty realizowane przez OPS (zadania PCPR w miastach na prawach powiatu realizują miejskie OPS, które mogą być nazwane
„miejskimi ośrodkami pomocy rodzinie” MOPR) obejmują wsparciem osoby bezrobotne, które korzystają z pomocy społecznej lub
kwalifikują się do objęcia wsparciem pomocy społecznej w myśl ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i którym do
aktywizacji zawodowej niezbędne jest w pierwszej kolejności udzielenie wsparcia w zakresie integracji społecznej. (dotyczy 1 i 2
typu projektu).
4. Beneficjent jest zobowiązany do zachowania trwałości utworzonych w ramach projektu podmiotów po zakończeniu realizacji
projektu co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu. (dotyczy 2 typu projektu)
5. Preferowane do objęcia wsparciem EFS w ramach projektów są osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ, a zakres wsparcia dla tych
osób lub rodzin nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań
towarzyszących, o których mowa w PO PŻ. (dotyczy 1 i 2 typu projektu)
6. OPS i PCPR realizują swoje projekty z wykorzystaniem (dotyczy 1 i 2 typu projektu):
a) kontraktu socjalnego lub indywidualnych programów, o których mowaw ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
lub dokumentów równoważnych w przypadku PCPR;
b) programów aktywności lokalnej w formie lokalnych programów pomocy społecznej, o których mowa w art. 110 ust. 10 oraz
art. 112 ust. 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
c) projektów socjalnych.
Podmioty nie będące OPS i PCPR realizują swoje projekty z wykorzystaniem umowy na wzór kontraktu socjalnego.
7. Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym nie mogą stanowić pierwszego elementu wsparcia w ramach ścieżki reintegracji. Praca socjalna jest traktowana jako
usługa aktywnej integracji o charakterze społecznym. Projekty obejmujące wyłącznie pracę socjalną nie są wybierane
do dofinansowania. (dotyczy 1 typu projektu)
8. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami odbywa się poprzez:
 wykorzystanie usług aktywnej integracji (np. wsparcie w zakresie przygotowania do uczestnictwa w warsztatach terapii
zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia realizowanego przez środowiskowe domy samopomocy, usługi asystenckie, usługi trenera
pracy lub inne usługi umożliwiające uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia oraz nabywanie nowych umiejętności społecznych i
zawodowych, w szczególności w początkowym okresie zatrudnienia) (dotyczy 1 i 2 typu projektu)
 usługi reintegracji społecznej i zawodowej realizowane przez CIS i KIS, (dotyczy 1 i 2 typu projektu)
 wykorzystanie usług aktywnej integracji w ramach WTZ i ZAZ (np. usług asystenckich, usługi trenera pracy lub innych usług
umożliwiających uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia oraz nabywanie nowych umiejętności społecznych i zawodowych, w
szczególności w początkowym okresie zatrudnienia). (dotyczy 2 typu projektu)
9. Ze środków EFS nie są tworzone nowe WTZ. (dotyczy 2 typu projektu)
10. Ze środków EFS nie mogą być tworzone nowe ZAZ. (dotyczy 2 typu projektu)
11. W celu zwiększenia zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, istnieje możliwość realizacji działań wspierających tworzenie
miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami, w szczególności poprzez wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy na
potrzeby zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością, dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Działania wspierające tworzenie miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami mogą być realizowane wyłącznie jako element
kompleksowych projektów obejmujących również aktywizację społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnościami. (dotyczy 1 i 2
typu projektu)
12. Turnusy rehabilitacyjne, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie są traktowane jako instrument aktywnej integracji. Kwota przeznaczona na turnus
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rehabilitacyjny aktywizowanej osoby z niepełnosprawnością może być jednak uznana za wkład własny do projektu. (dotyczy 1 i 2
typu projektu)
13. Efektem szkolenia/kursu będzie nabycie kwalifikacji zawodowych lub nabycie kompetencji potwierdzonych odpowiednim
dokumentem (np. certyfikatem). Certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji powinny być rozpoznawalne i
uznawane w danym środowisku, sektorze lub branży (definicje kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji wykazano w Wytycznych
Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 20142020). (dotyczy 1 i 2 typu projektu)
14. Wnioskodawca współpracuje z OWES w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy w PES. (dotyczy 1 i 2 typu projektu)
15. Preferowane do wsparcia są osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego
wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w rozdziale 3 pkt
15 (współwystępowanie różnych przesłanek) 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. (dotyczy 1 i 2 typu projektu)
16. Projekty nie mogą być skoncentrowane na wsparciu dzieci (osoby poniżej 18. roku życia), z wyłączeniem projektów przeznaczonych
dla osób: (dotyczy 1 i 2 typu projektu)
a) wspieranych w ramach placówek wsparcia dziennego, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej;
b) przebywających w pieczy zastępczej i opuszczających tę pieczę, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej;
c) nieletnich, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia
26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
d) przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach
szkolno-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
17. Projekty pozakonkursowe Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie są realizowane w
partnerstwie.
e) karta Poddziałania 11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekty konkursowe:
 wiersz 6. Typy projektów – otrzymuje brzmienie:
1. Opracowanie i wdrożenie programów wczesnego wykrywania (wraz z sanacją) wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych
niepełnosprawnością i niepełnosprawnych.
2. Opracowywanie i wdrożenie programów zapobiegania rozwojowi próchnicy w zakresie komplementarnym do interwencji krajowej.
3. Wdrożenie profilaktyki raka szyjki macicy (w zakresie szczepienia dziewcząt w wieku ok. 11/14 lat celem uzupełnianie interwencji
krajowej).
6. Typy projektów
Preferowane będą projekty stanowiące element zintegrowanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego wynikającego z lokalnych planów
rewitalizacji miast. Interwencja obejmie także uzgodnione przedsięwzięcia, zawarte w Programie rewitalizacji sieci miast CITTASLOW.
Preferencjami objęte zostaną projekty realizowane na obszarach strategicznej interwencji:
 OSI – Obszary o słabym dostępie do usług publicznych,
 OSI – Obszary peryferyzacji społeczno-gospodarczej.
Możliwość wspierania rozwoju zintegrowanych usług zdrowotnych i społecznych.


wiersz 9. Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia (jeśli dotyczy) – otrzymuje brzmienie:
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9. Grupa docelowa/ ostateczni
odbiorcy wsparcia (jeśli
dotyczy)

W odniesieniu do typu projektu 1, 2
 dzieci z rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym osoby zagrożone ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia
społecznego (zgodnie z definicją określoną w wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego dotyczących realizacji CT 9
stworzona na podstawie Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu),
 otoczenie osób wykluczonych społecznie (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób wykluczonych społecznie
objętych wsparciem).
W odniesieniu do typu 3
 dzieci z rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, osoby zagrożone ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia
społecznego (zgodnie z definicją określoną w ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego dotyczących realizacji CT 9 stworzona
na podstawie Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu), mieszkające poza Miejskim Obszarem
Funkcjonalnym Olsztyna,
 otoczenie osób wykluczonych społecznie (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób wykluczonych społecznie
objętych wsparciem).

f)


karta Poddziałania 11.2.2 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekt ZIT Olsztyn:
wiersz 6. Typy projektów – otrzymuje brzmienie:
Wdrożenie profilaktyki raka szyjki macicy (w zakresie szczepienia dziewcząt w wieku ok. 11/14 lat celem uzupełnianie interwencji
krajowej).
6. Typy projektów
Preferowane będą projekty stanowiące element zintegrowanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego wynikającego z lokalnych planów
rewitalizacji miast.
Możliwość wspierania rozwoju zintegrowanych usług zdrowotnych i społecznych.


wiersz 9. Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia (jeśli dotyczy) – otrzymuje brzmienie:

9. Grupa docelowa/ ostateczni
odbiorcy wsparcia (jeśli
dotyczy)

 dzieci z rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym osoby zagrożone ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia
społecznego (zgodnie z definicją określoną w wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego dotyczących realizacji CT 9
stworzona na podstawie Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu), mieszkające na terenie Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna,
 otoczenie osób wykluczonych społecznie (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób wykluczonych społecznie
objętych wsparciem).

g)


karta Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe:
wiersz 6. Typy projektów – otrzymuje brzmienie:
1. Realizacja zintegrowanych usług społecznych skierowanych do osób lub rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z zastosowaniem co najmniej trzech różnych form wsparcia (na podstawie
indywidualnej diagnozy), przez np.:
a)
Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne dla osób lub rodzin, które mają trudności lub
6. Typy projektów
wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych;
b)
Wsparcie w rozwiązywaniu problemów rodzinnych za pomocą metod bazujących na wykorzystaniu potencjału i zasobów
tkwiących w rodzinie m.in. poprzez zastosowanie KGR, TSR, mediacji;
c)
Wsparcie rodzin w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych, zmierzające do świadomego i odpowiedzialnego
podejmowania i realizacji funkcji wynikających z rodzicielstwa (udział w zajęciach edukacyjnych/warsztatach/ poradnictwie,
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d)

e)

f)

g)
h)
i)

j)
k)

l)

m)
n)
o)
p)
q)

r)
s)

m.in. szkoła dla rodziców, zajęcia z wychowania bez przemocy, poradnictwo w zakresie problemów opiekuńczowychowawczych, edukacja w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi tj. starszymi czy niepełnosprawnymi, edukacja
przyszłych rodziców);
Wzmacnianie środowiskowych form wsparcia rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych (m.in. asystent rodziny, konsultant rodziny, rodziny wspierające, lokalne grupy wsparcia rodziny, mediator,
itp.);
Organizacja i wsparcie grup samopomocowych, grup wsparcia i klubów dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym
(borykających się
z różnymi problemami m.in.: przemocą w rodzinie, uzależnieniami, bezradnością opiekuńczowychowawczą, niepełnosprawnością), w tym koszty związane z zatrudnieniem osoby prowadzącej klub lub grupę;
Wspieranie funkcjonujących rodzinnych form pieczy zastępczej oraz usamodzielniania się osób objętych pieczą zastępczą,
z uwzględnieniem sytuacji problemowej, jak również podejmowanie działań na rzecz zapobiegania umieszczaniu dzieci
w pieczy zastępczej oraz umożliwienia dzieciom będących w pieczy zastępczej powrotu do rodzin biologicznych, (m.in.
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej);
Wsparcie ofiar przemocy domowej i/lub programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy m.in. poradnictwo
specjalistyczne;
Usługi wspierające prawidłowe funkcjonowanie rodziny i przyczyniające się do podniesienia jakości codziennego życia;
Usługi wspierające rodziny, w których są osoby z niepełnosprawnością, w tym z zaburzeniami psychicznymi / osoby starsze
(np. warsztaty podnoszące umiejętności pielęgnacyjne/opiekuńcze, warsztaty prowadzące do nabycia umiejętności i
kompetencji społecznych, usługi osoby asystującej osobie niesamodzielnej/osobie z niepełnosprawnościami, usługi
opiekuńcze w miejscu zamieszkania lub specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi);
Asystentura i/lub wsparcie coacha dla osób opuszczających zakłady karne, osób bezdomnych powracających do rodziny;
Finansowanie pobytu w mieszkaniach treningowych na okres procesu usamodzielniania (w szczególności w rodzinach
z problemem przemocy, uzależnień, dla osób z niepełnosprawnością, opuszczających zakłady karne i placówki opiekuńczowychowawcze, zagrożonych eksmisją, eksmitowanych);
Finansowanie pobytu w mieszkaniach wspieranych dla osób z niepełnosprawnościami/osób niesamodzielnych w przypadku
potrzeby opieki w zastępstwie za opiekunów faktycznych (wyłącznie jako element wsparcia i pod warunkiem
zagwarantowania kompleksowości usługi asystenckiej);
Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych – np. teleopieki, systemów przywoławczych
(wyłącznie jako element wsparcia i pod warunkiem zagwarantowania kompleksowości usługi opiekuńczej);
Wsparcie umiejętności społecznych rodzin wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym m.in. poprzez udział
w treningach psychospołecznych, warsztatach z asertywności, autoprezentacji;
Usługi, mające na celu wzmocnienie więzi rodzinnych przy jednoczesnym rozwoju wiedzy lub kształtowaniu postaw, służących
polepszeniu funkcjonowania rodziny;
Wspieranie organizacji pomocy sąsiedzkiej, usług wolontariackich dla rodzin wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem
społecznym;
Usługi, mające na celu propagowanie i kształtowanie właściwych postaw członków rodzin wykluczonych bądź zagrożonych
wykluczeniem społecznym, w szczególności dotkniętych problemami uzależnienia, problemami adaptacyjnymi po opuszczeniu
zakładu karnego, bezdomności, polegające na organizacji spotkań z osobami, którym udało się przezwyciężyć te problemy.
Usługi wolontariackie przez lub na rzecz rodzin wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Usługi opiekuńcze/asystenckie dla osób starszych/osób z niepełnosprawnościami, m.in. opiekun dzienny, asystent osoby
niesamodzielnej, wolontariat opiekuńczy, punkty opieki dziennej (kluby seniora „mini świetlice”, dzienne domy pomocy,
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środowiskowe domy samopomocy) ułatwienie dostępu do sprzętu pielęgnacyjnego i rehabilitacyjnego poprzez możliwość
wypożyczania go;
t) Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami mające na celu wspieranie osób z niepełnosprawnościami w
wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego (np.
wsparcie w przemieszczaniu się m.in. do lekarza, do punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asysta w tych
miejscach);
u)
Usługi opiekuńczo - wychowawcze dla dzieci i młodzieży (m.in. świetlice, świetlice środowiskowe, w tym z programem
socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe, grupy zabawowe) wraz z zapewnieniem organizacji czasu, możliwości rozwoju
osobistego oraz rozwijania zainteresowań).
2. Realizacja usług wspierających integrację rodzin ze środowiskiem lokalnym, prowadzących do aktywnego uczestnictwa w życiu
społeczności lokalnej i podejmowania działań na jej rzecz (np. wspólne działanie na rzecz poprawy przestrzeni publicznej z
wykorzystaniem nabytych podczas aktywizacji zawodowej kompetencji, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia
społecznych form samopomocy, udział w rodzinnych piknikach, wspieranie rodzin w ich środowiskach, w szczególności poprzez
usługi streetworkera i animatora).*
*Typ projektu nr 2 może być realizowany jedynie w połączeniu z typem projektu nr 1.
Preferowane będą projekty stanowiące element zintegrowanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego wynikającego z lokalnych planów
rewitalizacji miast. Interwencja obejmie także uzgodnione przedsięwzięcia, zawarte w Programie rewitalizacji sieci miast CITTASLOW.
Preferencjami objęte zostaną projekty realizowane na obszarach strategicznej interwencji:
 OSI – Obszary o słabym dostępie do usług publicznych,
 OSI – Obszary peryferyzacji społeczno-gospodarczej.
Możliwość wspierania rozwoju zintegrowanych usług społecznych i zdrowotnych.


wiersz 9. Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia (jeśli dotyczy) – otrzymuje brzmienie:

9. Grupa docelowa/ ostateczni
odbiorcy wsparcia (jeśli
dotyczy)



 osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (zgodnie z definicją określoną w wytycznych ministra
właściwego ds. rozwoju regionalnego dotyczących realizacji CT 9 stworzoną na podstawie Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i
Wykluczeniu Społecznemu) mieszkające poza Miejskim Obszarem Funkcjonalnym Olsztyna oraz mieszkające poza Miejskim
Obszarem Funkcjonalnym Ełku;
 otoczenie osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla
wsparcia osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem).

wiersz 10. Alokacja UE (EUR) – otrzymuje brzmienie:

10. Alokacja UE (EUR)

22 371 228 (w tym alokacja na projekty o charakterze rewitalizacyjnym– 6 000 000, w tym na projekty dedykowane sieci
miast Cittaslow - 1 162 791)
W ramach Poddziałania 11.2.3 Instytucja Zarządzająca dopuszcza, w razie potrzeby, możliwość dokonania przesunięć
między alokacją przeznaczoną na projekty o charakterze rewitalizacyjnym a ogólną pula środków.

 wiersz 14. Limity i ograniczenia w realizacji projektów (jeśli dotyczy) – otrzymuje brzmienie:
14. Limity i ograniczenia
1. Kluczowym zadaniem projektów powinny stać się działania prewencyjne, które mają za zadanie zapobiegać umieszczaniu osób w
w realizacji projektów (jeśli
opiece instytucjonalnej, w przypadku projektów skierowanych na wsparcie rodziny i pieczy zastępczej rozdzielaniu dziecka z rodziną
dotyczy)
i kierowaniu go do pieczy zastępczej.
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2. W projektach zakładających tworzenie nowych miejsc świadczenia usług społecznych finansowanych ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego zastosowane zostaną mechanizmy gwarantujące trwałość miejsc świadczenia usług społecznych po
zakończeniu projektu, co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu.
3. Preferowane do objęcia wsparciem EFS w ramach projektów są osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ, a zakres wsparcia dla tych
osób lub rodzin nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań
towarzyszących, o których mowa w PO PŻ.
4. OPS i PCPR realizują swoje projekty z wykorzystaniem:
a) kontraktu socjalnego lub indywidualnych programów, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
lub dokumentów równoważnych w przypadku PCPR;
b) programów aktywności lokalnej w formie lokalnych programów pomocy społecznej, o których mowa w art. 110 ust. 10 oraz art.
112 ust. 13 ustawyz dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
c) projektów socjalnych.
Podmioty nie będące OPS i PCPR realizują swoje projekty z wykorzystaniem umowy na wzór kontraktu socjalnego.
5. Realizacja projektu musi odbywać się we współpracy z co najmniej jednym podmiotem lokalnym (zgodnie z katalogiem
beneficjentów określonym w SzOOP) działającym na obszarze realizacji projektu. Zakres współpracy musi zostać wskazany we
wniosku o dofinansowanie projektu.
h) karta Poddziałania 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn:
 wiersz 6. Typy projektów – otrzymuje brzmienie:
1. Realizacja zintegrowanych usług społecznych skierowanych do osób lub rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z zastosowaniem co najmniej trzech różnych form wsparcia (na podstawie
indywidualnej diagnozy), przez np.:
a) Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne dla osób lub rodzin, które mają trudności lub
wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych;
b) Wsparcie w rozwiązywaniu problemów rodzinnych za pomocą metod bazujących na wykorzystaniu potencjału i zasobów
tkwiących w rodzinie m.in. poprzez zastosowanie KGR, TSR, mediacji;
c) Wsparcie rodzin w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych, zmierzające do
świadomego i
odpowiedzialnego podejmowania i
realizacji funkcji wynikających z rodzicielstwa (udział w zajęciach
edukacyjnych/warsztatach/ poradnictwie, m.in. szkoła dla rodziców, zajęcia z wychowania bez przemocy, poradnictwo
w zakresie problemów opiekuńczo-wychowawczych, edukacja w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi tj. starszymi
6. Typy projektów
czy niepełnosprawnymi, edukacja przyszłych rodziców);
d) Wzmacnianie środowiskowych form wsparcia rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych (m.in. asystent rodziny, konsultant rodziny, rodziny wspierające, lokalne grupy wsparcia rodziny, mediator,
itp.);
e) Organizacja i wsparcie grup samopomocowych, grup wsparcia i klubów dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym
(borykających się z różnymi problemami m.in.: przemocą w rodzinie, uzależnieniami, bezradnością opiekuńczo-wychowawczą,
niepełnosprawnością), w tym koszty związane z zatrudnieniem osoby prowadzącej klub lub grupę;
f) Wspieranie funkcjonujących rodzinnych form pieczy zastępczej oraz usamodzielniania się osób objętych pieczą zastępczą,
z uwzględnieniem sytuacji problemowej, jak również podejmowanie działań na rzecz zapobiegania umieszczaniu dzieci
w pieczy zastępczej oraz umożliwienia dzieciom będących w pieczy zastępczej powrotu do rodzin biologicznych, (m.in.
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej);
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g)

2.

Wsparcie ofiar przemocy domowej i/lub programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy m.in. poradnictwo
specjalistyczne;
h) Usługi wspierające prawidłowe funkcjonowanie rodziny i przyczyniające się do podniesienia jakości codziennego życia;
i)
Usługi wspierające rodziny, w których są osoby z niepełnosprawnością, w tym z zaburzeniami psychicznymi / osoby starsze
(np. warsztaty podnoszące umiejętności pielęgnacyjne/opiekuńcze, warsztaty prowadzące do nabycia umiejętności i
kompetencji społecznych, usługi osoby asystującej osobie niesamodzielnej/osobie z niepełnosprawnościami, usługi
opiekuńcze w miejscu zamieszkania lub specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi);
j) Asystentura i/lub wsparcie coacha dla osób opuszczających zakłady karne, osób bezdomnych powracających do rodziny;
k) Finansowanie pobytu w mieszkaniach treningowych na okres procesu usamodzielniania (w szczególności w rodzinach
z problemem przemocy, uzależnień, dla osób z niepełnosprawnością, opuszczających zakłady karne i placówki opiekuńczowychowawcze, zagrożonych eksmisją, eksmitowanych);
l)
Finansowanie pobytu w mieszkaniach wspieranych dla osób z niepełnosprawnościami/osób niesamodzielnych w przypadku
potrzeby opieki w zastępstwie za opiekunów faktycznych (wyłącznie jako element wsparcia i pod warunkiem
zagwarantowania kompleksowości usługi asystenckiej);
m) Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych – np. teleopieki, systemów przywoławczych
(wyłącznie jako element wsparcia i pod warunkiem zagwarantowania kompleksowości usługi opiekuńczej);
n) Wsparcie umiejętności społecznych rodzin wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym m.in. poprzez udział
w treningach psychospołecznych, warsztatach z asertywności, autoprezentacji;
o) Usługi, mające na celu wzmocnienie więzi rodzinnych przy jednoczesnym rozwoju wiedzy lub kształtowaniu postaw,
służących polepszeniu funkcjonowania rodziny;
p) Wspieranie organizacji pomocy sąsiedzkiej, usług wolontariackich dla rodzin wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem
społecznym;
q) Usługi, mające na celu propagowanie i kształtowanie właściwych postaw członków rodzin wykluczonych bądź zagrożonych
wykluczeniem społecznym, w szczególności dotkniętych problemami uzależnienia, problemami adaptacyjnymi po opuszczeniu
zakładu karnego, bezdomności, polegające na organizacji spotkań z osobami, którym udało się przezwyciężyć te problemy.
r) Usługi wolontariackie przez lub na rzecz rodzin wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.
s) Usługi opiekuńcze/asystenckie dla osób starszych/osób z niepełnosprawnościami, m.in. opiekun dzienny, asystent osoby
niesamodzielnej, wolontariat opiekuńczy, punkty opieki dziennej (kluby seniora „mini świetlice”, dzienne domy pomocy,
środowiskowe domy samopomocy) ułatwienie dostępu do sprzętu pielęgnacyjnego i rehabilitacyjnego poprzez możliwość
wypożyczania go;
t) Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami mające na celu wspieranie osób z niepełnosprawnościami w
wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego (np.
wsparcie w przemieszczaniu się m.in. do lekarza, do punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asysta w tych
miejscach);
u) Usługi opiekuńczo - wychowawcze dla dzieci i młodzieży (m.in. świetlice, świetlice środowiskowe, w tym z programem
socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe, grupy zabawowe) wraz z zapewnieniem organizacji czasu, możliwości rozwoju
osobistego oraz rozwijania zainteresowań).
Realizacja usług wspierających integrację rodzin ze środowiskiem lokalnym, prowadzących do aktywnego uczestnictwa w życiu
społeczności lokalnej i podejmowania działań na jej rzecz (np. wspólne działanie na rzecz poprawy przestrzeni publicznej z
wykorzystaniem nabytych podczas aktywizacji zawodowej kompetencji, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia
społecznych form samopomocy, udział w rodzinnych piknikach, wspieranie rodzin w ich środowiskach, w szczególności poprzez
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usługi streetworkera i animatora).*
*Typ projektu nr 2 może być realizowany jedynie w połączeniu z typem projektu nr 1.
Preferowane będą projekty stanowiące element zintegrowanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego wynikającego z lokalnych planów
rewitalizacji miast.
Możliwość wspierania rozwoju zintegrowanych usług społecznych i zdrowotnych.


wiersz 9. Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia (jeśli dotyczy) – otrzymuje brzmienie:

9. Grupa docelowa/ ostateczni
odbiorcy wsparcia (jeśli dotyczy)

 osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (zgodnie z definicją określoną w wytycznych ministra
właściwego ds. rozwoju regionalnego dotyczących realizacji CT 9 stworzoną na podstawie Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i
Wykluczeniu Społecznemu), mieszkające na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna;
 otoczenie osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla
wsparcia osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem).



wiersz 14. Limity i ograniczenia w realizacji projektów (jeśli dotyczy) – otrzymuje brzmienie:
1. Kluczowym zadaniem projektów powinny stać się działania prewencyjne, które mają za zadanie zapobiegać umieszczaniu osób w
opiece instytucjonalnej, w przypadku projektów skierowanych na wsparcie rodziny i pieczy zastępczej rozdzielaniu dziecka z rodziną
i kierowaniu go do pieczy zastępczej.
2. W projektach zakładających tworzenie nowych miejsc świadczenia usług społecznych finansowanych ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego zastosowane zostaną mechanizmy gwarantujące trwałość przedsięwzięć dotyczących zapewnienia dostępu
do usług społecznych, co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu.
3. Preferowane do objęcia wsparciem EFS w ramach projektów są osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ, a zakres wsparcia dla tych
osób lub rodzin nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań
14. Limity i ograniczenia
towarzyszących, o których mowa w PO PŻ.
w realizacji projektów (jeśli
4. OPS i PCPR realizują swoje projekty z wykorzystaniem:
dotyczy)
a) kontraktu socjalnego lub indywidualnych programów, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
lub dokumentów równoważnych w przypadku PCPR;
b) programów aktywności lokalnej w formie lokalnych programów pomocy społecznej, o których mowa w art. 110 ust. 10 oraz
art. 112 ust. 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
c) projektów socjalnych.
Podmioty nie będące OPS i PCPR realizują swoje projekty z wykorzystaniem umowy na wzór kontraktu socjalnego.
5. Realizacja projektu musi odbywać się we współpracy z co najmniej jednym podmiotem lokalnym (zgodnie z katalogiem
beneficjentów określonym w SzOOP) działającym na obszarze realizacji projektu. Zakres współpracy musi zostać wskazany we
wniosku o dofinansowanie projektu.
i)


karta Poddziałania 11.2.5 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekt ZIT Ełk:
wiersz 6. Typy projektów – otrzymuje brzmienie:
1. Realizacja zintegrowanych usług społecznych skierowanych do osób lub rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z zastosowaniem co najmniej trzech różnych form wsparcia (na podstawie
6. Typy projektów
indywidualnej diagnozy), przez np.:
a) Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne dla osób lub rodzin, które mają trudności lub
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b)
c)

d)

e)

f)

g)
h)
i)

j)
k)

l)

m)
n)
o)
p)
q)

wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych;
Wsparcie w rozwiązywaniu problemów rodzinnych za pomocą metod bazujących na wykorzystaniu potencjału i zasobów
tkwiących w rodzinie m.in. poprzez zastosowanie KGR, TSR, mediacji;
Wsparcie rodzin w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych, zmierzające do świadomego i odpowiedzialnego
podejmowania i realizacji funkcji wynikających z rodzicielstwa (udział w zajęciach edukacyjnych/warsztatach/ poradnictwie,
m.in. szkoła dla rodziców, zajęcia z wychowania bez przemocy, poradnictwo w zakresie problemów opiekuńczowychowawczych, edukacja w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi tj. starszymi czy niepełnosprawnymi, edukacja
przyszłych rodziców);
Wzmacnianie środowiskowych form wsparcia rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych (m.in. asystent rodziny, konsultant rodziny, rodziny wspierające, lokalne grupy wsparcia rodziny, mediator,
itp.);
Organizacja i wsparcie grup samopomocowych, grup wsparcia i klubów dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym
(borykających się z różnymi problemami m.in.: przemocą w rodzinie, uzależnieniami, bezradnością opiekuńczo-wychowawczą,
niepełnosprawnością), w tym koszty związane z zatrudnieniem osoby prowadzącej klub lub grupę;
Wspieranie funkcjonujących rodzinnych form pieczy zastępczej oraz usamodzielniania się osób objętych pieczą zastępczą,
z uwzględnieniem sytuacji problemowej, jak również podejmowanie działań na rzecz zapobiegania umieszczaniu dzieci
w pieczy zastępczej oraz umożliwienia dzieciom będących w pieczy zastępczej powrotu do rodzin biologicznych, (m.in.
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej);
Wsparcie ofiar przemocy domowej i/lub programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy m.in. poradnictwo
specjalistyczne;
Usługi wspierające prawidłowe funkcjonowanie rodziny i przyczyniające się do podniesienia jakości codziennego życia;
Usługi wspierające rodziny, w których są osoby z niepełnosprawnością, w tym z zaburzeniami psychicznymi / osoby starsze
(np. warsztaty podnoszące umiejętności pielęgnacyjne/opiekuńcze, warsztaty prowadzące do nabycia umiejętności i
kompetencji społecznych, usługi osoby asystującej osobie niesamodzielnej/osobie z niepełnosprawnościami, usługi opiekuńcze
w miejscu zamieszkania lub specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi);
Asystentura i/lub wsparcie coacha dla osób opuszczających zakłady karne, osób bezdomnych powracających do rodziny;
Finansowanie pobytu w mieszkaniach treningowych na okres procesu usamodzielniania (w szczególności w rodzinach
z problemem przemocy, uzależnień, dla osób z niepełnosprawnością, opuszczających zakłady karne i placówki opiekuńczowychowawcze, zagrożonych eksmisją, eksmitowanych);
Finansowanie pobytu w mieszkaniach wspieranych dla osób z niepełnosprawnościami/osób niesamodzielnych w przypadku
potrzeby opieki w zastępstwie za opiekunów faktycznych (wyłącznie jako element wsparcia i pod warunkiem zagwarantowania
kompleksowości usługi asystenckiej);
Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych – np. teleopieki, systemów przywoławczych
(wyłącznie jako element wsparcia i pod warunkiem zagwarantowania kompleksowości usługi opiekuńczej);
Wsparcie umiejętności społecznych rodzin wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym m.in. poprzez udział
w treningach psychospołecznych, warsztatach z asertywności, autoprezentacji;
Usługi, mające na celu wzmocnienie więzi rodzinnych przy jednoczesnym rozwoju wiedzy lub kształtowaniu postaw, służących
polepszeniu funkcjonowania rodziny;
Wspieranie organizacji pomocy sąsiedzkiej, usług wolontariackich dla rodzin wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem
społecznym;
Usługi, mające na celu propagowanie i kształtowanie właściwych postaw członków rodzin wykluczonych bądź zagrożonych

20

wykluczeniem społecznym, w szczególności dotkniętych problemami uzależnienia, problemami adaptacyjnymi po opuszczeniu
zakładu karnego, bezdomności, polegające na organizacji spotkań z osobami, którym udało się przezwyciężyć te problemy;
r) Usługi wolontariackie przez lub na rzecz rodzin wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym;
s) Usługi opiekuńcze/asystenckie dla osób starszych/osób z niepełnosprawnościami, m.in. opiekun dzienny, asystent osoby
niesamodzielnej, wolontariat opiekuńczy, punkty opieki dziennej (kluby seniora „mini świetlice”, dzienne domy pomocy,
środowiskowe domy samopomocy) ułatwienie dostępu do sprzętu pielęgnacyjnego i rehabilitacyjnego poprzez możliwość
wypożyczania go;
t) Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami mające na celu wspieranie osób z niepełnosprawnościami w
wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego (np.
wsparcie w przemieszczaniu się m.in. do lekarza, do punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asysta w tych
miejscach);
u) Usługi opiekuńczo - wychowawcze dla dzieci i młodzieży (m.in. świetlice, świetlice środowiskowe, w tym z programem
socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe, grupy zabawowe) wraz z zapewnieniem organizacji czasu, możliwości rozwoju
osobistego oraz rozwijania zainteresowań);
2. Realizacja usług wspierających integrację rodzin ze środowiskiem lokalnym, prowadzących do aktywnego uczestnictwa w życiu
społeczności lokalnej i podejmowania działań na jej rzecz (np. wspólne działanie na rzecz poprawy przestrzeni publicznej z
wykorzystaniem nabytych podczas aktywizacji zawodowej kompetencji, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia
społecznych form samopomocy, udział w rodzinnych piknikach, wspieranie rodzin w ich środowiskach, w szczególności poprzez
usługi streetworkera i animatora).
*Typ projektu nr 2 może być realizowany jedynie w połączeniu z typem projektu nr 1.
Preferowane będą projekty stanowiące element zintegrowanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego wynikającego z lokalnych planów
rewitalizacji miast.
Możliwość wspierania rozwoju zintegrowanych usług społecznych i zdrowotnych.


wiersz 9. Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia (jeśli dotyczy) – otrzymuje brzmienie:

9. Grupa docelowa/ ostateczni
odbiorcy wsparcia (jeśli dotyczy)

 osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (zgodnie z definicją określoną w wytycznych ministra
właściwego ds. rozwoju regionalnego dotyczących realizacji CT 9 stworzoną na podstawie Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i
Wykluczeniu Społecznemu), mieszkające na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku;
 otoczenie osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla
wsparcia osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem);
 zaangażowani w projekty mieszkańcy.



wiersz 14. Limity i ograniczenia w realizacji projektów (jeśli dotyczy) – otrzymuje brzmienie:
1. Kluczowym zadaniem projektów powinny stać się działania prewencyjne, które mają za zadanie zapobiegać umieszczaniu osób w
opiece instytucjonalnej, w przypadku projektów skierowanych na wsparcie rodziny i pieczy zastępczej rozdzielaniu dziecka z rodziną
14. Limity i ograniczenia
i kierowaniu go do pieczy zastępczej.
w realizacji projektów (jeśli
2. W projektach zakładających tworzenie nowych miejsc świadczenia usług społecznych finansowanych ze środków Europejskiego
dotyczy)
Funduszu Społecznego zastosowane zostaną mechanizmy gwarantujące trwałość miejsc świadczenia usług społecznych po
zakończeniu projektu, co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu.
3. Preferowane do objęcia wsparciem EFS w ramach projektów są osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ, a zakres wsparcia dla tych
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osób lub rodzin nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań
towarzyszących, o których mowa w PO PŻ.
4. OPS i PCPR realizują swoje projekty z wykorzystaniem:
a) kontraktu socjalnego lub indywidualnych programów, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
lub dokumentów równoważnych w przypadku PCPR;
b) programów aktywności lokalnej w formie lokalnych programów pomocy społecznej, o których mowa w art. 110 ust. 10 oraz art.
112 ust. 13 ustawyz dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
c) projektów socjalnych.
Podmioty nie będące OPS i PCPR realizują swoje projekty z wykorzystaniem umowy na wzór kontraktu socjalnego.
5. Realizacja projektu musi odbywać się we współpracy z co najmniej jednym podmiotem lokalnym (zgodnie z katalogiem
beneficjentów określonym w SzOOP) działającym na obszarze realizacji projektu. Zakres współpracy musi zostać wskazany we
wniosku o dofinansowanie projektu.
j)


karta Poddziałania 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej:
wiersz 6. Typy projektów – otrzymuje brzmienie:
1. Świadczenie usług animacyjnych, inkubacyjnych i biznesowych służących zakładaniu nowych lub wspieraniu istniejących
przedsiębiorstw społecznych w tym m.in.:
a) wspieranie tworzenia grup inicjatywnych, zainteresowanych utworzeniem podmiotów ekonomii społecznej i udzielania
im niezbędnego wsparcia doradczego;
b) czasowe udostępnianie sprzętów i pomieszczeń dla tworzonych przedsiębiorstw społecznych w ramach działalności
inkubatorów przedsiębiorczości społecznej;
c) szkolenia ogólne umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia działalności
w sektorze ekonomii społecznej;
d) doradztwo (indywidualne i grupowe, m.in. w ramach ośrodków wsparcia ekonomii społecznej oraz inkubatorów
przedsiębiorczości), w tym doradztwo w zakresie pozyskiwania przez podmioty ekonomii społecznej zewnętrznych źródeł
finansowania np. w postaci pożyczek;
e) dostęp do usług prawnych, księgowych, marketingowych;
f) wsparcie szkoleniowe i doradztwo (indywidualne i grupowe) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych
6. Typy projektów
do założenia i/lub prowadzenia i/lub przystąpienia i/lub pracy w przedsiębiorstwach społecznych, w tym szkolenia zawodowe
potrzebne do pracy w przedsiębiorstwach społecznych i pomoc w tworzeniu biznesplanu;
g) prowadzenie badań nisz rynkowych;
h) wspieranie tworzenia powiatowych zespołów ds. ekonomii społecznej
i paktów na rzecz ekonomii społecznej.
2. Dotacje i wsparcie pomostowe na zakładanie przedsiębiorstw społecznych, prowadzące do zatrudnienia, w tym:
a) specjalistyczne wsparcie szkoleniowe i doradztwo (indywidualne i grupowe) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności
potrzebnych do prowadzenia wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu osobistą pracę jego członków;
b) wsparcie doradcze, świadczone przez opiekuna przedsiębiorstwa społecznego, obejmujące doradztwo i pomoc w efektywnym
wykorzystaniu przyznanych środków;
c) wsparcie psychologiczne, zwiększające zdolność do wspólnego, efektywnego działania członków grupy założycielskiej
przedsiębiorstwa społecznego;
d) przyznanie środków finansowych dla przedsiębiorstw społecznych na założenie – do wysokości sześciokrotności przeciętnego
wynagrodzenia (nie więcej jednak niż sześćdziesięciokrotność przeciętnego wynagrodzenia na jeden podmiot) w rozumieniu
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art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, na:
 założyciela w przypadku spółdzielni socjalnych utworzonych przez osoby fizyczne;
 zatrudnioną osobę w przypadku innych, nowo założonych przedsiębiorstw społecznych;
e) przyznanie środków finansowych dla przedsiębiorstw społecznych na wsparcie pomostowe do wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia utworzenia miejsca pracy z możliwością przedłużenia, nie
dłużej jednak niż do 12 miesięcy na:
 założyciela w przypadku spółdzielni socjalnych utworzonych przez osoby fizyczne;
 zatrudnioną osobę w przypadku innych, nowo założonych przedsiębiorstw społecznych.
3. Dotacje i wsparcie pomostowe na tworzenie miejsc pracy w funkcjonujących przedsiębiorstwach społecznych, w tym:
a) specjalistyczne wsparcie szkoleniowe i doradztwo (indywidualne i grupowe) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności
potrzebnych do pracy w podmiocie ekonomii społecznej, a w przypadku osób przystępujących do istniejących przedsiębiorstw
społecznych, dodatkowo wiedzy i umiejętności potrzebnych do prowadzenia wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu osobistą
pracę jego członków;
b) wsparcie doradcze, świadczone przez opiekuna podmiotu ekonomii społecznej, obejmujące doradztwo i pomoc w efektywnym
wykorzystaniu przyznanych środków;
c) przyznanie środków finansowych dla podmiotów ekonomii społecznej na przystąpienie lub zatrudnienie – do wysokości
sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia (nie więcej jednak niż sześćdziesięciokrotność przeciętnego wynagrodzenia na
jeden podmiot) w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy na każdą nowo zatrudnioną lub przystępującą osobę fizyczną;
d) przyznanie środków finansowych dla podmiotów ekonomii społecznej na wsparcie pomostowe do wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia utworzenia miejsca pracy z możliwością przedłużenia, nie
dłużej jednak niż do 12 miesięcy na każdą nowo zatrudnioną lub przystępującą osobę fizyczną.
Typ projektu nr 2 i 3 może być realizowany jedynie w połączeniu z typem projektu nr 1.


wiersz 9. Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia (jeśli dotyczy) – otrzymuje brzmienie:

9. Grupa docelowa/ ostateczni
odbiorcy wsparcia (jeśli dotyczy)



 osoby zagrożone ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego (zgodnie z definicją określoną w wytycznych ministra właściwego
ds. rozwoju regionalnego dotyczących realizacji CT 9 stworzona na podstawie Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu
Społecznemu);
 pracownicy przedsiębiorstw społecznych;
 pracownicy lokalnych i regionalnych podmiotów działających na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

wiersz 10. Alokacja UE (EUR) – otrzymuje brzmienie:

10. Alokacja UE (EUR)

18 966 441



wiersz 14. Limity i ograniczenia w realizacji projektów (jeśli dotyczy) – otrzymuje brzmienie:
1. Przedsięwzięcia podejmowane w obszarze ekonomii społecznej muszą być zgodne z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć
w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i
14. Limity i ograniczenia
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020 oraz „Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej”
w realizacji projektów (jeśli
(KPRES).
dotyczy)
2. Usługi wsparcia ekonomii społecznej realizowane przez OWES są skoncentrowane na:
a) tworzeniu miejsc pracy w:
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i)

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
a.

PES innych niż przedsiębiorstwa społeczne (bez możliwości przyznawania im dotacji oraz wsparcia pomostowego w formie
finansowej),
ii) nowo tworzonych i istniejących PS (z możliwością przyznawania im dotacji oraz wsparcia pomostowego w formie
finansowej, jeżeli spełnione są warunki przyznania dotacji oraz wsparcia pomostowego w formie finansowej;
b) wykorzystaniu potencjału istniejących organizacji pozarządowych do ekonomizacji rozumianej jako:
i) w przypadku organizacji pozarządowych prowadzących nieodpłatną działalność pożytku publicznego:
 uruchomienie działalności odpłatnej pożytku publicznego lub gospodarczej lub przekształcenie organizacji w
przedsiębiorstwo społeczne, ale bez tworzenia miejsc pracy (bez możliwości przyznawania dotacji oraz wsparcia
pomostowego w formie finansowej) lub
 przekształcenie organizacji w przedsiębiorstwo społeczne i utworzenie miejsc pracy (z możliwością przyznawania
dotacji oraz wsparcia pomostowego w formie finansowej, jeżeli spełnione są warunki przyznania dotacji oraz wsparcia
pomostowego w formie finansowej, lub
ii) w przypadku organizacji pozarządowych prowadzących odpłatną działalność pożytku publicznego:
 uruchomienie działalności gospodarczej lub przekształcenie organizacji w przedsiębiorstwo społeczne, ale bez
tworzenia miejsc pracy (bez możliwości przyznawania dotacji oraz wsparcia pomostowego w formie finansowej)
 przekształcenie organizacji w przedsiębiorstwo społeczne i utworzenie miejsc pracy (z możliwością przyznawania
dotacji oraz wsparcia pomostowego w formie finansowej jeżeli spełnione są warunki przyznania dotacji oraz wsparcia
pomostowego w formie finansowej,
c) tworzeniu przedsiębiorstw społecznych dla uczestników WTZ i CIS oraz osób zatrudnionych w ZAZ:
d) tworzenie PES prowadzących działalność gospodarczą lub działalność odpłatną pożytku publicznego;
e) utrzymywaniu miejsc pracy w istniejących PES (bez możliwości przyznawania im dotacji oraz wsparcia pomostowego w formie
finansowej).
OWES zobowiązuje się do regularnego poddawania się procesowi akredytacji. Konsekwencją niepoddania się kolejnej akredytacji
lub nieuzyskania przez OWES kolejnej akredytacji w okresie realizacji projektu jest rozwiązanie umowy o dofinansowanie projektu.
OWES zobowiązany jest do współpracy z właściwymi terytorialnie PUP w zakresie przyznawania dotacji na tworzenie miejsc pracy w
nowych i istniejących PS.
OWES zobowiązane są do osiągnięcia wszystkich wskaźników efektywnościowych OWES.
Operatorami dotacji i usług towarzyszących przyznaniu dotacji są OWES.
Dotacje są udzielane wyłącznie na tworzenie nowych miejsc pracy dla:
a) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z wyłączeniem osób niepełnoletnich;
b) osób długotrwale bezrobotnych;
c) osób ubogich pracujących;
d) osób opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii;
e) osób opuszczających zakłady poprawce i schroniska dla nieletnich.
Nie jest możliwe przyznanie dotacji na stworzenie miejsca pracy dla osób, które wykonują pracę na podstawie umowy o pracę,
spółdzielczej umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, lub prowadzą działalność gospodarczą w momencie podejmowania
zatrudnienia w PS.
Dotacje są udzielane na tworzenie nowych miejsc pracy dla osób, o których mowa w pkt 9, i z uwzględnieniem pkt 10 poprzez:
a. tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych;
b. tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych;
c. tworzenie nowych miejsc pracy w PES, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa
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społeczne.
Formą zatrudnienia w ramach miejsc pracy utworzonych z dotacji dla osób, o których mowa w pkt 9,, jest umowa o pracę lub
spółdzielcza umowa o pracę. Miejsce pracy w ramach projektu może zostać utworzone przez PS bądź PES przekształcony w PS nie
wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o dotację.
11. Jedno przedsiębiorstwo społeczne może uzyskać maksymalnie sześćdziesięciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w rozumieniu
art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:
a) przy tworzeniu PS lub przekształceniu PES w PS, w związku z utworzeniem miejsc pracy dla osób, o których mowa w pkt 9, lub
b) na stworzenie miejsc pracy dla osób, o których mowa w pkt 9, w istniejących PS w okresie trwałości, zaś po upływie tego
okresu PS może ponownie uzyskać dotacje na utworzenie miejsc pracy w wysokości, o której mowa powyżej.
12. Maksymalna kwota dotacji na stworzenie jednego miejsca pracy stanowi sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w
rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
13. Dotacja jest przyznawana na podstawie biznesplanu. OWES zapewnia konkurencyjny, transparentny i oparty na merytorycznych
przesłankach sposób przyznawania dotacji, opierający się na jednolitych zasadach w województwie, obejmujących co najmniej
regulamin udzielania dotacji, opracowanych we współpracy z ROPS.
14. OWES zobowiązany jest do spełnienia warunków trwałości wskazanych 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.
15. Dotacja jest przeznaczona na pokrycie wydatków niezbędnych do rozpoczęcia lub prowadzenia działalności w ramach:
 przedsiębiorstwa społecznego w związku z utworzeniem miejsca pracy,
 podmiotu ekonomii społecznej w związku z przekształceniem podmiotu w przedsiębiorstwo społeczne i utworzenie w tym
przedsiębiorstwie miejsca pracy.
16. OWES współpracuje z regionalnym koordynatorem rozwoju ekonomii społecznej (ROPS), z którym ustala plan i zasady współpracy
oraz realizacji wspólnych inicjatyw.
10.



wiersz 15. Warunki i planowany zakres stosowania cross-financingu (%) (jeśli dotyczy) - otrzymuje brzmienie:
Do 10% finansowania unijnego projektu na warunkach określonych
w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.
15. Warunki i planowany
Cross-financing w ramach projektów może dotyczyć wyłącznie takich kategorii wydatków, bez których realizacja projektu nie byłaby
zakres stosowania crossmożliwa, w szczególności w związku z zapewnieniem realizacji zasady równości szans, a zwłaszcza potrzeb osób niepełnosprawnych.
financingu (%) (jeśli
Cross-financing może dotyczyć wyłącznie modernizacji, adaptacji, dostosowania budynków i pomieszczeń do prowadzenia działalności
dotyczy)
przez podmiot ekonomii społecznej.
Próg 10% może zostać przekroczony w związku z wydatkami, które dotyczą racjonalnych usprawnień zdefiniowanych w 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.
 Wiersz 16. Dopuszczalna maksymalna wartość zakupionych środków trwałych jako % wydatków kwalifikowalnych – otrzymuje brzmienie:
16. Dopuszczalna maksymalna Cross-financing wraz z zakupem środków trwałych nie może przekroczyć 10% wydatków projektu.
wartość zakupionych
Próg 10% może zostać przekroczony w związku z wydatkami, które dotyczą racjonalnych usprawnień zdefiniowanych w Wytycznych w
środków trwałych jako %
zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości
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wydatków
kwalifikowalnych

szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

k)


karta Poddziałania 11.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej w regionie:
wiersz 6. Typy projektów – otrzymuje brzmienie:
1. Koordynacja ekonomii społecznej w regionie:
a) tworzenie regionalnych sieci współpracy OWES działających w regionie, w tym w szczególności poprzez organizowanie
regionalnych spotkań sieciujących dla OWES, umożliwiających wymianę informacji pomiędzy ośrodkami nt. podejmowanych
działań, postępów i problemów w realizacji wsparcia, stosowanych rozwiązaniach i metodach pracy itp., a także agregowanie
informacji nt. działalności OWES i wynikach ich pracy na poziomie całego regionu oraz uspójnianie i synchronizowanie tych
działań w regionie. Wspieranie działań OWES nakierowanych na jednostki samorządu terytorialnego;
b) tworzenie lub dofinansowanie wspólnych przedsięwzięć regionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej (klastry, franczyzy)
oraz włączanie podmiotów ekonomii społecznej w istniejące na poziomie regionalnym organizacje branżowe (sieci, klastry);
c) tworzenie regionalnych sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym (Centrów Integracji
Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej), mających
umożliwić wzajemne uczenie się i wymianę informacji oraz wsparcie tych podmiotów w osiąganiu standardów usług;
d) inicjowanie współpracy jednostek samorządu terytorialnego, jednostek systemu pomocy społecznej, podmiotów ekonomii
społecznej, w tym o charakterze reintegracyjnym, OWES dla zwiększenia synergii działań podejmowanych przez te podmioty w
procesie aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wzrostu zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej m.in.
w celu zapewnienia ciągłości procesu reintegracyjnego, jak również w celu realizacji uzgodnionych przedsięwzięć, zawartych w
programie rewitalizacji sieci miast Cittaslow, a także współpracy ww. podmiotów z innymi podmiotami takimi jak szkoły,
uczelnie wyższe, instytucje rynku pracy, przedsiębiorstwa, klastry przedsiębiorstw m.in. w celu zwiększenia liczby staży i
6. Typy projektów
praktyk w podmiotach ekonomii społecznej czy też w typowych przedsiębiorstwach;
e) budowanie powiązań pomiędzy systemem edukacji, nauką, biznesem i ekonomią społeczną na poziomie regionalnym
(spotkania, warsztaty, doradztwo, wymiana informacji udział we wspólnych konkursach i wydarzeniach z organizacjami
pracodawców i przedsiębiorców, szkół, w tym szkół wyższych i instytutów naukowych) w celu nawiązania stałej współpracy;
f) organizacja przedsięwzięć służących zwiększaniu widoczności podmiotów ekonomii społecznej jako dostawców produktów i
usług oraz wspieranie sprzedaży produktów i usług świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej na poziomie
regionalnym (np. targi ekonomii społecznej, finansowanie udziału PS i PES w targach i wystawach regionalnych o charakterze
gospodarczym, sprzedaż produktów i usług PES za pomocą jednego regionalnego portalu);
g) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami lokalnymi, w szczególności PES, w zakresie
tworzenia lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej lub lokalnych planów udziału PES w rozwoju usług społecznych
(spotkania, wymiana informacji, dobre praktyki, doradztwo), uwzględniania aspektów społecznych/ w zamówieniach
publicznych, zlecania zadań podmiotom ekonomii społecznej;
h) wspieranie realizacji przez podmioty ekonomii społecznej usług użyteczności publicznej i współpraca z OWES w tym zakresie;
i) zapewnienie funkcjonowania regionalnego komitetu ds. ekonomii społecznej i organizowanie jego prac oraz tworzenie
możliwości współpracy kluczowych interesariuszy w zakresie kreowania rozwoju ekonomii społecznej w regionie;
j) wyznaczanie kierunków rozwoju ekonomii społecznej, aktualizacja wieloletniego Wojewódzkiego Planu Rozwoju Ekonomii
Społecznej oraz analiza i koordynacja jego wdrażania;
k) rzecznictwo sektora ekonomii społecznej na poziomie regionalnym oraz włączenie ekonomii społecznej do strategii rozwoju
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województw w obszarach związanych z rynkiem pracy, integracją społeczną, rozwojem przedsiębiorczości oraz innowacji,
rozwojem usług użyteczności publicznej oraz innymi priorytetami, w ramach których możliwy jest regionalny rozwój ekonomii
społecznej;
l) ewaluacja działań OWES;
m) weryfikacja statusu PS na zasadach określonych w załączniku nr 3 do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w
obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 i prowadzenie
spisu PS.


wiersz 10. Alokacja UE (EUR) – otrzymuje brzmienie:

10. Alokacja UE (EUR)

1 033 559

 wiersz 14. Limity i ograniczenia w realizacji projektów (jeśli dotyczy) – otrzymuje brzmienie:
14. Limity i ograniczenia
1. Zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.
w realizacji projektów (jeśli 2. Realizacja wsparcia zgodnie z zapisami RPO WiM 2014-2020 z uwzględnieniem zasad określonych w wytycznych ministra
dotyczy)
właściwego ds. rozwoju regionalnego (Spis wytycznych znajduje się w części 5 pkt 2 SzOOP).

b

c

d

0
Oś priorytetowa nr 11

e

f

g

0

0

h

i

j

k

l

m

Rezerwa
wykonania

n

o

119 210 552

8 789 448

Numer kategorii interwencji

Główna
alokacja

Wsparcie UE

Finansowanie ogółem

Krajowe śodki prywatne

Inne

Budżet pozostałych JST

Budżet województwa

Budżet państwa

ogółem

EFS

EFRR

FS

ogółem

Kategoria regionu

Priorytet inwestycyjny

a

Krajowe środki publiczne

Wsparcie UE

Wkład
krajowy

Wsparcie UE

Szacowany poziom cross-finansingu (%)

Rozdział III. Indykatywny plan finansowy (wydatki kwalifikowalne w EUR) – otrzymuje brzmienie:

ogółem

3.

Udział
rezerwy
wykonania
w stos. Do
całkowitej
kwoty
wsparcia
UE

p

q

0

128 000 000

128 000 000

22 588 235

17 179 404

12 456 800

182 393

4 499 261

40 950

5 408 831

150 588 235

10

6,9%

Działanie nr 11.1

9i

73 000 000

73 000 000

12 882 353

9 998 188

7 406 329

0

2 550 909

40 950

2 884 165

85 882 353

10

Poddziałanie nr 11.1.1

9i

60 480 594

60 480 594

10 673 046

8 274 746

6 286 399

0

1 951 102

37 245

2 398 300

71 153 640

10

109

Poddziałanie nr 11.1.2

9i

10 000 000

10 000 000

1 764 706

1 352 941

823 529

0

529 412

0

411 765

11 764 706

10

109
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Poddziałanie nr 11.1.3

9i

Działanie nr 11.2

2 519 406

2 519 406

444 601

370 501

296 401

0

70 395

3 705

74 100

2 964 007

10

109

35 000 000

35 000 000

6 176 470

4 671 883

2 823 530

0

1 848 352

0

1 504 588

41 176 470

10

3 630 000

640 588

640 588

341 647

0

298 941

0

0

4 270 588

10

112

270 000

47 647

47 647

25 412

0

22 235

0

0

317 647

10

112

Poddziałanie nr 11.2.1

9iv

3 630 000

Poddziałanie nr 11.2.2

9iv

270 000

Poddziałanie nr 11.2.3

9iv

22 371 228

22 371 228

3 947 863

2 946 463

1 634 939

0

1 311 524

0

1 001 400

26 319 091

10

112

Poddziałanie nr 11.2.4

9iv

6 209 366

6 209 366

1 095 771

737 819

584 411

0

153 408

0

357 952

7 305 137

10

112

Poddziałanie nr 11.2.5

9iv

2 519 406

2 519 406

444 601

299 365

237 121

0

62 244

0

145 236

2 964 007

10

112

20 000 000

20 000 000

3 529 412

2 509 334

2 226 941

182 393

100 000

0

1 020 078

23 529 412

10

Działanie nr 11.3
Poddziałanie nr 11.3.1

9v

18 966 441

18 966 441

3 347 019

2 326 941

2 226 941

0

100 000

0

1 020 078

22 313 460

10

113

Poddziałanie nr 11.3.2

9v

1 033 559

1 033 559

182 393

182 393

0

182 393

0

0

0

1 215 952

0

113

4.

Rozdział VI. Załączniki, Załącznik 2 - Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Osi priorytetowej 11- Włączenie społeczne działań i poddziałań:
a) tabela - wskaźniki rezultatu bezpośredniego, Działanie 11.1 - wskaźnik „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących
po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)” - otrzymuje brzmienie:

WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO

Nazwa osi priorytetowej: 11- Włączenie
społeczne
Działanie 11.1
Poddziałanie 11.1.1
Poddziałanie 11.1.2
Poddziałanie 11.1.3

Nazwa wskaźnika

Jednostka
miary

Kategoria
regionu

Wartość
bazowa

Rok
bazowy

Szacowana
wartość
docelowa
(2023)

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym pracujących po
opuszczeniu programu (łącznie z
pracującymi na własny rachunek)

os.

region
słabiej
rozwinięty

20%

2013

15%

Źródło

SL 2014

b) tabela – wskaźniki produktu – otrzymuje brzmienie:
WSKAŹNIKI PRODUKTU
Nazwa wskaźnika

Jednostka
miary

Kategoria
regionu

Wartość
pośrednia
(2018)

Szacowana
wartość
docelowa
(2023)

Źródło

Nazwa osi priorytetowej: 11 – Włączenie
społeczne

28

Działanie 11.1
Poddziałanie 11.1.1
Poddziałanie 11.1.2
Poddziałanie 11.1.3
Działanie 11.2
Poddziałanie 11.2.1
Poddziałanie 11.2.2

Działanie 11.2
Poddziałanie 11.2.3
Poddziałanie 11.2.4
Poddziałanie 11.2.5

Działanie 11.3
Poddziałanie 11.3.1

Działanie 11.3
Poddziałanie 11.3.2

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych
wsparciem w programie

os.

Liczba osób z niepełnosprawnościami
objętych wsparciem w programie

os.

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych
usługami zdrowotnymi w programie
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych
usługami społecznymi świadczonymi w
interesie ogólnym w programie
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych
usługami asystenckimi i opiekuńczymi
świadczonymi w społeczności lokalnej
w programie
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych
usługami w postaci mieszkań chronionych i
wspomaganych w programie
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych
usługami wspierania rodziny
i pieczy zastępczej
w programie
Liczba podmiotów ekonomii społecznej
objętych wsparciem
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych
wsparciem w programie
Liczba pracowników lokalnych i
regionalnych podmiotów działających na
rzecz rozwoju ekonomii społecznej, którzy
zostali objęci wsparciem w ramach projektu
Liczba PES zrzeszonych w sieciach kooperacji
podmiotów ekonomii społecznej, które
skorzystały ze wsparcia w ramach projektu

os.

Region
słabiej
rozwinięty
Region
słabiej
rozwinięty
Region
słabiej
rozwinięty

2095

13741

SL 2014

____

1249

SL 2014

____

9048

SL 2014

____

14962

SL 2014

os.

Region
słabiej
rozwinięty

os.

Region
słabiej
rozwinięty

SL 2014

os.

Region
słabiej
rozwinięty

SL 2014

os.

Region
słabiej
rozwinięty

SL 2014

szt.

os.

os.

szt.

Region
słabiej
rozwinięty
Region
słabiej
rozwinięty
Region
słabiej
rozwinięty
Region
słabiej
rozwinięty

____

92

SL 2014

324

1538

SL 2014

400

900

Źródło
własne

50

70

Źródło
własne

29

Liczba podmiotów ekonomii społecznej
objętych wsparciem

szt.

Liczba inicjatyw dotyczących rozwoju
ekonomii społecznej sfinansowanych ze
środków EFS

szt.

Region
słabiej
rozwinięty
Region
słabiej
rozwinięty

____

____

Źródło
własne

____

____

SL 2014

5. Rozdział VI. Załączniki, Załącznik 3 Kryteria wyboru projektów wraz z warunkami formalnymi dla działań i poddziałań w ramach osi priorytetowej 11 – Włączenie
społeczne:
a) aktualizuje się pkt. 3.1/ppkt. 3.1.1 – warunki formalne oraz kryteria wyboru projektów dla Poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób
wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe:
 usuwa się katalog kryteriów formalnych w brzmieniu:
KRYTERIA FORMALNE WYBORU PROJEKTÓW
Kryteria mają zastosowanie do wszystkich projektów wybieranych w trybie konkursowym w ramach RPO WiM 2014-2020

Lp.

1.

2.

Nazwa kryterium
Wnioskodawca zgodnie ze Szczegółowym
Opisem Osi Priorytetowych RPO WiM 20142020 jest podmiotem uprawnionym
do ubiegania się o dofinansowanie w ramach
właściwego Działania/Poddziałania RPO WiM
2014-2020.
Wydatki w projekcie o wartości
nieprzekraczającej wyrażonej w PLN
równowartości kwoty 100 000 EUR1426
wkładu publicznego1527 są rozliczane
uproszczonymi metodami, o których mowa w

Definicja kryterium
W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność
Wnioskodawcy z typem beneficjentów wskazanym
w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych
RPO WiM 2014-2020.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
wartości logicznej „tak” albo „nie”.
W ramach kryterium weryfikowane będzie zastosowanie w
projekcie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w PLN
równowartości kwoty 100 000 EUR wkładu publicznego
uproszczonych metod rozliczania wydatków.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu

Opis znaczenia
kryterium
Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny formalnej albo oceny formalno-merytorycznej.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny formalnej albo oceny formalno-merytorycznej.

Powyższa kwota jest przeliczana na PLN z wykorzystaniem miesięcznego obrachunkowego kursu wymiany stosowanego przez Komisję Europejską, aktualnego na dzień ogłoszenia konkursu
w przypadku projektów konkursowych albo na dzień wystosowania wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w przypadku projektów pozakonkursowych.
Kurs jest publikowany na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm
1426

Zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE z 20.12.2013, str. 320 L 347, z późn. zm.).
1527

30

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w zakresie Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

3.

4.

5.

Wnioskodawca i Partnerzy (o ile dotyczy) nie
podlega/ją wykluczeniu z możliwości
ubiegania się o dofinansowanie ze środków
UE na podstawie odrębnych przepisów.

W przypadku projektu partnerskiego wniosek
spełnia wymogi dotyczące utworzenia
partnerstwa, o których mowa w art. 33
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie
2014-2020.

Poprawność programu rewitalizacji.

wartości logicznej „tak”, „nie” albo stwierdzeniu,
że kryterium „nie dotyczy” danego projektu.

W ramach kryterium weryfikowane będzie
czy Wnioskodawca oraz Partnerzy (o ile dotyczy)
nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania
dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w:
- art. 207 ust. 4 i ust.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych;
- art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej;
- art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r.
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary.
Kryterium weryfikowane na podstawie Oświadczenia
Wnioskodawcy i Partnerów (o ile dotyczy).
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
wartości logicznej „tak” albo „nie”.
W ramach kryterium weryfikowane będzie spełnienie przez
Wnioskodawcę wymogów w zakresie utworzenia
partnerstwa zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie Oświadczenia
Wnioskodawcy.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
wartości logicznej „tak”, „nie” albo stwierdzeniu,
że kryterium „nie dotyczy” danego projektu.
W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy program
rewitalizacji, z którego wynika zgłoszony projekt, znajduje
się Wykazie pozytywnie zweryfikowanych programów
rewitalizacji prowadzonym przez Instytucję Zarządzającą
RPO WiM. Aby program rewitalizacji znalazł się na takiej
liście Instytucja Zarządzająca RPO WiM musi przeprowadzić
pozytywną weryfikację spełnienia wymogów dotyczących
cech i elementów takich programów określonych w
Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny formalnej albo oceny formalno-merytorycznej.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny formalnej albo oceny formalno-merytorycznej.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny formalnej albo oceny formalno-merytorycznej.
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6.

7.

Projekt stanowi element zintegrowanego
przedsięwzięcia rewitalizacyjnego
wynikającego z lokalnego programu
rewitalizacji.

Projekt stanowi element zintegrowanego
przedsięwzięcia rewitalizacyjnego
wynikającego z lokalnego programu
rewitalizacji oraz w przypadku projektu
realizowanego na terenie miasta
należącego do sieci miast Cittaslow,
stanowi uzgodnione przedsięwzięcie,
zawarte w Ponadlokalnym programie
rewitalizacji sieci miast Cittaslow.

operacyjnych na lata 2014-2020.
Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o listę
sprawdzającą w zakresie spójności i poprawności
sporządzenia programu rewitalizacji prowadzoną przez
Instytucję Zarządzającą RPO WiM, stanowiącą załącznik do
regulaminu konkursu.
W przypadku, gdy program rewitalizacji nie znajduje się w
wykazie pozytywnie zweryfikowanych programów
rewitalizacji, weryfikowane jest czy spełnia on wymogi
dotyczące cech i elementów programu rewitalizacji
określonych w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w
programach operacyjnych na lata 2014-2020.
Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im
wartości logicznych „tak” lub „nie” albo stwierdzeniu, że
kryterium „nie dotyczy” danego projektu.
W ramach kryterium oceniane będzie, czy założenia projektu
przedstawione we wniosku stanowią element
zintegrowanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego,
uzupełniającego działania infrastrukturalne o działania
wspierające aktywizację społeczno-zawodową osób
wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym,
W przypadku projektów rewitalizacyjnych nie związanych z
infrastrukturą oceniane będzie czy projekt stanowi element
przedsięwzięcia rewitalizacyjnego wynikającego z lokalnego
programu rewitalizacji.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie złożonych
przez Wnioskodawcę, wraz z wnioskiem o dofinansowanie,
załączników zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu.
Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im
wartości logicznych „tak” lub „nie” albo stwierdzeniu, że
kryterium „nie dotyczy” danego projektu.
W ramach kryterium oceniane będzie, czy założenia projektu
przedstawione we wniosku stanowią element
zintegrowanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego,
uzupełniającego działania infrastrukturalne o działania
wspierające aktywizację społeczno-zawodową osób
wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym .
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie złożonych
przez Wnioskodawcę, wraz z wnioskiem o dofinansowanie,
załączników zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu.
Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny formalnej albo oceny formalno-merytorycznej.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny formalnej albo oceny formalno-merytorycznej.
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wartości logicznych „tak” lub „nie” albo stwierdzeniu, że
kryterium „nie dotyczy” danego projektu.



katalog kryteriów merytorycznych zerojedynkowych i punktowych otrzymuje brzmienie:

KRYTERIA MERYTORYCZNE WYBORU PROJEKTÓW
Kryteria mają zastosowanie do wszystkich projektów wybieranych w trybie konkursowym w ramach RPO WiM 2014-2020
Kryteria zerojedynkowe
Lp.

Nazwa kryterium

Definicja kryterium

1.

Wnioskodawca zgodnie ze Szczegółowym
Opisem Osi Priorytetowych RPO WiM 20142020 jest podmiotem uprawnionym do
ubiegania się o dofinansowanie w ramach
właściwego Działania/Poddziałania RPO
WiM 2014-2020.

2.

W przypadku projektu partnerskiego
wniosek spełnia wymogi dotyczące
utworzenia partnerstwa, o których mowa w
art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o
zasadach realizacji programów w zakresie
polityki spójności finansowanych w
perspektywie 2014-2020.

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność
Wnioskodawcy z typem beneficjentów wskazanym w
Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WiM 20142020.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
wartości logicznej „tak” albo „nie”.
W ramach kryterium weryfikowane będzie spełnienie przez
Wnioskodawcę wymogów w zakresie utworzenia partnerstwa
zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie Oświadczenia
Wnioskodawcy.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
wartości logicznej „tak”, „nie” albo stwierdzeniu, że kryterium
„nie dotyczy” danego projektu.

Opis znaczenia kryterium

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej.
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3.

4.

Wydatki w projekcie o wartości
nieprzekraczającej wyrażonej w PLN
równowartości kwoty 100 000 EUR1428
wkładu publicznego1529 są rozliczane
uproszczonymi metodami, o których mowa
w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w zakresie Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

W ramach kryterium weryfikowane będzie zastosowanie w
projekcie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w PLN
równowartości kwoty 100 000 EUR wkładu publicznego
uproszczonych metod rozliczania wydatków.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
wartości logicznej „tak”, „nie” albo stwierdzeniu, że kryterium
„nie dotyczy” danego projektu

Zgodność wniosku z zapisami właściwej Osi
Priorytetowej RPO WiM 2014-2020 i SZOOP
RPO WiM 2014-2020 w zakresie: typu
projektu, wyboru grupy docelowej,
minimalnej i maksymalnej wartości projektu
oraz limitów i ograniczeń w realizacji
projektu.

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność zapisów
złożonego wniosku o dofinansowanie z wymogami
przewidzianymi dla danego Działania/Poddziałania w ramach
RPO WiM 2014-2020 zawartymi w SZOOP RPO WiM 20142020 w zakresie:
 zgodności typu projektu z wykazem zawartym w „Typach
projektów” w SZOOP RPO WiM 2014-2020,
 zgodności wyboru grupy docelowej z wykazem zawartym
w „Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia w
SZOOP RPO WiM 2014-2020 (o ile dotyczy),
 zgodności z minimalną i maksymalną wartością projektu
wskazaną w SZOOP RPO WiM 2014-2020 (o ile dotyczy),
 limitów i ograniczeń w realizacji projektów wskazanych w
SZOOP RPO WiM 2014-2020 (o ile dotyczy).
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
wartości logicznych „tak” albo „nie” albo „do negocjacji” co
oznacza, że projekt może być uzupełniany lub poprawiany w
części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie opisanym w
stanowisku negocjacyjnym i określonym w Regulaminie
konkursu. Uzupełnienie lub poprawa wniosku o
dofinansowanie przez wnioskodawcę będzie możliwe na

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
merytorycznej.

1428Powyższa

kwota jest przeliczana na PLN z wykorzystaniem miesięcznego obrachunkowego kursu wymiany stosowanego przez Komisję Europejską aktualnego na dzień
ogłoszenia konkursu w przypadku projektów konkursowych albo na dzień wystosowania wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w
przypadku projektów pozakonkursowych. Kurs jest publikowany na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=home&Language=en
Zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006
(Dz. Urz. UE z 20.12.2013, str. 320 L 347, z późn. zm.).
1529
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5.

6.

Zgodność projektu z zasadą równości szans
kobiet i mężczyzn (w oparciu o standard
minimum).

Zgodność projektu z zasadą
zrównoważonego rozwoju.

etapie negocjacji, o ile spełnione zostaną warunki określone
w Regulaminie konkursu, umożliwiające skierowanie projektu
do tego etapu oceny.
W ramach kryterium weryfikowane będzie spełnienie
standardu minimum oceniane na podstawie kryteriów oceny
określonych w 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.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
wartości logicznych „tak” albo „nie” albo „do negocjacji” co
oznacza, że projekt może być uzupełniany lub poprawiany w
części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie opisanym w
stanowisku negocjacyjnym i określonym w Regulaminie
konkursu. Uzupełnienie lub poprawa wniosku o
dofinansowanie przez wnioskodawcę będzie możliwe na
etapie negocjacji, o ile spełnione zostaną warunki określone
w Regulaminie konkursu, umożliwiające skierowanie projektu
do tego etapu oceny.
W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność projektu
z zasadą zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art. 8
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE)
nr 1083/2006.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
wartości logicznych „tak” albo „nie” albo „do negocjacji” co
oznacza, że projekt może być uzupełniany lub poprawiany w
części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie opisanym w
stanowisku negocjacyjnym i określonym w Regulaminie
konkursu. Uzupełnienie lub poprawa wniosku o
dofinansowanie przez wnioskodawcę będzie możliwe na
etapie negocjacji, o ile spełnione zostaną warunki określone

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej.
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7.

8.

Zgodność projektu z zasadą równości szans i
niedyskryminacji, w tym dostępności dla
osób z niepełnosprawnościami.

Projekt jest zgodny z właściwym
prawodawstwem krajowym, w tym z ustawą
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych.

w Regulaminie konkursu, umożliwiające skierowanie projektu
do tego etapu oceny.
W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność projektu
z zasadą równości szans i niedyskryminacji, o której mowa w
art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE)
nr 1083/2006.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
wartości logicznych „tak” albo „nie” albo „do negocjacji” co
oznacza, że projekt może być uzupełniany lub poprawiany w
części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie opisanym w
stanowisku negocjacyjnym i określonym w Regulaminie
konkursu. Uzupełnienie lub poprawa wniosku o
dofinansowanie przez wnioskodawcę będzie możliwe na
etapie negocjacji, o ile spełnione zostaną warunki określone
w Regulaminie konkursu, umożliwiające skierowanie projektu
do tego etapu oceny.
W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność projektu
z prawodawstwem krajowym, w tym z ustawą z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
wartości logicznych „tak” albo „nie” albo „do negocjacji” co
oznacza, że projekt może być uzupełniany lub poprawiany w
części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie opisanym w
stanowisku negocjacyjnym i określonym w Regulaminie
konkursu. Uzupełnienie lub poprawa wniosku o
dofinansowanie przez wnioskodawcę będzie możliwe na
etapie negocjacji, o ile spełnione zostaną warunki określone
w Regulaminie konkursu, umożliwiające skierowanie projektu
do tego etapu oceny.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej.
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9.

10.

Zgodność projektu z zasadami pomocy
publicznej lub pomocy de minimis.

Poprawność programu rewitalizacji.

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność zapisów
wniosku o dofinansowanie projektu z zasadami pomocy
publicznej w odniesieniu do form wsparcia, wydatków i grup
docelowych, jak również oceniana będzie możliwość
udzielenia w ramach projektu pomocy de minimis/pomocy
publicznej, uwzględniając reguły ogólne jej przyznawania oraz
warunki jej dopuszczalności w danym typie projektu.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
wartości logicznych „tak” albo „nie” albo „nie dotyczy” albo
„do negocjacji” co oznacza, że projekt może być uzupełniany
lub poprawiany w części dotyczącej spełniania kryterium w
zakresie opisanym w stanowisku negocjacyjnym i określonym
w Regulaminie konkursu. Uzupełnienie lub poprawa wniosku
o dofinansowanie przez wnioskodawcę będzie możliwe na
etapie negocjacji, o ile spełnione zostaną warunki określone
w Regulaminie konkursu, umożliwiające skierowanie projektu
do tego etapu oceny.
W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy program
rewitalizacji, z którego wynika zgłoszony projekt, znajduje się
Wykazie pozytywnie zweryfikowanych programów
rewitalizacji prowadzonym przez Instytucję Zarządzającą RPO
WiM. Aby program rewitalizacji znalazł się na takiej liście
Instytucja Zarządzająca RPO WiM musi przeprowadzić
pozytywną weryfikację spełnienia wymogów dotyczących
cech i elementów takich programów określonych w
Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach
operacyjnych na lata 2014-2020.
Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o listę
sprawdzającą w zakresie spójności i poprawności
sporządzenia programu rewitalizacji prowadzoną przez
Instytucję Zarządzającą RPO WiM, stanowiącą załącznik do
regulaminu konkursu.
W przypadku, gdy program rewitalizacji nie znajduje się w
wykazie pozytywnie zweryfikowanych programów
rewitalizacji, weryfikowane jest czy spełnia on wymogi
dotyczące cech i elementów programu rewitalizacji
określonych w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w
programach operacyjnych na lata 2014-2020.
Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im wartości
logicznych „tak” lub „nie” albo stwierdzeniu, że kryterium
„nie dotyczy” danego projektu.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej.
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11.

12.

Projekt stanowi element zintegrowanego
przedsięwzięcia rewitalizacyjnego
wynikającego z lokalnego programu
rewitalizacji.

Projekt stanowi element zintegrowanego
przedsięwzięcia rewitalizacyjnego
wynikającego z lokalnego programu
rewitalizacji oraz w przypadku projektu
realizowanego na terenie miasta
należącego do sieci miast Cittaslow,
stanowi uzgodnione przedsięwzięcie,
zawarte w Ponadlokalnym programie
rewitalizacji sieci miast Cittaslow.

W ramach kryterium oceniane będzie, czy założenia projektu
przedstawione we wniosku stanowią element
zintegrowanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego,
uzupełniającego działania infrastrukturalne o działania
wspierające aktywizację społeczno-zawodową osób
wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym,
W przypadku projektów rewitalizacyjnych nie związanych z
infrastrukturą oceniane będzie czy projekt stanowi element
przedsięwzięcia rewitalizacyjnego wynikającego z lokalnego
programu rewitalizacji.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie złożonych
przez Wnioskodawcę, wraz z wnioskiem o dofinansowanie,
załączników zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu.
Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im wartości
logicznych „tak” lub „nie” albo stwierdzeniu, że kryterium
„nie dotyczy” danego projektu.
W ramach kryterium oceniane będzie, czy założenia projektu
przedstawione we wniosku stanowią element
zintegrowanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego,
uzupełniającego działania infrastrukturalne o działania
wspierające aktywizację społeczno-zawodową osób
wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym .
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie złożonych
przez Wnioskodawcę, wraz z wnioskiem o dofinansowanie,
załączników zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu.
Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im wartości
logicznych „tak” lub „nie” albo stwierdzeniu, że kryterium
„nie dotyczy” danego projektu.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej.

Kryteria punktowe
Lp.

1.

Nazwa kryterium

Adekwatność doboru grupy docelowej do
właściwego celu szczegółowego RPO WiM
2014-2020 oraz jakość diagnozy specyfiki tej
grupy.

Definicja kryterium
W ramach kryterium weryfikowana będzie adekwatność
doboru grupy docelowej do właściwego celu szczegółowego
RPO WiM 2014-2020 oraz jakość diagnozy specyfiki tej grupy,
w tym opis:
 istotnych cech uczestników (osób lub podmiotów), którzy
zostaną objęci wsparciem w kontekście zdiagnozowanej
sytuacji problemowej,
 potrzeb uczestników projektu w kontekście wsparcia,

Opis znaczenia kryterium
Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Za spełnienie przedmiotowego
kryterium można uzyskać:
W projektach, które nie zawierają analizy ryzyka: max
25 pkt, przy czym przez spełnienie przedmiotowego
kryterium należy rozumieć uzyskanie co najmniej 60%
punktów w ramach danego kryterium tj. 15 pkt
W projektach, które zawierają analizę ryzyka: max 20
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2.

Zgodność projektu z właściwym celem
szczegółowym Priorytetu Inwestycyjnego
RPO WiM 2014-2020 oraz adekwatność
doboru i opisu wskaźników, źródeł oraz
sposobu ich pomiaru.

które ma być udzielane w ramach projektu,
 barier, na które napotykają uczestnicy projektu,
 sposobu rekrutacji uczestników projektu, w tym kryteriów
rekrutacji i kwestii zapewnienia dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami.
Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w
zakresie zgodnym z kartą oceny, stanowiącą załącznik do
Regulaminu konkursu.
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wniosek o
dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia kryterium w
zakresie opisanym w stanowisku negocjacyjnym i określonym
w Regulaminie konkursu. Uzupełnienie lub poprawa wniosku
o dofinansowanie przez wnioskodawcę będzie możliwe na
etapie negocjacji, o ile spełnione zostaną warunki określone
w Regulaminie konkursu, umożliwiające skierowanie projektu
do tego etapu oceny.
W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność projektu
z właściwym celem szczegółowym Priorytetu Inwestycyjnego
RPO WiM 2014-2020 oraz adekwatność doboru i opisu
wskaźników, źródeł oraz sposobu ich pomiaru, w tym:
 wskazanie celu projektu,
 dobór i opis wskaźników realizacji celów, (wskaźników
rezultatu i produktu, w tym wskaźników programowych
i specyficznych),
 wskazanie źródeł i sposobów pomiaru wskaźników.
Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w
zakresie zgodnym z kartą oceny, stanowiącą załącznik do
Regulaminu konkursu.
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wniosek o
dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia kryterium w
zakresie opisanym w stanowisku negocjacyjnym i określonym
w Regulaminie konkursu. Uzupełnienie lub poprawa wniosku
o dofinansowanie przez wnioskodawcę będzie możliwe na
etapie negocjacji, o ile spełnione zostaną warunki określone
w Regulaminie konkursu, umożliwiające skierowanie projektu
do tego etapu oceny.
IZ dopuszcza możliwość zmiany treści wniosku o
dofinansowanie w zakresie branym pod uwagę przy ocenienie
spełniania kryterium, w sytuacji wystąpienia zdarzeń
niedających się przewidzieć na moment składania wniosku o

pkt, przy czym przez spełnienie przedmiotowego
kryterium należy rozumieć uzyskanie co najmniej 60%
punktów w ramach danego kryterium tj. 12 pkt
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane na etapie oceny merytorycznej.
Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych
składowych kryterium zawarte będą w Karcie oceny
stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Za spełnienie przedmiotowego
kryterium można uzyskać:
W projektach, które nie zawierają analizy ryzyka: max
15 pkt, przy czym przez spełnienie przedmiotowego
kryterium należy rozumieć uzyskanie co najmniej 60%
punktów w ramach danego kryterium tj. 9 pkt
W projektach, które zawierają analizę ryzyka: max 10
pkt, przy czym przez spełnienie przedmiotowego
kryterium należy rozumieć uzyskanie co najmniej 60%
punktów w ramach danego kryterium tj. 6 pkt
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane na etapie oceny merytorycznej.
Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych
składowych kryterium zawarte będą w Karcie oceny
stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu.
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3.

4.

Trafność opisanej analizy ryzyka
nieosiągnięcia założeń projektu.

Spójność zadań przewidzianych do realizacji
w ramach projektu oraz trafność doboru i
opisu tych zadań.

dofinansowanie. Każdy przypadek dokonania ww. zmian
będzie rozpatrywany indywidualnie przez IZ w kontekście
zachowania spełniania kryterium.
W ramach kryterium weryfikowana będzie trafność opisanej
analizy ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu (o ile dotyczy),
w tym:
 sytuacji, których wystąpienie utrudni lub uniemożliwi
osiągnięcie wartości docelowej wskaźników rezultatu,
 sposobu identyfikacji wystąpienia takich sytuacji (zajścia
ryzyka),
 działań, które zostaną podjęte, aby zapobiec wystąpieniu
ryzyka i jakie będą mogły zostać podjęte, aby
zminimalizować skutki wystąpienia ryzyka.
Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w
zakresie zgodnym z kartą oceny, stanowiącą załącznik do
Regulaminu konkursu.
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wniosek o
dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia kryterium w
zakresie opisanym w stanowisku negocjacyjnym i określonym
w Regulaminie konkursu. Uzupełnienie lub poprawa wniosku
o dofinansowanie przez wnioskodawcę będzie możliwe na
etapie negocjacji, o ile spełnione zostaną warunki określone
w Regulaminie konkursu, umożliwiające skierowanie projektu
do tego etapu oceny.
W ramach kryterium weryfikowana będzie spójność zadań
przewidzianych do realizacji w ramach projektu oraz trafność
doboru i opisu tych zadań, w tym:
 szczegółowy opis i uzasadnienie potrzeby realizacji zadań
oraz racjonalność harmonogramu realizacji projektu,
 przyporządkowanie wskaźników realizacji do właściwego
zadania,
 uzasadnienie wyboru Partnerów do realizacji
poszczególnych zadań (o ile dotyczy),
 sposób, w jaki zostanie zachowana trwałość rezultatów
projektu (o ile dotyczy),
 trafność doboru wskaźników (w tym ich wartości
docelowej dla rozliczenia kwot ryczałtowych) i
dokumentów potwierdzających ich wykonanie (o ile
dotyczy).
Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w

Kryterium podlega ocenie wówczas, gdy wymóg
przedstawienia analizy ryzyka wskazano w Regulaminie
konkursu.
Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Za spełnienie przedmiotowego
kryterium można uzyskać max 10 pkt, przy czym przez
spełnienie przedmiotowego kryterium należy rozumieć
uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach danego
kryterium tj. 6 pkt
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane na etapie oceny merytorycznej.
Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych
składowych kryterium zawarte będą w Karcie oceny
stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Za spełnienie przedmiotowego
kryterium można uzyskać max 20 pkt, przy czym przez
spełnienie przedmiotowego kryterium należy rozumieć
uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach danego
kryterium tj. 12 pkt
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane na etapie oceny merytorycznej.
Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych
składowych kryterium zawarte będą w Karcie oceny
stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu.
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5.

Adekwatność potencjału Wnioskodawcy i
Partnerów (o ile dotyczy) oraz sposobu
zarządzania projektem.

zakresie zgodnym z kartą oceny, stanowiącą załącznik do
Regulaminu konkursu.
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wniosek o
dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia kryterium w
zakresie opisanym w stanowisku negocjacyjnym i określonym
w Regulaminie konkursu. Uzupełnienie lub poprawa wniosku
o dofinansowanie przez wnioskodawcę będzie możliwe na
etapie negocjacji, o ile spełnione zostaną warunki określone
w Regulaminie konkursu, umożliwiające skierowanie projektu
do tego etapu oceny.
IZ dopuszcza możliwość zmiany treści wniosku o
dofinansowanie w zakresie branym pod uwagę przy ocenienie
spełniania kryterium, w sytuacji wystąpienia zdarzeń
niedających się przewidzieć na moment składania wniosku o
dofinansowanie. Każdy przypadek dokonania ww. zmian
będzie rozpatrywany indywidualnie przez IZ w kontekście
zachowania spełniania kryterium.
W ramach kryterium weryfikowana będzie adekwatność
potencjału Wnioskodawcy i Partnerów (o ile dotyczy) oraz
sposobu zarządzania projektem, w tym opis:
 potencjału finansowego,
 posiadanego potencjału kadrowego oraz sposobu jego
wykorzystania w ramach projektu,
 posiadanego potencjału technicznego, w tym
sprzętowego i warunków lokalowych,
 kadry zewnętrznej zaangażowanej do realizacji projektu,
 struktury zarządzania projektem.
Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w
zakresie zgodnym z kartą oceny, stanowiącą załącznik do
Regulaminu konkursu.
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wniosek o
dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia kryterium w
zakresie opisanym w stanowisku negocjacyjnym i określonym
w Regulaminie konkursu. Uzupełnienie lub poprawa wniosku
o dofinansowanie przez wnioskodawcę będzie możliwe na
etapie negocjacji, o ile spełnione zostaną warunki określone
w Regulaminie konkursu, umożliwiające skierowanie projektu
do tego etapu oceny.
IZ dopuszcza możliwość zmiany treści wniosku o
dofinansowanie w zakresie branym pod uwagę przy ocenienie

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Za spełnienie przedmiotowego
kryterium można uzyskać max 10 pkt, przy czym przez
spełnienie przedmiotowego kryterium należy rozumieć
uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach danego
kryterium tj. 6 pkt
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane na etapie oceny merytorycznej.
Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych
składowych kryterium zawarte będą w Karcie oceny
stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu.
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6.

7.

Adekwatność doświadczenia Wnioskodawcy
i Partnerów (o ile dotyczy) do zakresu
realizacji projektu oraz ich potencjał
społeczny.

Prawidłowość budżetu projektu.

spełniania kryterium, w sytuacji wystąpienia zdarzeń
niedających się przewidzieć na moment składania wniosku o
dofinansowanie. Każdy przypadek dokonania ww. zmian
będzie rozpatrywany indywidualnie przez IZ w kontekście
zachowania spełniania kryterium.
W ramach kryterium weryfikowana będzie:
 adekwatność doświadczenia Wnioskodawcy i Partnerów
(o ile dotyczy) do zakresu realizacji projektu, w tym w
zakresie tematycznym, jakiego dot. projekt, na rzecz
grupy docelowej, do której skierowany będzie projekt
oraz na określonym terytorium, którego będzie dotyczyć
realizacja projektu,
 opis potencjału społecznego Wnioskodawcy i Partnerów
(o ile dotyczy).
Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w
zakresie zgodnym z kartą oceny, stanowiącą załącznik do
Regulaminu konkursu.
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wniosek o
dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia kryterium w
zakresie opisanym w stanowisku negocjacyjnym i określonym
w Regulaminie konkursu. Uzupełnienie lub poprawa wniosku
o dofinansowanie przez wnioskodawcę będzie możliwe na
etapie negocjacji, o ile spełnione zostaną warunki określone
w Regulaminie konkursu, umożliwiające skierowanie projektu
do tego etapu oceny.
W ramach kryterium weryfikowana będzie prawidłowość
budżetu projektu, w tym:
 racjonalność i efektywność wydatków projektu
(rozumiana jako relacja nakład/rezultat oraz rynkowość
kosztów) oraz kwalifikowalność wydatków,
 niezbędność wydatków do realizacji projektu i osiągania
jego celów,
 poprawność uzasadnień kosztów (o ile dotyczy).
 techniczna poprawność wypełnienia budżetu projektu,
 poziom i prawidłowość cross-financingu,
 poziom i prawidłowość środków trwałych,
 poziom i prawidłowość wkładu własnego,
 poziom kosztów pośrednich.
Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w
zakresie zgodnym z kartą oceny, stanowiącą załącznik do

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Za spełnienie przedmiotowego
kryterium można uzyskać max 10 pkt, przy czym przez
spełnienie przedmiotowego kryterium należy rozumieć
uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach danego
kryterium tj. 6 pkt
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane na etapie oceny merytorycznej.
Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych
składowych kryterium zawarte będą w Karcie oceny
stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Za spełnienie przedmiotowego
kryterium można uzyskać max 20 pkt, przy czym przez
spełnienie przedmiotowego kryterium należy rozumieć
uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach danego
kryterium tj. 12 pkt
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane na etapie oceny merytorycznej.
Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych
składowych kryterium zawarte będą w Karcie oceny
stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu.
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Regulaminu konkursu.
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wniosek o
dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia kryterium w
zakresie opisanym w stanowisku negocjacyjnym i określonym
w Regulaminie konkursu. Uzupełnienie lub poprawa wniosku
o dofinansowanie przez wnioskodawcę będzie możliwe na
etapie negocjacji, o ile spełnione zostaną warunki określone
w Regulaminie konkursu, umożliwiające skierowanie projektu
do tego etapu oceny.
IZ dopuszcza możliwość zmiany treści wniosku o
dofinansowanie w zakresie branym pod uwagę przy ocenienie
spełniania kryterium, w sytuacji wystąpienia zdarzeń
niedających się przewidzieć na moment składania wniosku o
dofinansowanie. Każdy przypadek dokonania ww. zmian
będzie rozpatrywany indywidualnie przez IZ w kontekście
zachowania spełniania kryterium.


katalog kryteriów merytorycznych specyficznych obligatoryjnych otrzymuje brzmienie:
Kryteria merytoryczne – SPECYFICZNE OBLIGATORYJNE

Lp.

1.

Nazwa kryterium

Definicja kryterium

Opis znaczenia kryterium

Grupę docelową w projekcie stanowią w
100%:
 osoby powyżej 50 roku życia albo,
 kobiety albo,
 osoby młode poniżej 30 roku życia albo,
 osoby posiadające najniższe wykształcenie
(podstawowe, gimnazjalne) albo,
 osoby z niepełnosprawnościami.

Osoby z tych grup docelowych są szczególnie
narażone na ryzyko wykluczenia społecznego lub
ubóstwa. W związku z tym wymagają
kompleksowego wsparcia społeczno-zawodowego
dostosowanego do specyficznych potrzeb tych
osób. Wnioskodawca wybiera jedną ze wskazanych
w nazwie kryterium grup i kieruje do niej wsparcie
w ramach projektu.
Wskazane grupy docelowe zostały wyodrębnione
na podstawie badań i analiz statystycznych
dotyczących sytuacji społeczno-demograficznej w
województwie warmińsko-mazurskim.
W każdym projekcie, grupa docelowa musi być
jednorodna tzn. Wnioskodawca kieruje wsparcie do
konkretnej grupy (np. do kobiet, jednakże, nie

Spełnienie kryterium jest
konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty
niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej.

Ocena
(Tak / Nie / Nie dotyczy)

TAK / NIE / NIE DOTYCZY
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2.

3.

Projekt przewiduje informowanie właściwych
terytorialnie ośrodków pomocy społecznej,
powiatowych centrów pomocy rodzinie lub
powiatowych urzędów pracy o projekcie i
udzielonych formach wsparcia.

Wskaźnik efektywności społecznej wynosi co
najmniej:
 w odniesieniu do osób z
niepełnosprawnościami – 34%,
 w odniesieniu do pozostałych osób
zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym − 34%.

wyklucza to sytuacji, iż w tej grupie kobiet znajdą
się kobiety niepełnosprawne lub kobiety 50+).
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu
mu wartości logicznych „tak”, „nie” albo
stwierdzeniu, że kryterium „nie dotyczy” danego
projektu.
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w oparciu
o zapisy treści wniosku na etapie oceny
merytorycznej.
Informowanie właściwych terytorialnie jednostek
pomocy społecznej zagwarantować ma odpowiedni
poziom koordynacji działań realizowanych w danym
obszarze i w stosunku do danej grupy docelowej.
Dzięki wdrożeniu tej zasady nie będzie dochodziło
do sytuacji, w której poszczególne podmioty
zaangażowane w działania na rzecz osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym lub
ubóstwem utrudniają sobie wzajemnie realizację
przedsięwzięć współfinansowanych ze środków
unijnych (np. poprzez konkurencję o potencjalnych
uczestników).
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu
mu wartości logicznych „tak” albo „nie”.
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w oparciu
o zapisy treści wniosku na etapie oceny
merytorycznej.
Efektywność społeczna jest mierzona wśród osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym, które skorzystały z usług aktywnej
integracji o charakterze społecznym lub
edukacyjnym, lub zdrowotnym.
Kryterium efektywności społecznej określa odsetek
uczestników projektu, którzy po zakończeniu
udziału w projekcie dokonali postępu w procesie
aktywizacji społeczno-zawodowej i zmniejszenia
dystansu do zatrudnienia, przy czym postęp
powinien być rozumiany m.in. jako:
a) rozpoczęcie nauki;
b) wzmocnienie motywacji do pracy po
projekcie;
c) zwiększenie pewności siebie i własnych

Spełnienie kryterium jest
konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty
niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej.

TAK / NIE

Spełnienie kryterium jest
konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty
niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej.
TAK / NIE

44

umiejętności;
poprawa umiejętności rozwiązywania
pojawiających się problemów;
e) podjęcie wolontariatu;
f)
poprawa stanu zdrowia;
g) ograniczenie nałogów;
h) doświadczenie widocznej poprawy w
funkcjonowaniu (w przypadku osób
z niepełnosprawnościami).
Kryterium efektywności społecznej jest
weryfikowane w terminie 3 miesięcy od
zakończenia udziału w projekcie. Wartość wskaźnika
efektywności społecznej ustalana jest osobno dla:
1. osób z niepełnosprawnościami
2. pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu
mu wartości logicznych „tak” albo „nie”.
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w oparciu
o zapisy treści wniosku na etapie oceny
merytorycznej.
Efektywność zatrudnieniowa jest mierzona wśród
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym, które skorzystały z usług aktywnej
integracji o charakterze zawodowym.
Kryterium efektywności zatrudnieniowej określa
odsetek uczestników projektu, którzy znaleźli się w
jednej z poniższych sytuacji:
a) jako osoby bierne zawodowo lub bezrobotne
w momencie przystąpienia do projektu,
podjęli zatrudnienie po zakończeniu udziału w
projekcie lub w trakcie jego trwania;
b) jako osoby bierne zawodowo w momencie
przystąpienia do projektu, zaczęli poszukiwać
pracy po zakończeniu udziału w projekcie;
c) jako osoby bierne zawodowo lub bezrobotne
w momencie przystąpienia do projektu,
podjęli dalszą aktywizację zawodową, w tym
w projekcie realizowanym w ramach PI 9v lub
CT 8 (PI 8i, 8ii, 8iii lub 8iv), po zakończeniu
udziału w projekcie lub w trakcie jego trwania;
d)

4.

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej
wynosi co najmniej:
 w odniesieniu do osób z
niepełnosprawnościami – 12 %,
 w odniesieniu do pozostałych osób
zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym – 25%.

Spełnienie kryterium jest
konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty
niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej.

TAK / NIE / NIE DOTYCZY
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5.

Projektodawca w okresie realizacji projektu
prowadzi biuro projektu (lub posiada
siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną
prawnie dozwoloną formę organizacyjną

d) jako uczestnicy CIS lub KIS w trakcie trwania
projektu lub po jego zakończeniu podjęli
zatrudnienie w ramach zatrudnienia
wspieranego;
e) jako osoby zatrudnione w ZAZ lub
uczestniczące w WTZ w trakcie trwania
projektu lub po jego zakończeniu podjęli
zatrudnienie na otwartym rynku pracy, w tym
w PS.
Kryterium efektywności zatrudnieniowej jest
weryfikowane w terminie 3 miesięcy od
zakończenia udziału w projekcie. Wartość wskaźnika
efektywności zatrudnieniowej ustalana jest osobno
dla:
1. osób z niepełnosprawnościami
2. pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym.
Wyłączenie z obowiązku stosowania kryterium
efektywności zatrudnieniowej stosuje się do:
a) osób nieletnich, wobec których zastosowano
środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i
przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26
października 1982 r. o postępowaniu w
sprawach nieletnich;
b) osób do 18 roku życia lub do zakończenia
przez nie realizacji obowiązku szkolnego i
obowiązku nauki;
c) osób, które w ramach projektu lub po
zakończeniu jego realizacji podjęły naukę
w formach szkolnych.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu
mu wartości logicznych „tak” „nie” albo
stwierdzeniu, że kryterium „nie dotyczy” danego
projektu.
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w oparciu
o zapisy treści wniosku na etapie oceny
merytorycznej.
Lokalizacja biura projektu lub siedziby
Projektodawcy na terenie województwa
warmińsko-mazurskiego wpłynie na sprawne
nadzorowanie przebiegu poszczególnych etapów

Spełnienie kryterium jest
konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty
niespełniające przedmiotowego

TAK / NIE
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działalności podmiotu) na terenie
województwa warmińsko-mazurskiego, z
możliwością udostępnienia pełnej
dokumentacji wdrażanego projektu oraz
zapewniające uczestnikom projektu
możliwość osobistego kontaktu z kadrą
projektu.

6.

7.

Wnioskodawca lub Partner ma co najmniej
12-miesięczne doświadczenie w prowadzeniu
działalności w obszarze pomocy i integracji
społecznej, rehabilitacji zawodowej i
społecznej osób niepełnosprawnych lub
rynku pracy, na obszarze województwa
warmińsko-mazurskiego.

Projekt przewiduje, że co najmniej 20%
uczestników podejmie zatrudnienie.

wdrażania oraz rozliczania projektu.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu
mu wartości logicznych „tak” albo „nie”.
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi na etapie
oceny merytorycznej w oparciu o deklaratywne
zapisy treści wniosku i w okresie realizacji projektu.
Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia
wskazanej informacji we wniosku w sposób czytelny
i nie budzący wątpliwości.
Posiadanie takiego doświadczenia przez
wnioskodawcę lub partnera/-ów wymagane jest ze
względu na specyfikę wskazanej grupy docelowej i
może dać gwarancję efektywnego, celowego i
gospodarnego wykorzystania środków
przeznaczonych na wdrażanie działań.
Kryterium weryfikowane na podstawie zapisu
wniosku, w którym należy zawrzeć stosowną
informację.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu
mu wartości logicznych „tak” albo „nie” albo
stwierdzeniu, że kryterium „nie dotyczy” danego
projektu.
Na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie
na podstawie dostarczonego załącznika w postaci
dokumentu potwierdzającego cele działalności
(m.in. statut, KRS, wpis do ewidencji działalności
gospodarczej, o ile IOK nie ma do nich dostępu,
zgodnie z art. 50a ustawy wdrożeniowej).
Jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki
organizacyjne pomocy społecznej oraz instytucje
rynku pracy są zwolnione z przedstawiania ww.
informacji.
Interwencja w ramach Poddziałania ukierunkowana
jest na realizację celów Strategii EU2020
dotyczących zatrudnienia i zwalczania ubóstwa.
Zgodnie ze Strategią Rozwoju Kraju 2020 walka z
wykluczeniem społecznym jest jednym z celów
działań w obszarze poprawy spójności społecznej i
terytorialnej.
Projekty realizowane w ramach niniejszego
Poddziałania przyczyniają się do realizacji tych

kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej.

Spełnienie kryterium jest
konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty
niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej.

TAK / NIE / NIE DOTYCZY

Spełnienie kryterium jest
konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty
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oceny merytorycznej.
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8.

Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie
osoby mieszkające na obszarze wyznaczonym
do rewitalizacji, wskazanym w „Programie
Rewitalizacji”.



celów przynosząc efekty bezpośrednie lub
pośrednie w dłuższej perspektywie czasowej,
ograniczając ryzyko przerywania aktywności
zawodowej oraz ubóstwa i wykluczenia
społecznego.
Wskaźnik uwzględnia zarówno osoby, które podjęły
zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, umowę
cywilno-prawną, jak również rozpoczęły działalność
na własny rachunek bądź w podmiocie ekonomii
społecznej. Wskaźnik mierzony jest do 4 tygodni po
zakończeniu udziału uczestnika w projekcie.
Do wskaźnika nie są wliczane osoby, które nie
ukończyły 18 r. życia w chwili wejścia do projektu.
Szczegółową metodologię pomiaru wskaźnika
określa Regulamin Konkursu.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu
mu wartości logicznych „tak” albo „nie”.
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w oparciu
o zapisy treści wniosku na etapie oceny
merytorycznej.
Kryterium ma na celu realizację wsparcia dla osób
zamieszkujących obszar wyznaczony do
rewitalizacji, co przyczyni się do ożywienia
społecznego oraz do poprawy jakości życia na tym
obszarze.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu
mu wartości logicznych „tak”, „nie” albo
stwierdzeniu, że kryterium „nie dotyczy” danego
projektu.
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi na etapie
oceny merytorycznej w oparciu o deklaratywne
zapisy treści wniosku i w okresie realizacji projektu.
Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia
wskazanej informacji we wniosku w sposób czytelny
i nie budzący wątpliwości.

Spełnienie kryterium jest
konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty
niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej.
TAK / NIE / NIE DOTYCZY
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Lp.

1.

2.

Nazwa kryterium

Preferowane będą projekty zakładające, że co
najmniej 30% osób uczestniczących w
projekcie będą stanowiły osoby długotrwale
bezrobotne.

Projekt przewiduje, że co najmniej 50%
uczestników zostanie objętych stażami lub
praktykami zawodowymi.

Definicja kryterium

Opis znaczenia kryterium

Osoby długotrwale bezrobotne znajdują się w
szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy i w
związku z tym są zagrożone wykluczeniem
społecznym i ubóstwem.
Grupę tą charakteryzuje zrezygnowanie, wyuczona
bezradność, obniżenie poczucia własnej wartości,
bardzo niska motywacja do pracy,
zdezaktualizowane kwalifikacje zawodowe oraz brak
wiedzy o rynku pracy. Projekty zakładające udział
takich osób będą dodatkowo premiowane.
Wsparcie w ramach projektu przyczyni się do
podniesienia motywacji do pracy (aktywizacja,
pobudzanie inicjatywności i przedsiębiorczości),
umiejętności radzenia sobie na rynku pracy oraz
nabycia niezbędnych kompetencji przez osoby
długotrwale bezrobotne.
Wsparcie tych osób wymaga zastosowania w
pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o
charakterze społecznym.
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi na etapie
oceny merytorycznej w oparciu o deklaratywne
zapisy treści wniosku i w okresie realizacji projektu.
Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia
wskazanej informacji we wniosku w sposób czytelny i
nie budzący wątpliwości.
Staże i praktyki zawodowe są jednym z najlepszych
sposobów na aktywizację społeczno-zawodową osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym lub
ubóstwem. Stanowią one ważny element
zdobywania kompetencji i doświadczenia
zawodowego – tym samym zwiększają szansę na
znalezienie zatrudnienia. Należy pamiętać, iż staże i
praktyki zawodowe powinny być ostatnim etapem
wsparcia. W przypadku ich realizacji powinny one
stanowić kontynuację działań szkoleniowych
realizowanych w projekcie.
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi na etapie
oceny merytorycznej w oparciu o deklaratywne

Kryterium punktowe.
Spełnienie kryterium nie jest
obowiązkowe. Punkty mają
charakter premiowy a ich
uzyskanie zwiększa ogólną liczbę
punktów przyznanych dla
projektu a tym samym może
prowadzić do uplasowania
projektu na wyższym miejscu w
liście rankingowej. Punkty za
kryteria specyficzne są
przyznawane wyłącznie w
przypadku uzyskania minimum 60
punktów za kryteria
merytoryczne.
W przypadku spełnienia
kryterium projekt uzyska
maksymalną liczbę punktów. W
przeciwnym przypadku projekt
uzyska 0 punktów.

Kryterium punktowe.
Spełnienie kryterium nie jest
obowiązkowe. Punkty mają
charakter premiowy a ich
uzyskanie zwiększa ogólną liczbę
punktów przyznanych dla
projektu a tym samym może
prowadzić do uplasowania
projektu na wyższym miejscu w
liście rankingowej. Punkty za
kryteria specyficzne są
przyznawane wyłącznie w
przypadku uzyskania minimum 60

Ocena
(Tak / Nie lub pkt.)

0/10

0/5
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zapisy treści wniosku i w okresie realizacji projektu.
Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia
wskazanej informacji we wniosku w sposób czytelny i
nie budzący wątpliwości.

3.

4.

Wniesienie wyższego wkładu własnego w
projekcie niż minimalny procent wkładu
własnego wymagany w Regulaminie
konkursu.

Projekt zapewnia wykorzystanie rozwiązań
innowacyjnych wypracowanych w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO
KL) lub wykorzystanie modelu aktywizującego
osoby zagrożone wykluczeniem społecznym
wypracowanego na podstawie
zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL.

Kryterium dotyczy tylko 2 typu projektu.
Wkład własny może być wnoszony w dowolnej
formie wskazanej w Regulaminie konkursu.
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi na etapie
oceny merytorycznej w oparciu o deklaratywne
zapisy treści wniosku i w okresie realizacji projektu.
Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia
wskazanej informacji we wniosku w sposób czytelny i
nie budzący wątpliwości.

Wypracowane w PIW EQUAL modele aktywizujące
osoby zagrożone wykluczeniem społecznym są
szczególnie ważne i pomocne we wdrażaniu
projektów. Warto kontynuować dobre i sprawdzone
przedsięwzięcia w przedmiotowym zakresie oraz
korzystać z wypracowanych przez PIW EQUAL
rezultatów. Wiele z zaproponowanych rozwiązań
powstałych w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki (PO KL) stanowi gotowe do
zastosowania narzędzia, stanowiące odpowiedź na
konkretne problemy społeczne. Zostały one nie tylko
w szczegółowy sposób opisane ale także zawierają
elementy warunkujące bezpośrednie ich
wykorzystanie w praktyce, tj. podręczniki,
metodologie, programy, narzędzia informatyczne.
Rozwiązania wypracowane w PO KL mogą zatem
służyć rozwiązaniu problemów zdefiniowanych w
RPO. Ponadto skorzystanie z dostępnych już narzędzi
umożliwi skuteczniejszą i bardziej efektywną

punktów za kryteria
merytoryczne.
W przypadku spełnienia
kryterium projekt uzyska
maksymalną liczbę punktów. W
przeciwnym przypadku projekt
uzyska 0 punktów.
Kryterium punktowe.
Spełnienie kryterium nie jest
obowiązkowe. Punkty mają
charakter premiowy a ich
uzyskanie zwiększa ogólną liczbę
punktów przyznanych dla
projektu a tym samym może
prowadzić do uplasowania
projektu na wyższym miejscu w
liście rankingowej. Punkty za
kryteria specyficzne są
przyznawane wyłącznie w
przypadku uzyskania minimum 60
punktów za kryteria
merytoryczne.
Kryterium punktowe.
Spełnienie kryterium nie jest
obowiązkowe. Punkty mają
charakter premiowy a ich
uzyskanie zwiększa ogólną liczbę
punktów przyznanych dla
projektu a tym samym może
prowadzić do uplasowania
projektu na wyższym miejscu w
liście rankingowej. Punkty za
kryteria specyficzne są
przyznawane wyłącznie w
przypadku uzyskania minimum 60
punktów za kryteria
merytoryczne.
W przypadku spełnienia
kryterium projekt uzyska
maksymalną liczbę punktów. W
przeciwnym przypadku projekt

W przypadku wniesienia
wkładu własnego w
wysokości:
6% - 7,99% - 5 pkt.
8% - 14,99% - 10 pkt.
15% - 15 pkt.

0/10
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5.

Projekt realizowany jest w partnerstwie
wielosektorowym. Partnerstwo obejmuje co
najmniej po jednym podmiocie z co najmniej
dwóch różnych sektorów:
 podmioty publiczne pomocy i integracji
społecznej lub rynku pracy,
 podmioty niepubliczne pomocy i
integracji społecznej lub rynku pracy,
 przedsiębiorcy lub przedsiębiorstwa
społeczne.

kosztowo interwencję w obszarach szeroko pojętej
polityki społecznej w obecnej perspektywie
finansowej.
Weryfikacja kryterium nastąpi na etapie oceny
merytorycznej w oparciu o zapisy treści wniosku na
etapie oceny merytorycznej.
Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia
wskazanej informacji we wniosku w sposób czytelny i
nie budzący wątpliwości.
Projekty realizowane w partnerstwie
wielosektorowym obejmują co najmniej po jednym
podmiocie z co najmniej dwóch różnych sektorów:
sektora publicznego pomocy i integracji społecznej
lub rynku pracy, i/lub sektora niepublicznego
pomocy i integracji społecznej lub rynku pracy i/lub
sektora przedsiębiorstw.
Współdziałanie instytucji działających
w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz rynku
pracy stanowi jeden z najistotniejszych elementów
aktywnej polityki społecznej, umożliwiając
angażowanie jak największej liczby podmiotów
działających na rzecz osób wykluczonych społecznie
– na zasadach pełnego partnerstwa w zakresie
zarówno programowania jak i realizacji projektów.
Partnerstwo z podmiotami sektora prywatnego da
gwarancję odpowiedniego przygotowania
uczestników projektu do wejścia na rynek pracy.
Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że
zaangażowanie przedsiębiorców w realizowane
przedsięwzięcia było niskie, a partnerstwa opierały
się głównie na współpracy podmiotów publicznych i
organizacji pozarządowych. Włączenie
przedsiębiorców w realizację projektów jest jednak
niezwykle istotne z punktu widzenia kształtowania
pozytywnego wizerunku osób wykluczonych
i zagrożonych wykluczeniem społecznym wśród
pracodawców i przełoży się na lepsze i trwalsze
efekty realizacji projektu.
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi na etapie
oceny merytorycznej w oparciu o zapisy treści
wniosku oraz na etapie podpisywania umowy o

uzyska 0 punktów.

Kryterium punktowe.
Spełnienie kryterium nie jest
obowiązkowe. Punkty mają
charakter premiowy a ich
uzyskanie zwiększa ogólną liczbę
punktów przyznanych dla
projektu a tym samym może
prowadzić do uplasowania
projektu na wyższym miejscu w
liście rankingowej. Punkty za
kryteria specyficzne są
przyznawane wyłącznie w
przypadku uzyskania minimum 60
punktów za kryteria
merytoryczne.
W przypadku spełnienia
kryterium projekt uzyska
maksymalną liczbę punktów. W
przeciwnym przypadku projekt
uzyska 0 punktów.

0/10
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6.

7.

Projekt stanowi uzupełnienie
komplementarnych działań realizowanych w
ramach projektów z zakresu rynku pracy (Oś
priorytetowa 10) lub edukacji (Oś
priorytetowa 2) zrealizowanych bądź
realizowanych na terenie województwa
warmińsko-mazurskiego.

Projekt jest w 100% skierowany do
mieszkańców gmin/-y, w których/-ej procent
osób korzystających ze świadczeń pomocy
społecznej jest wyższy niż średni procent osób
korzystających ze świadczeń pomocy
społecznej na terenie województwa.

dofinansowanie na podstawie dostarczonego
załącznika w postaci podpisanej umowy partnerskiej
lub porozumienia.
Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia
wskazanej informacji we wniosku w sposób czytelny i
nie budzący wątpliwości.
Uzyskanie komplementarności pomiędzy działaniami
ww. Osi priorytetowych realizowanych na szczeblu
regionalnym zapewni wysoką jakość polityki
społecznej na lokalnym rynku pracy. Wzajemne
uzupełnianie się działań projektowych skierowanych
do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
zapewni zmaksymalizowanie ich skuteczności.
Działania realizowane w ramach Osi priorytetowej 11
powinny zatem wpisywać się w przemyślaną i
logiczną ścieżkę wsparcia uczestniczek/ków
projektów zrealizowanych lub realizowanych w
ramach Osi priorytetowych 2 lub 10. Przykładem
takiej komplementarności jest sytuacja, w której
osoby zagrożone wykluczeniem społecznym biorące
udział w projektach aktywizujących społecznie i
zawodowo, mają zapewnioną opiekę dla swoich
dzieci w ramach punktu przedszkolnego
dofinansowanego ze środków finansowanych z Osi
priorytetowej 2.
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi na etapie
oceny merytorycznej w oparciu o zapisy treści
wniosku.
Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia
wskazanej informacji we wniosku w sposób czytelny i
nie budzący wątpliwości.
W województwie warmińsko-mazurskim występuje
zróżnicowany poziom procentowy osób
korzystających z pomocy społecznej, na co wskazują
dane statystyczne zawarte w przeprowadzanej
corocznie „Analizie problemów społecznych
województwa warmińsko- mazurskiego w ujęciu
pomocy społecznej”. W związku z tym, wskazane jest
preferowanie realizacji projektów skierowanych do
mieszkańców terenów, najbardziej zapóźnionych
pod względem socjalnym i ekonomicznym, w celu

Kryterium punktowe.
Spełnienie kryterium nie jest
obowiązkowe. Punkty mają
charakter premiowy a ich
uzyskanie zwiększa ogólną liczbę
punktów przyznanych dla
projektu a tym samym może
prowadzić do uplasowania
projektu na wyższym miejscu w
liście rankingowej. Punkty za
kryteria specyficzne są
przyznawane wyłącznie w
przypadku uzyskania minimum 60
punktów za kryteria
merytoryczne.
W przypadku spełnienia
kryterium projekt uzyska
maksymalną liczbę punktów. W
przeciwnym przypadku projekt
uzyska 0 punktów.

Kryterium punktowe.
Spełnienie kryterium nie jest
obowiązkowe. Punkty mają
charakter premiowy a ich
uzyskanie zwiększa ogólną liczbę
punktów przyznanych dla
projektu a tym samym może
prowadzić do uplasowania
projektu na wyższym miejscu w
liście rankingowej. Punkty za

0/10

0/20
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8.

Projekt przewiduje podjęcie zatrudnienia
przez uczestników projektu na wyższym
poziomie niż wymagany w Regulaminie
konkursu.

przyspieszenia ich rozwoju i wyrównywania poziomu
spójności społecznej.
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi na etapie
oceny merytorycznej w oparciu o zapisy treści
wniosku oraz w oparciu o dane statystyczne z
„Analizy problemów społecznych województwa
warmińsko-mazurskiego w ujęciu pomocy
społecznej”.
Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia
wskazanej informacji we wniosku w sposób czytelny i
nie budzący wątpliwości.
Interwencja w ramach Poddziałania ukierunkowana
jest na realizację celów Strategii EU2020 dotyczących
zatrudnienia i zwalczania ubóstwa. Zgodnie ze
Strategią Rozwoju Kraju 2020 walka z wykluczeniem
społecznym jest jednym z celów działań w obszarze
poprawy spójności społecznej i terytorialnej.
Projekty realizowane w ramach niniejszego
Poddziałania przyczyniają się do realizacji tych celów
przynosząc efekty bezpośrednie lub pośrednie w
dłuższej perspektywie czasowej, ograniczając ryzyko
przerywania aktywności zawodowej oraz ubóstwa i
wykluczenia społecznego.
Osiągnięcie wartości wskaźnika na poziomie
wyższym niż zakładany w Programie, oprócz
poprawy sytuacji uczestników, zmotywuje
wnioskodawców do dbania o jakość projektu i ścisłej
współpracy z instytucjami rynku pracy. W związku z
tym, projekty takie będą dodatkowo premiowane.
Wskaźnik uwzględnia zarówno osoby, które podjęły
zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, umowę
cywilno-prawną, jak również rozpoczęły działalność
na własny rachunek bądź w podmiocie ekonomii
społecznej. Wskaźnik mierzony jest do 4 tygodni po
zakończeniu udziału uczestnika w projekcie.
Szczegółową metodologię pomiaru wskaźnika
określa Regulamin konkursu.
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi na etapie
oceny merytorycznej w oparciu o deklaratywne
zapisy treści wniosku i w okresie realizacji projektu.
Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia

kryteria specyficzne są
przyznawane wyłącznie w
przypadku uzyskania minimum 60
punktów za kryteria
merytoryczne.
W przypadku spełnienia
kryterium projekt uzyska
maksymalną liczbę punktów. W
przeciwnym przypadku projekt
uzyska 0 punktów.
Kryterium punktowe.
Spełnienie kryterium nie jest
obowiązkowe. Punkty mają
charakter premiowy a ich
uzyskanie zwiększa ogólną liczbę
punktów przyznanych dla
projektu a tym samym może
prowadzić do uplasowania
projektu na wyższym miejscu w
liście rankingowej. Punkty za
kryteria specyficzne są
przyznawane wyłącznie w
przypadku uzyskania minimum 60
punktów za kryteria
merytoryczne.
W przypadku spełnienia
kryterium projekt uzyska
maksymalną liczbę punktów. W
przeciwnym przypadku projekt
uzyska 0 punktów.

W przypadku podjęcia
zatrudnienia przez :
25% uczestników – 5 pkt
35% uczestników – 10 pkt
40% uczestników – 15 pkt
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wskazanej informacji we wniosku w sposób czytelny i
nie budzący wątpliwości.

b) aktualizuje się pkt. 3.1/ppkt. 3.1.3 – warunki formalne oraz kryteria wyboru projektów dla Poddziałania 11.1.3 Usługi skierowane do osób wykluczonych
i zagrożonych wykluczeniem społecznym świadczone przez podmioty integracji społecznej – projekt ZIT Ełk:
 usuwa się katalog kryteriów formalnych w brzmieniu:
KRYTERIA FORMALNE WYBORU PROJEKTÓW
Kryteria mają zastosowanie do wszystkich projektów wybieranych w trybie konkursowym w ramach RPO WiM 2014-2020

Lp.

1.

2.

Nazwa kryterium

Wnioskodawca zgodnie ze Szczegółowym
Opisem Osi Priorytetowych RPO WiM 20142020 jest podmiotem uprawnionym
do ubiegania się o dofinansowanie w ramach
właściwego Działania/Poddziałania RPO WiM
2014-2020.
Wydatki w projekcie o wartości
nieprzekraczającej wyrażonej w PLN
równowartości kwoty 100 000 EUR1830
wkładu publicznego1931 są rozliczane
uproszczonymi metodami, o których mowa w
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w zakresie Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Definicja kryterium

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność
Wnioskodawcy z typem beneficjentów wskazanym
w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych
RPO WiM 2014-2020.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
wartości logicznej „tak” albo „nie”.
W ramach kryterium weryfikowane będzie zastosowanie w
projekcie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w PLN
równowartości kwoty 100 000 EUR wkładu publicznego
uproszczonych metod rozliczania wydatków.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
wartości logicznej „tak”, „nie” albo stwierdzeniu,
że kryterium „nie dotyczy” danego projektu.

Opis znaczenia
kryterium
Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane na etapie oceny formalnej albo
oceny formalno-merytorycznej.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane na etapie oceny formalnej albo
oceny formalno-merytorycznej.

Powyższa kwota jest przeliczana na PLN z wykorzystaniem miesięcznego obrachunkowego kursu wymiany stosowanego przez Komisję Europejską, aktualnego na dzień ogłoszenia konkursu
w przypadku projektów konkursowych albo na dzień wystosowania wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w przypadku projektów pozakonkursowych.
Kurs jest publikowany na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm
1830

Zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE z 20.12.2013, str. 320 L 347, z późn. zm.).
1931
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3.

4.

5.

Wnioskodawca i Partnerzy (o ile dotyczy) nie
podlega/ją wykluczeniu z możliwości
ubiegania się o dofinansowanie ze środków
UE na podstawie odrębnych przepisów.

W przypadku projektu partnerskiego wniosek
spełnia wymogi dotyczące utworzenia
partnerstwa, o których mowa w art. 33
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie
2014-2020.

Poprawność programu rewitalizacji.

W ramach kryterium weryfikowane będzie
czy Wnioskodawca oraz Partnerzy (o ile dotyczy)
nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania
dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w:
- art. 207 ust. 4 i ust.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych;
- art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej;
- art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r.
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary.
Kryterium weryfikowane na podstawie Oświadczenia
Wnioskodawcy i Partnerów (o ile dotyczy).
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
wartości logicznej „tak” albo „nie”.
W ramach kryterium weryfikowane będzie spełnienie przez
Wnioskodawcę wymogów w zakresie utworzenia
partnerstwa zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie Oświadczenia
Wnioskodawcy.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
wartości logicznej „tak”, „nie” albo stwierdzeniu,
że kryterium „nie dotyczy” danego projektu.
W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy program
rewitalizacji, z którego wynika zgłoszony projekt, znajduje
się Wykazie pozytywne zweryfikowanych programów
rewitalizacji prowadzonym przez Instytucję Zarządzającą
RPO WiM. Aby program rewitalizacji znalazł się na takiej
liście Instytucja Zarządzająca RPO WiM musi przeprowadzić
pozytywną weryfikację spełnienia wymogów dotyczących
cech i elementów takich programów określonych w
Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach
operacyjnych na lata 2014-2020.
Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o listę
sprawdzającą w zakresie spójności i poprawności
sporządzenia programu rewitalizacji prowadzoną przez
Instytucję Zarządzającą RPO WiM, stanowiącą załącznik do

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane na etapie oceny formalnej albo
oceny formalno-merytorycznej.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane na etapie oceny formalnej albo
oceny formalno-merytorycznej.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane na etapie oceny formalnej albo
oceny formalno-merytorycznej.
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Projekt stanowi element zintegrowanego
przedsięwzięcia rewitalizacyjnego
wynikającego z lokalnego planu
rewitalizacji.

6.



regulaminu konkursu.
W przypadku, gdy program rewitalizacji nie znajduje się w
wykazie pozytywnie zweryfikowanych programów
rewitalizacji, weryfikowane jest czy spełnia on wymogi
dotyczące cech i elementów programu rewitalizacji
określonych w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w
programach operacyjnych na lata 2014-2020.
Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im
wartości logicznych „tak” lub „nie” albo stwierdzeniu, że
kryterium „nie dotyczy” danego projektu.
W ramach kryterium oceniane będzie, czy założenia projektu
przedstawione we wniosku stanowią element
zintegrowanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego,
uzupełniającego działania infrastrukturalne o działania
wspierające aktywizację społeczno-zawodową osób
wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym,
W przypadku projektów rewitalizacyjnych nie związanych z
infrastrukturą oceniane będzie czy projekt stanowi element
przedsięwzięcia rewitalizacyjnego wynikającego z lokalnego
programu rewitalizacji.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie złożonych
przez Wnioskodawcę, wraz z wnioskiem o dofinansowanie,
załączników zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu.
Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im
wartości logicznych „tak” lub „nie” albo stwierdzeniu, że
kryterium „nie dotyczy” danego projektu.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane na etapie oceny formalnej albo
oceny formalno-merytorycznej.

katalog kryteriów merytorycznych zerojedynkowych i punktowych otrzymuje brzmienie:
KRYTERIA MERYTORYCZNE WYBORU PROJEKTÓW
Kryteria mają zastosowanie do wszystkich projektów wybieranych w trybie konkursowym w ramach RPO WiM 2014-2020
Kryteria zerojedynkowe

Lp.

1.

Nazwa kryterium
Wnioskodawca zgodnie ze Szczegółowym
Opisem Osi Priorytetowych RPO WiM 20142020 jest podmiotem uprawnionym do
ubiegania się o dofinansowanie w ramach

Definicja kryterium
W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność
Wnioskodawcy z typem beneficjentów wskazanym w
Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WiM 20142020.

Opis znaczenia kryterium
Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie oceny
merytorycznej.
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właściwego Działania/Poddziałania RPO WiM
2014-2020.

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
wartości logicznej „tak” albo „nie”.
W ramach kryterium weryfikowane będzie spełnienie przez
Wnioskodawcę wymogów w zakresie utworzenia
partnerstwa zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie
Oświadczenia Wnioskodawcy.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
wartości logicznej „tak”, „nie” albo stwierdzeniu, że
kryterium „nie dotyczy” danego projektu.

2.

W przypadku projektu partnerskiego wniosek
spełnia wymogi dotyczące utworzenia
partnerstwa, o których mowa w art. 33 ustawy
z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie 2014-2020.

3.

Wydatki w projekcie o wartości
nieprzekraczającej wyrażonej w PLN
równowartości kwoty 100 000 EUR1832 wkładu
publicznego1933 są rozliczane uproszczonymi
metodami, o których mowa w Wytycznych w
zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

W ramach kryterium weryfikowane będzie zastosowanie w
projekcie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w PLN
równowartości kwoty 100 000 EUR wkładu publicznego
uproszczonych metod rozliczania wydatków.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
wartości logicznej „tak”, „nie” albo stwierdzeniu, że
kryterium „nie dotyczy” danego projektu

Zgodność wniosku z zapisami właściwej Osi
Priorytetowej RPO WiM 2014-2020 i SZOOP
RPO WiM 2014-2020 w zakresie: typu projektu,
wyboru grupy docelowej, minimalnej i
maksymalnej wartości projektu oraz limitów i
ograniczeń w realizacji projektu.

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność
zapisów złożonego wniosku o dofinansowanie z wymogami
przewidzianymi dla danego Działania/Poddziałania w
ramach RPO WiM 2014-2020 zawartymi w SZOOP RPO
WiM 2014-2020 w zakresie:
 zgodności typu projektu z wykazem zawartym w
„Typach projektów” w SZOOP RPO WiM 2014-2020,
 zgodności wyboru grupy docelowej z wykazem
zawartym w „Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy
wsparcia w SZOOP RPO WiM 2014-2020 (o ile dotyczy),
 zgodności z minimalną i maksymalną wartością
projektu wskazaną w SZOOP RPO WiM 2014-2020 (o

4.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie oceny
merytorycznej.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie oceny
merytorycznej.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie oceny
merytorycznej.

1832Powyższa

kwota jest przeliczana na PLN z wykorzystaniem miesięcznego obrachunkowego kursu wymiany stosowanego przez Komisję Europejską aktualnego na dzień
ogłoszenia konkursu w przypadku projektów konkursowych albo na dzień wystosowania wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w
przypadku projektów pozakonkursowych. Kurs jest publikowany na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=home&Language=en
Zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006
(Dz. Urz. UE z 20.12.2013, str. 320 L 347, z późn. zm.).
1933
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5.

6.

Zgodność projektu z zasadą równości szans
kobiet i mężczyzn (w oparciu o standard
minimum).

Zgodność projektu z zasadą zrównoważonego
rozwoju.

ile dotyczy),
 limitów i ograniczeń w realizacji projektów wskazanych
w SZOOP RPO WiM 2014-2020 (o ile dotyczy).
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
wartości logicznych „tak” albo „nie” albo „do negocjacji”
co oznacza, że projekt może być uzupełniany lub
poprawiany w części dotyczącej spełniania kryterium w
zakresie opisanym w stanowisku negocjacyjnym i
określonym w Regulaminie konkursu. Uzupełnienie lub
poprawa wniosku o dofinansowanie przez wnioskodawcę
będzie możliwe na etapie negocjacji, o ile spełnione
zostaną warunki określone w Regulaminie konkursu,
umożliwiające skierowanie projektu do tego etapu oceny.
W ramach kryterium weryfikowane będzie spełnienie
standardu minimum oceniane na podstawie kryteriów
oceny określonych w 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.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
wartości logicznych „tak” albo „nie” albo „do negocjacji”
co oznacza, że projekt może być uzupełniany lub
poprawiany w części dotyczącej spełniania kryterium w
zakresie opisanym w stanowisku negocjacyjnym i
określonym w Regulaminie konkursu. Uzupełnienie lub
poprawa wniosku o dofinansowanie przez wnioskodawcę
będzie możliwe na etapie negocjacji, o ile spełnione
zostaną warunki określone w Regulaminie konkursu,
umożliwiające skierowanie projektu do tego etapu oceny.
W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność
projektu z zasadą zrównoważonego rozwoju, o której
mowa w art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie oceny
merytorycznej.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie oceny
merytorycznej.
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7.

Zgodność projektu z zasadą równości szans i
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami.

8.

Projekt jest zgodny z właściwym
prawodawstwem krajowym, w tym z ustawą z

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE)
nr 1083/2006.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
wartości logicznych „tak” albo „nie” albo „do negocjacji”
co oznacza, że projekt może być uzupełniany lub
poprawiany w części dotyczącej spełniania kryterium w
zakresie opisanym w stanowisku negocjacyjnym i
określonym w Regulaminie konkursu. Uzupełnienie lub
poprawa wniosku o dofinansowanie przez wnioskodawcę
będzie możliwe na etapie negocjacji, o ile spełnione
zostaną warunki określone w Regulaminie konkursu,
umożliwiające skierowanie projektu do tego etapu oceny.
W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność
projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji, o
której mowa w art. 7 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE)
nr 1083/2006.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
wartości logicznych „tak” albo „nie” albo „do negocjacji”
co oznacza, że projekt może być uzupełniany lub
poprawiany w części dotyczącej spełniania kryterium w
zakresie opisanym w stanowisku negocjacyjnym i
określonym w Regulaminie konkursu. Uzupełnienie lub
poprawa wniosku o dofinansowanie przez wnioskodawcę
będzie możliwe na etapie negocjacji, o ile spełnione
zostaną warunki określone w Regulaminie konkursu,
umożliwiające skierowanie projektu do tego etapu oceny.
W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność
projektu z prawodawstwem krajowym, w tym z ustawą z

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie oceny
merytorycznej.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
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dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych.

9.

10.

Zgodność projektu z zasadami pomocy
publicznej lub pomocy de minimis.

Poprawność programu rewitalizacji.

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
wartości logicznych „tak” albo „nie” albo „do negocjacji”
co oznacza, że projekt może być uzupełniany lub
poprawiany w części dotyczącej spełniania kryterium w
zakresie opisanym w stanowisku negocjacyjnym i
określonym w Regulaminie konkursu. Uzupełnienie lub
poprawa wniosku o dofinansowanie przez wnioskodawcę
będzie możliwe na etapie negocjacji, o ile spełnione
zostaną warunki określone w Regulaminie konkursu,
umożliwiające skierowanie projektu do tego etapu oceny.
W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność
zapisów wniosku o dofinansowanie projektu z zasadami
pomocy publicznej w odniesieniu do form wsparcia,
wydatków i grup docelowych, jak również oceniana będzie
możliwość udzielenia w ramach projektu pomocy de
minimis/pomocy publicznej, uwzględniając reguły ogólne
jej przyznawania oraz warunki jej dopuszczalności w
danym typie projektu.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
wartości logicznych „tak” albo „nie” albo „nie dotyczy”
albo „do negocjacji” co oznacza, że projekt może być
uzupełniany lub poprawiany w części dotyczącej spełniania
kryterium w zakresie opisanym w stanowisku
negocjacyjnym i określonym w Regulaminie konkursu.
Uzupełnienie lub poprawa wniosku o dofinansowanie
przez wnioskodawcę będzie możliwe na etapie negocjacji,
o ile spełnione zostaną warunki określone w Regulaminie
konkursu, umożliwiające skierowanie projektu do tego
etapu oceny.
W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy program
rewitalizacji, z którego wynika zgłoszony projekt, znajduje
się Wykazie pozytywne zweryfikowanych programów
rewitalizacji prowadzonym przez Instytucję Zarządzającą
RPO WiM. Aby program rewitalizacji znalazł się na takiej
liście Instytucja Zarządzająca RPO WiM musi
przeprowadzić pozytywną weryfikację spełnienia
wymogów dotyczących cech i elementów takich
programów określonych w Wytycznych w zakresie
rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 20142020.

przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie oceny
merytorycznej.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie oceny
merytorycznej.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie oceny
merytorycznej.
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11.

Projekt stanowi element zintegrowanego
przedsięwzięcia rewitalizacyjnego
wynikającego z lokalnego planu rewitalizacji.

Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o listę
sprawdzającą w zakresie spójności i poprawności
sporządzenia programu rewitalizacji prowadzoną przez
Instytucję Zarządzającą RPO WiM, stanowiącą załącznik do
regulaminu konkursu.
W przypadku, gdy program rewitalizacji nie znajduje się w
wykazie pozytywnie zweryfikowanych programów
rewitalizacji, weryfikowane jest czy spełnia on wymogi
dotyczące cech i elementów programu rewitalizacji
określonych w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w
programach operacyjnych na lata 2014-2020.
Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im
wartości logicznych „tak” lub „nie” albo stwierdzeniu, że
kryterium „nie dotyczy” danego projektu.
W ramach kryterium oceniane będzie, czy założenia
projektu przedstawione we wniosku stanowią element
zintegrowanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego,
uzupełniającego działania infrastrukturalne o działania
wspierające aktywizację społeczno-zawodową osób
wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem
społecznym, W przypadku projektów rewitalizacyjnych nie
związanych z infrastrukturą oceniane będzie czy projekt
stanowi element przedsięwzięcia rewitalizacyjnego
wynikającego z lokalnego programu rewitalizacji.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie złożonych
przez Wnioskodawcę, wraz z wnioskiem o
dofinansowanie, załączników zgodnie z zapisami
Regulaminu konkursu.
Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im
wartości logicznych „tak” lub „nie” albo stwierdzeniu, że
kryterium „nie dotyczy” danego projektu.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie oceny
merytorycznej.

Kryteria punktowe
Lp.

1.

Nazwa kryterium
Adekwatność doboru grupy docelowej do
właściwego celu szczegółowego RPO WiM
2014-2020 oraz jakość diagnozy specyfiki tej
grupy.

Definicja kryterium
W ramach kryterium weryfikowana będzie adekwatność
doboru grupy docelowej do właściwego celu
szczegółowego RPO WiM 2014-2020 oraz jakość diagnozy
specyfiki tej grupy, w tym opis:
 istotnych cech uczestników (osób lub podmiotów),

Opis znaczenia kryterium
Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Za spełnienie przedmiotowego
kryterium można uzyskać:
W projektach, które nie zawierają analizy ryzyka: max 25
pkt, przy czym przez spełnienie przedmiotowego
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2.

Zgodność projektu z właściwym celem
szczegółowym Priorytetu Inwestycyjnego RPO
WiM 2014-2020 oraz adekwatność doboru i
opisu wskaźników, źródeł oraz sposobu ich
pomiaru.

którzy zostaną objęci wsparciem w kontekście
zdiagnozowanej sytuacji problemowej,
 potrzeb uczestników projektu w kontekście wsparcia,
które ma być udzielane w ramach projektu,
 barier, na które napotykają uczestnicy projektu,
 sposobu rekrutacji uczestników projektu, w tym
kryteriów rekrutacji i kwestii zapewnienia dostępności
dla osób z niepełnosprawnościami.
Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w
zakresie zgodnym z kartą oceny, stanowiącą załącznik do
Regulaminu konkursu.
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wniosek o
dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia kryterium w
zakresie opisanym w stanowisku negocjacyjnym i
określonym w Regulaminie konkursu. Uzupełnienie lub
poprawa wniosku o dofinansowanie przez wnioskodawcę
będzie możliwe na etapie negocjacji, o ile spełnione
zostaną warunki określone w Regulaminie konkursu,
umożliwiające skierowanie projektu do tego etapu oceny.
W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność
projektu z właściwym celem szczegółowym Priorytetu
Inwestycyjnego RPO WiM 2014-2020 oraz adekwatność
doboru i opisu wskaźników, źródeł oraz sposobu ich
pomiaru, w tym:
 wskazanie celu projektu,
 dobór i opis wskaźników realizacji celów, (wskaźników
rezultatu i produktu, w tym wskaźników
programowych i specyficznych),
 wskazanie źródeł i sposobów pomiaru wskaźników.
Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w
zakresie zgodnym z kartą oceny, stanowiącą załącznik do
Regulaminu konkursu.
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wniosek o
dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia kryterium w
zakresie opisanym w stanowisku negocjacyjnym i
określonym w Regulaminie konkursu. Uzupełnienie lub
poprawa wniosku o dofinansowanie przez wnioskodawcę
będzie możliwe na etapie negocjacji, o ile spełnione
zostaną warunki określone w Regulaminie konkursu,
umożliwiające skierowanie projektu do tego etapu oceny.

kryterium należy rozumieć uzyskanie co najmniej 60%
punktów w ramach danego kryterium tj. 15 pkt
W projektach, które zawierają analizę ryzyka: max 20
pkt, przy czym przez spełnienie przedmiotowego
kryterium należy rozumieć uzyskanie co najmniej 60%
punktów w ramach danego kryterium tj. 12 pkt
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane na etapie oceny merytorycznej.
Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych
składowych kryterium zawarte będą w Karcie oceny
stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Za spełnienie przedmiotowego
kryterium można uzyskać:
W projektach, które nie zawierają analizy ryzyka: max 15
pkt, przy czym przez spełnienie przedmiotowego
kryterium należy rozumieć uzyskanie co najmniej 60%
punktów w ramach danego kryterium tj. 9 pkt
W projektach, które zawierają analizę ryzyka: max 10
pkt, przy czym przez spełnienie przedmiotowego
kryterium należy rozumieć uzyskanie co najmniej 60%
punktów w ramach danego kryterium tj. 6 pkt
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane na etapie oceny merytorycznej.
Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych
składowych kryterium zawarte będą w Karcie oceny
stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu.

62

3.

4.

Trafność opisanej analizy ryzyka nieosiągnięcia
założeń projektu.

Spójność zadań przewidzianych do realizacji w
ramach projektu oraz trafność doboru i opisu
tych zadań.

IZ dopuszcza możliwość zmiany treści wniosku o
dofinansowanie w zakresie branym pod uwagę przy
ocenienie spełniania kryterium, w sytuacji wystąpienia
zdarzeń niedających się przewidzieć na moment składania
wniosku o dofinansowanie. Każdy przypadek dokonania
ww. zmian będzie rozpatrywany indywidualnie przez IZ w
kontekście zachowania spełniania kryterium.
W ramach kryterium weryfikowana będzie trafność
opisanej analizy ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu (o
ile dotyczy), w tym:
 sytuacji, których wystąpienie utrudni lub uniemożliwi
osiągnięcie wartości docelowej wskaźników rezultatu,
 sposobu identyfikacji wystąpienia takich sytuacji
(zajścia ryzyka),
 działań, które zostaną podjęte, aby zapobiec
wystąpieniu ryzyka i jakie będą mogły zostać podjęte,
aby zminimalizować skutki wystąpienia ryzyka.
Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w
zakresie zgodnym z kartą oceny, stanowiącą załącznik do
Regulaminu konkursu.
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wniosek o
dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia kryterium w
zakresie opisanym w stanowisku negocjacyjnym i
określonym w Regulaminie konkursu. Uzupełnienie lub
poprawa wniosku o dofinansowanie przez wnioskodawcę
będzie możliwe na etapie negocjacji, o ile spełnione
zostaną warunki określone w Regulaminie konkursu,
umożliwiające skierowanie projektu do tego etapu oceny.
W ramach kryterium weryfikowana będzie spójność zadań
przewidzianych do realizacji w ramach projektu oraz
trafność doboru i opisu tych zadań, w tym:
 szczegółowy opis i uzasadnienie potrzeby realizacji
zadań oraz racjonalność harmonogramu realizacji
projektu,
 przyporządkowanie wskaźników realizacji do
właściwego zadania,
 uzasadnienie wyboru Partnerów do realizacji
poszczególnych zadań (o ile dotyczy),
 sposób, w jaki zostanie zachowana trwałość rezultatów
projektu (o ile dotyczy),

Kryterium podlega ocenie wówczas, gdy wymóg
przedstawienia analizy ryzyka wskazano w Regulaminie
konkursu.
Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Za spełnienie przedmiotowego
kryterium można uzyskać max 10 pkt, przy czym przez
spełnienie przedmiotowego kryterium należy rozumieć
uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach danego
kryterium tj. 6 pkt
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane na etapie oceny merytorycznej.
Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych
składowych kryterium zawarte będą w Karcie oceny
stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Za spełnienie przedmiotowego
kryterium można uzyskać max 20 pkt, przy czym przez
spełnienie przedmiotowego kryterium należy rozumieć
uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach danego
kryterium tj. 12 pkt
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane na etapie oceny merytorycznej.
Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych
składowych kryterium zawarte będą w Karcie oceny
stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu.
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5.

Adekwatność potencjału Wnioskodawcy i
Partnerów (o ile dotyczy) oraz sposobu
zarządzania projektem.

 trafność doboru wskaźników (w tym ich wartości
docelowej dla rozliczenia kwot ryczałtowych) i
dokumentów potwierdzających ich wykonanie (o ile
dotyczy).
Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w
zakresie zgodnym z kartą oceny, stanowiącą załącznik do
Regulaminu konkursu.
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wniosek o
dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia kryterium w
zakresie opisanym w stanowisku negocjacyjnym i
określonym w Regulaminie konkursu. Uzupełnienie lub
poprawa wniosku o dofinansowanie przez wnioskodawcę
będzie możliwe na etapie negocjacji, o ile spełnione
zostaną warunki określone w Regulaminie konkursu,
umożliwiające skierowanie projektu do tego etapu oceny.
IZ dopuszcza możliwość zmiany treści wniosku o
dofinansowanie w zakresie branym pod uwagę przy
ocenienie spełniania kryterium, w sytuacji wystąpienia
zdarzeń niedających się przewidzieć na moment składania
wniosku o dofinansowanie. Każdy przypadek dokonania
ww. zmian będzie rozpatrywany indywidualnie przez IZ w
kontekście zachowania spełniania kryterium.
W ramach kryterium weryfikowana będzie adekwatność
potencjału Wnioskodawcy i Partnerów (o ile dotyczy) oraz
sposobu zarządzania projektem, w tym opis:
 potencjału finansowego,
 posiadanego potencjału kadrowego oraz sposobu jego
wykorzystania w ramach projektu,
 posiadanego potencjału technicznego, w tym
sprzętowego i warunków lokalowych,
 kadry zewnętrznej zaangażowanej do realizacji
projektu,
 struktury zarządzania projektem.
Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w
zakresie zgodnym z kartą oceny, stanowiącą załącznik do
Regulaminu konkursu.
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wniosek o
dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia kryterium w
zakresie opisanym w stanowisku negocjacyjnym i
określonym w Regulaminie konkursu. Uzupełnienie lub

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Za spełnienie przedmiotowego
kryterium można uzyskać max 10 pkt, przy czym przez
spełnienie przedmiotowego kryterium należy rozumieć
uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach danego
kryterium tj. 6 pkt
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane na etapie oceny merytorycznej.
Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych
składowych kryterium zawarte będą w Karcie oceny
stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu.
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6.

7.

Adekwatność doświadczenia Wnioskodawcy i
Partnerów (o ile dotyczy) do zakresu realizacji
projektu oraz ich potencjał społeczny.

Prawidłowość budżetu projektu.

poprawa wniosku o dofinansowanie przez wnioskodawcę
będzie możliwe na etapie negocjacji, o ile spełnione
zostaną warunki określone w Regulaminie konkursu,
umożliwiające skierowanie projektu do tego etapu oceny.
IZ dopuszcza możliwość zmiany treści wniosku o
dofinansowanie w zakresie branym pod uwagę przy
ocenienie spełniania kryterium, w sytuacji wystąpienia
zdarzeń niedających się przewidzieć na moment składania
wniosku o dofinansowanie. Każdy przypadek dokonania
ww. zmian będzie rozpatrywany indywidualnie przez IZ w
kontekście zachowania spełniania kryterium.
W ramach kryterium weryfikowana będzie:
 adekwatność doświadczenia Wnioskodawcy i
Partnerów (o ile dotyczy) do zakresu realizacji projektu,
w tym w zakresie tematycznym, jakiego dot. projekt,
na rzecz grupy docelowej, do której skierowany będzie
projekt oraz na określonym terytorium, którego będzie
dotyczyć realizacja projektu,
 opis potencjału społecznego Wnioskodawcy i
Partnerów (o ile dotyczy).
Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w
zakresie zgodnym z kartą oceny, stanowiącą załącznik do
Regulaminu konkursu.
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wniosek o
dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia kryterium w
zakresie opisanym w stanowisku negocjacyjnym i
określonym w Regulaminie konkursu. Uzupełnienie lub
poprawa wniosku o dofinansowanie przez wnioskodawcę
będzie możliwe na etapie negocjacji, o ile spełnione
zostaną warunki określone w Regulaminie konkursu,
umożliwiające skierowanie projektu do tego etapu oceny.
W ramach kryterium weryfikowana będzie prawidłowość
budżetu projektu, w tym:
 racjonalność i efektywność wydatków projektu
(rozumiana jako relacja nakład/rezultat oraz rynkowość
kosztów) oraz kwalifikowalność wydatków,
 niezbędność wydatków do realizacji projektu i
osiągania jego celów,
 poprawność uzasadnień kosztów (o ile dotyczy).
 techniczna poprawność wypełnienia budżetu projektu,

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Za spełnienie przedmiotowego
kryterium można uzyskać max 10 pkt, przy czym przez
spełnienie przedmiotowego kryterium należy rozumieć
uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach danego
kryterium tj. 6 pkt
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane na etapie oceny merytorycznej.
Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych
składowych kryterium zawarte będą w Karcie oceny
stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Za spełnienie przedmiotowego
kryterium można uzyskać max 20 pkt, przy czym przez
spełnienie przedmiotowego kryterium należy rozumieć
uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach danego
kryterium tj. 12 pkt
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane na etapie oceny merytorycznej.
Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych
składowych kryterium zawarte będą w Karcie oceny
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 poziom i prawidłowość cross-financingu,
 poziom i prawidłowość środków trwałych,
 poziom i prawidłowość wkładu własnego,
 poziom kosztów pośrednich.
Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w
zakresie zgodnym z kartą oceny, stanowiącą załącznik do
Regulaminu konkursu.
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wniosek o
dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia kryterium w
zakresie opisanym w stanowisku negocjacyjnym i
określonym w Regulaminie konkursu. Uzupełnienie lub
poprawa wniosku o dofinansowanie przez wnioskodawcę
będzie możliwe na etapie negocjacji, o ile spełnione
zostaną warunki określone w Regulaminie konkursu,
umożliwiające skierowanie projektu do tego etapu oceny.
IZ dopuszcza możliwość zmiany treści wniosku o
dofinansowanie w zakresie branym pod uwagę przy
ocenienie spełniania kryterium, w sytuacji wystąpienia
zdarzeń niedających się przewidzieć na moment składania
wniosku o dofinansowanie. Każdy przypadek dokonania
ww. zmian będzie rozpatrywany indywidualnie przez IZ w
kontekście zachowania spełniania kryterium.
 Stopień realizacji wskaźników Strategii Rozwoju
Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025
(projekt może uzyskać od 0 do 77 pkt.)

8.

Zgodność ze Strategią Rozwoju Ośrodka
Subregionalnego Ełk/ Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych (ZIT bis Ełk).

gdzie:
wp – wartość wskaźnik do osiągnięcia w ramach projektu
ws – wartość wskaźnika dla całej strategii ZIT
x – ilość badanych wskaźników
A – maksymalna liczba punktów do zdobycia w ramach
tego kryterium
Liczba punktów za to kryterium jest równa:
P= 0-2 – 0 pkt
P= 2,1-4 – 47 pkt
P= 4,1-6 – 57 pkt
P= 6,1-8 – 67 pkt

stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Za spełnienie przedmiotowego
kryterium można uzyskać max 105 pkt, przy czym przez
spełnienie przedmiotowego kryterium należy rozumieć
uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach danego
kryterium
tj. 63 pkt
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane na etapie oceny merytorycznej.
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P= 8,1 i powyżej – 77 pkt.
 Zasięg oddziaływania projektu na obszarze ZIT
Oceniany będzie zasięg terytorialny oddziaływania
projektu:
Projekt oddziałuje na jedną gminę: 0 pkt
Projekt oddziałuje na cały obszar ZIT: 9 pkt
 Oceniana będzie komplementarność projektu:
Projekt jest kontynuacją projektu/ów realizowanego/ych
na obszarze ZIT w perspektywie finansowej 2007-2013: 3
pkt
Projekt jest częścią zintegrowanego przedsięwzięcia
wskazanego w Strategii ZIT (uzupełnia lub jest uzupełniany
przez projekty finansowane z innych źródeł niż środki
przeznaczone dla ZIT): 16 pkt
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wniosek o
dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia kryterium w
zakresie opisanym w stanowisku negocjacyjnym i
określonym w Regulaminie konkursu. Uzupełnienie lub
poprawa wniosku o dofinansowanie przez wnioskodawcę
będzie możliwe na etapie negocjacji, o ile spełnione
zostaną warunki określone w Regulaminie konkursu,
umożliwiające skierowanie projektu do tego etapu oceny.


katalog kryteriów merytorycznych specyficznych obligatoryjnych otrzymuje brzmienie:
Kryteria merytoryczne – SPECYFICZNE OBLIGATORYJNE

Lp.

Nazwa kryterium

Definicja kryterium

Opis znaczenia kryterium

1.

Grupę docelową w projekcie stanowią w
100%:
 osoby powyżej 50 roku życia albo,
 kobiety albo,
 osoby młode poniżej 30 roku życia albo,
 osoby posiadające najniższe wykształcenie
(podstawowe, gimnazjalne) albo,
 osoby z niepełnosprawnościami.

Osoby z tych grup docelowych są szczególnie
narażone na ryzyko wykluczenia społecznego lub
ubóstwa. W związku z tym wymagają
kompleksowego wsparcia społeczno-zawodowego
dostosowanego do specyficznych potrzeb tych
osób. Wnioskodawca wybiera jedną ze wskazanych
w nazwie kryterium grup i kieruje do niej wsparcie
w ramach projektu.
Wskazane grupy docelowe zostały wyodrębnione

Spełnienie kryterium jest
konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty
niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej.

Ocena
(Tak / Nie / Nie dotyczy)

TAK / NIE / NIE DOTYCZY
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2.

Projekt przewiduje informowanie właściwych
terytorialnie ośrodków pomocy społecznej,
powiatowych centrów pomocy rodzinie lub
powiatowych urzędów pracy o projekcie i
udzielonych formach wsparcia.

3.

Wskaźnik efektywności społecznej wynosi co
najmniej:
 w odniesieniu do osób z
niepełnosprawnościami – 34%,
 w odniesieniu do pozostałych osób
zagrożonych ubóstwem lub

na podstawie badań i analiz statystycznych
dotyczących sytuacji społeczno-demograficznej w
województwie warmińsko-mazurskim.
W każdym projekcie, grupa docelowa musi być
jednorodna tzn. Wnioskodawca kieruje wsparcie do
konkretnej grupy (np. do kobiet, jednakże, nie
wyklucza to sytuacji, iż w tej grupie kobiet znajdą
się kobiety niepełnosprawne lub kobiety 50+).
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu
mu wartości logicznych „tak”, „nie” albo
stwierdzeniu, że kryterium „nie dotyczy” danego
projektu.
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w oparciu
o zapisy treści wniosku na etapie oceny
merytorycznej.
Informowanie właściwych terytorialnie jednostek
pomocy społecznej zagwarantować ma odpowiedni
poziom koordynacji działań realizowanych w danym
obszarze i w stosunku do danej grupy docelowej.
Dzięki wdrożeniu tej zasady nie będzie dochodziło
do sytuacji, w której poszczególne podmioty
zaangażowane w działania na rzecz osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym lub
ubóstwem utrudniają sobie wzajemnie realizację
przedsięwzięć współfinansowanych ze środków
unijnych (np. poprzez konkurencję o potencjalnych
uczestników).
Dzięki zastosowaniu kryterium osiągnięta zostanie
również wartość dodana w postaci
niepowielającego się wsparcia.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu
mu wartości logicznych „tak” albo „nie”.
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w oparciu
o zapisy treści wniosku na etapie oceny
merytorycznej.
Efektywność społeczna jest mierzona wśród osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym, które skorzystały z usług aktywnej
integracji o charakterze społecznym lub
edukacyjnym, lub zdrowotnym.
Kryterium efektywności społecznej określa odsetek

Spełnienie kryterium jest
konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty
niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej.

TAK / NIE

Spełnienie kryterium jest
konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty
niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej.

TAK / NIE
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wykluczeniem społecznym – 34%.

4.

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej
wynosi co najmniej:
 w odniesieniu do osób z
niepełnosprawnościami – 12%,
 w odniesieniu do pozostałych osób
zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym – 25%.

uczestników projektu, którzy po zakończeniu
udziału w projekcie dokonali postępu w procesie
aktywizacji społeczno-zawodowej i zmniejszenia
dystansu do zatrudnienia, przy czym postęp
powinien być rozumiany m.in. jako:
a) rozpoczęcie nauki;
b) wzmocnienie motywacji do pracy po
projekcie;
c) zwiększenie pewności siebie i własnych
umiejętności;
d) poprawa umiejętności rozwiązywania
pojawiających się problemów;
e) podjęcie wolontariatu;
f)
poprawa stanu zdrowia;
g) ograniczenie nałogów;
h) doświadczenie widocznej poprawy w
funkcjonowaniu (w przypadku osób
z niepełnosprawnościami).
Kryterium efektywności społecznej jest
weryfikowane w terminie do 3 miesięcy od
zakończenia udziału w projekcie. Wartość wskaźnika
efektywności społecznej ustalana jest osobno dla:
1. osób z niepełnosprawnościami;
2. pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu
mu wartości logicznych „tak” albo „nie”.
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w oparciu
o zapisy treści wniosku na etapie oceny
merytorycznej.
Efektywność zatrudnieniowa jest mierzona wśród
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym, które skorzystały z usług aktywnej
integracji o charakterze zawodowym.
Kryterium efektywności zatrudnieniowej określa
odsetek uczestników projektu, którzy znaleźli się w
jednej z poniższych sytuacji:
a) jako osoby bierne zawodowo lub bezrobotne
w momencie przystąpienia do projektu,
podjęli zatrudnienie po zakończeniu udziału w
projekcie lub w trakcie jego trwania;

Spełnienie kryterium jest
konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty
niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej.

TAK / NIE/ NIE DOTYCZY
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b) jako osoby bierne zawodowo w momencie
przystąpienia do projektu, zaczęli poszukiwać
pracy po zakończeniu udziału w projekcie;
c) jako osoby bierne zawodowo lub bezrobotne
w momencie przystąpienia do projektu,
podjęli dalszą aktywizację zawodową, w tym
w projekcie realizowanym w ramach PI 9v lub
CT 8 (PI 8i, 8ii, 8iii lub 8iv), po zakończeniu
udziału w projekcie lub w trakcie jego trwania;
d) jako uczestnicy CIS lub KIS w trakcie trwania
projektu lub po jego zakończeniu podjęli
zatrudnienie w ramach zatrudnienia
wspieranego;
e) jako osoby zatrudnione w ZAZ lub
uczestniczące w WTZ w trakcie trwania
projektu lub po jego zakończeniu podjęli
zatrudnienie na otwartym rynku pracy, w tym
w PS.
Kryterium efektywności zatrudnieniowej jest
weryfikowane w terminie do 3 miesięcy od
zakończenia udziału w projekcie. Wartość wskaźnika
efektywności zatrudnieniowej ustalana jest osobno
dla:
1. osób z niepełnosprawnościami
2. pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym.
Wyłączenie z obowiązku stosowania kryterium
efektywności zatrudnieniowej stosuje się do:
a) osób nieletnich, wobec których zastosowano
środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i
przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26
października 1982 r. o postępowaniu w
sprawach nieletnich;
b) osób do 18 roku życia lub do zakończenia
realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku
nauki;
c) osób, które w ramach projektu lub po
zakończeniu jego realizacji podjęły naukę
w formach szkolnych.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu
mu wartości logicznych „tak”, „nie” albo
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5.

6.

Projektodawca w okresie realizacji projektu
prowadzi biuro projektu (lub posiada
siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną
prawnie dozwoloną formę organizacyjną
działalności podmiotu) na terenie Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego Ełku, z możliwością
udostępnienia pełnej dokumentacji
wdrażanego projektu oraz zapewniające
uczestnikom projektu możliwość osobistego
kontaktu z kadrą projektu.

Wnioskodawca lub Partner ma co najmniej
12-miesięczne doświadczenie w prowadzeniu
działalności w obszarze pomocy i integracji
społecznej, rehabilitacji zawodowej i
społecznej osób niepełnosprawnych lub
rynku pracy, na obszarze województwa
warmińsko-mazurskiego.

stwierdzeniu, że kryterium „nie dotyczy” danego
projektu.
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w oparciu
o zapisy treści wniosku na etapie oceny
merytorycznej.
Lokalizacja biura projektu lub siedziby
Projektodawcy na terenie Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Ełku pozwoli uczestnikom projektu
na częstszy kontakt z kadrą projektu – sprzyja to
budowaniu relacji i zaufania, co w prosty sposób
przełoży się na większe zaangażowanie osób
objętych wsparciem w działania projektowe.
Kryterium umożliwi również sprawniejszy nadzór
nad przebiegiem poszczególnych etapów wdrażania
oraz rozliczania projektu.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu
mu wartości logicznych „tak” albo „nie”.
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi na etapie
oceny merytorycznej w oparciu o deklaratywne
zapisy treści wniosku i w okresie realizacji projektu.
Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia
wskazanej informacji we wniosku w sposób czytelny
i nie budzący wątpliwości.
Posiadanie takiego doświadczenia przez
wnioskodawcę lub partnera/-ów wymagane jest ze
względu na specyfikę wskazanej grupy docelowej i
może dać gwarancję efektywnego, celowego i
gospodarnego wykorzystania środków
przeznaczonych na wdrażanie działań.
Kryterium weryfikowane na podstawie zapisu
wniosku, w którym należy zawrzeć stosowną
informację.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu
mu wartości logicznych „tak” albo „nie” albo
stwierdzeniu, że kryterium „nie dotyczy” danego
projektu.
Na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie
na podstawie dostarczonego załącznika w postaci
dokumentu potwierdzającego cele działalności
(m.in. statut, KRS, wpis do ewidencji działalności
gospodarczej, o ile IOK nie ma do nich dostępu,

Spełnienie kryterium jest
konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty
niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej.

TAK / NIE

Spełnienie kryterium jest
konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty
niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej.

TAK / NIE / NIE DOTYCZY
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7.

Projekt przewiduje, że co najmniej 20%
uczestników podejmie zatrudnienie.

8.

Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie
osoby mieszkające na obszarze wyznaczonym
do rewitalizacji, wskazanym w „Programie
Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023”.

zgodnie z art. 50a ustawy wdrożeniowej).
Jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki
organizacyjne pomocy społecznej oraz instytucje
rynku pracy są zwolnione z przedstawiania ww.
informacji.
Interwencja w ramach Poddziałania ukierunkowana
jest na realizację celów Strategii EU2020
dotyczących zatrudnienia i zwalczania ubóstwa.
Zgodnie ze Strategią Rozwoju Kraju 2020 walka z
wykluczeniem społecznym jest jednym z celów
działań w obszarze poprawy spójności społecznej i
terytorialnej.
Projekty realizowane w ramach niniejszego
Poddziałania przyczyniają się do realizacji tych
celów przynosząc efekty bezpośrednie lub
pośrednie w dłuższej perspektywie czasowej,
ograniczając ryzyko przerywania aktywności
zawodowej oraz ubóstwa i wykluczenia
społecznego.
Wskaźnik uwzględnia zarówno osoby, które podjęły
zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, umowę
cywilno-prawną, jak również rozpoczęły działalność
na własny rachunek bądź w podmiocie ekonomii
społecznej. Wskaźnik mierzony jest do 4 tygodni po
zakończeniu udziału uczestnika w projekcie.
Szczegółową metodologię pomiaru wskaźnika
określa Regulamin Konkursu. Do wskaźnika nie są
wliczane osoby, które nie ukończyły 18 r. życia w
chwili wejścia do projektu.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu
mu wartości logicznych „tak” albo „nie”.
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w oparciu
o zapisy treści wniosku na etapie oceny
merytorycznej.
Kryterium ma na celu realizację wsparcia dla osób
zamieszkujących obszar wyznaczony do
rewitalizacji, co przyczyni się do ożywienia
społecznego oraz do poprawy jakości życia na tym
obszarze.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu
mu wartości logicznych „tak”, „nie” albo

Spełnienie kryterium jest
konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty
niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej.

TAK / NIE

Spełnienie kryterium jest
konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty
niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej.

TAK / NIE / NIE DOTYCZY
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stwierdzeniu, że kryterium „nie dotyczy” danego
projektu.
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi na etapie
oceny merytorycznej w oparciu o deklaratywne
zapisy treści wniosku i w okresie realizacji projektu.
Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia
wskazanej informacji we wniosku w sposób czytelny
i nie budzący wątpliwości.


katalog kryteriów merytorycznych specyficznych fakultatywnych otrzymuje brzmienie:
Kryteria merytoryczne – SPECYFICZNE FAKULTATYWNE

Lp.

1.

Nazwa kryterium

Definicja kryterium

Opis znaczenia kryterium

Preferowane będą projekty zakładające, że co
najmniej 30% osób uczestniczących w
projekcie będą stanowiły osoby długotrwale
bezrobotne.

Osoby długotrwale bezrobotne znajdują się w
szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy i w
związku z tym są zagrożone wykluczeniem
społecznym i ubóstwem.
Grupę tą charakteryzuje zrezygnowanie, wyuczona
bezradność, obniżenie poczucia własnej wartości,
bardzo niska motywacja do pracy,
zdezaktualizowane kwalifikacje zawodowe oraz brak
wiedzy o rynku pracy. Projekty zakładające udział
takich osób będą dodatkowo premiowane.
Wsparcie w ramach projektu przyczyni się do
podniesienia motywacji do pracy (aktywizacja,
pobudzanie inicjatywności i przedsiębiorczości),
umiejętności radzenia sobie na rynku pracy oraz
nabycia niezbędnych kompetencji przez osoby
długotrwale bezrobotne.
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi na etapie
oceny merytorycznej w oparciu o deklaratywne
zapisy treści wniosku i w okresie realizacji projektu.
Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia
wskazanej informacji we wniosku w sposób czytelny i
nie budzący wątpliwości.

Kryterium punktowe.
Spełnienie kryterium nie jest
obowiązkowe. Punkty mają
charakter premiowy a ich
uzyskanie zwiększa ogólną liczbę
punktów przyznanych dla
projektu a tym samym może
prowadzić do uplasowania
projektu na wyższym miejscu w
liście rankingowej. Punkty za
kryteria specyficzne są
przyznawane wyłącznie w
przypadku uzyskania minimum 60
punktów za kryteria
merytoryczne.
W przypadku spełnienia
kryterium projekt uzyska
maksymalną liczbę punktów. W
przeciwnym przypadku projekt
uzyska 0 punktów.

Ocena
(Tak / Nie lub pkt.)
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2.

Projekt przewiduje, że co najmniej 50%
uczestników zostanie objętych stażami lub
praktykami zawodowymi.

3.

Wniesienie wyższego wkładu własnego w
projekcie niż minimalny procent wkładu
własnego wymagany w Regulaminie
konkursu.

4.

Projekt zapewnia wykorzystanie rozwiązań
innowacyjnych wypracowanych w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO
KL) lub wykorzystanie modelu aktywizującego
osoby zagrożone wykluczeniem społecznym
wypracowanego na podstawie

Staże i praktyki zawodowe są jednym z najlepszych
sposobów na aktywizację społeczno-zawodową osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym lub
ubóstwem. Stanowią one ważny element
zdobywania kompetencji i doświadczenia
zawodowego – tym samym zwiększają szansę na
znalezienie zatrudnienia. Należy pamiętać, iż staże i
praktyki zawodowe powinny być ostatnim etapem
wsparcia. W przypadku ich realizacji powinny one
stanowić kontynuację działań szkoleniowych
realizowanych w projekcie.
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi na etapie
oceny merytorycznej w oparciu o deklaratywne
zapisy treści wniosku i w okresie realizacji projektu.
Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia
wskazanej informacji we wniosku w sposób czytelny i
nie budzący wątpliwości.

Wkład własny może być wnoszony w dowolnej
formie wskazanej w Regulaminie konkursu.
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi na etapie
oceny merytorycznej w oparciu o deklaratywne
zapisy treści wniosku i w okresie realizacji projektu.
Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia
wskazanej informacji we wniosku w sposób czytelny i
nie budzący wątpliwości.

Wypracowane w PIW EQUAL modele aktywizujące
osoby zagrożone wykluczeniem społecznym są
szczególnie ważne i pomocne we wdrażaniu
projektów. Warto kontynuować dobre i sprawdzone
przedsięwzięcia w przedmiotowym zakresie oraz
korzystać z wypracowanych przez PIW EQUAL

Kryterium punktowe.
Spełnienie kryterium nie jest
obowiązkowe. Punkty mają
charakter premiowy a ich
uzyskanie zwiększa ogólną liczbę
punktów przyznanych dla
projektu a tym samym może
prowadzić do uplasowania
projektu na wyższym miejscu w
liście rankingowej. Punkty za
kryteria specyficzne są
przyznawane wyłącznie w
przypadku uzyskania minimum 60
punktów za kryteria
merytoryczne.
W przypadku spełnienia
kryterium projekt uzyska
maksymalną liczbę punktów. W
przeciwnym przypadku projekt
uzyska 0 punktów.
Kryterium punktowe.
Spełnienie kryterium nie jest
obowiązkowe. Punkty mają
charakter premiowy a ich
uzyskanie zwiększa ogólną liczbę
punktów przyznanych dla
projektu a tym samym może
prowadzić do uplasowania
projektu na wyższym miejscu w
liście rankingowej. Punkty za
kryteria specyficzne są
przyznawane wyłącznie w
przypadku uzyskania minimum 60
punktów za kryteria
merytoryczne.
Kryterium punktowe.
Spełnienie kryterium nie jest
obowiązkowe. Punkty mają
charakter premiowy a ich
uzyskanie zwiększa ogólną liczbę
punktów przyznanych dla

0/5

W przypadku wniesienia
wkładu własnego w
wysokości:
6% - 7,99% - 5 pkt.
8% - 14,99% - 10 pkt.
15% - 15 pkt.
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zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL.

5.

Projekt realizowany jest w partnerstwie
wielosektorowym. Partnerstwo obejmuje co
najmniej po jednym podmiocie z co najmniej
dwóch różnych sektorów:
 podmioty publiczne pomocy i integracji
społecznej lub rynku pracy,
 podmioty niepubliczne pomocy i
integracji społecznej lub rynku pracy,
 przedsiębiorcy lub przedsiębiorstwa
społeczne.

rezultatów. Wiele z zaproponowanych rozwiązań
powstałych w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki (PO KL) stanowi gotowe do
zastosowania narzędzia, stanowiące odpowiedź na
konkretne problemy społeczne. Zostały one nie tylko
w szczegółowy sposób opisane ale także zawierają
elementy warunkujące bezpośrednie ich
wykorzystanie w praktyce, tj. podręczniki,
metodologie, programy, narzędzia informatyczne.
Rozwiązania wypracowane w PO KL mogą zatem
służyć rozwiązaniu problemów zdefiniowanych w
RPO. Ponadto skorzystanie z dostępnych już narzędzi
umożliwi skuteczniejszą i bardziej efektywną
kosztowo interwencję w obszarach szeroko pojętej
polityki społecznej w obecnej perspektywie
finansowej.
Weryfikacja kryterium nastąpi na etapie oceny
merytorycznej w oparciu o zapisy treści wniosku na
etapie oceny merytorycznej.
Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia
wskazanej informacji we wniosku w sposób czytelny i
nie budzący wątpliwości.
Projekty realizowane w partnerstwie
wielosektorowym obejmują co najmniej po jednym
podmiocie z co najmniej dwóch różnych sektorów:
sektora publicznego pomocy i integracji społecznej
lub rynku pracy, i/lub sektora niepublicznego
pomocy i integracji społecznej lub rynku pracy i/lub
sektora przedsiębiorstw.
Współdziałanie instytucji działających w obszarze
pomocy i integracji społecznej oraz rynku pracy
stanowi jeden z najistotniejszych elementów
aktywnej polityki społecznej, umożliwiając
angażowanie jak największej liczby podmiotów
działających na rzecz osób wykluczonych społecznie
– na zasadach pełnego partnerstwa w zakresie
zarówno programowania jak i realizacji projektów.
Partnerstwo z podmiotami sektora prywatnego da
gwarancję odpowiedniego przygotowania
uczestników projektu do wejścia na rynek pracy.
Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że

projektu a tym samym może
prowadzić do uplasowania
projektu na wyższym miejscu w
liście rankingowej. Punkty za
kryteria specyficzne są
przyznawane wyłącznie w
przypadku uzyskania minimum 60
punktów za kryteria
merytoryczne.
W przypadku spełnienia
kryterium projekt uzyska
maksymalną liczbę punktów. W
przeciwnym przypadku projekt
uzyska 0 punktów.

Kryterium punktowe.
Spełnienie kryterium nie jest
obowiązkowe. Punkty mają
charakter premiowy a ich
uzyskanie zwiększa ogólną liczbę
punktów przyznanych dla
projektu a tym samym może
prowadzić do uplasowania
projektu na wyższym miejscu w
liście rankingowej. Punkty za
kryteria specyficzne są
przyznawane wyłącznie w
przypadku uzyskania minimum 60
punktów za kryteria
merytoryczne.
W przypadku spełnienia
kryterium projekt uzyska
maksymalną liczbę punktów. W
przeciwnym przypadku projekt
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6.

Projekt stanowi uzupełnienie
komplementarnych działań realizowanych w
ramach projektów z zakresu rynku pracy (Oś
priorytetowa 10) lub edukacji (Oś
priorytetowa 2) zrealizowanych bądź
realizowanych na terenie województwa
warmińsko-mazurskiego.

zaangażowanie przedsiębiorców w realizowane
przedsięwzięcia było niskie, a partnerstwa opierały
się głównie na współpracy podmiotów publicznych i
organizacji pozarządowych. Włączenie
przedsiębiorców w realizację projektów jest jednak
niezwykle istotne z punktu widzenia kształtowania
pozytywnego wizerunku osób wykluczonych i
zagrożonych wykluczeniem społecznym wśród
pracodawców i przełoży się na lepsze i trwalsze
efekty realizacji projektu.
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi na etapie
oceny merytorycznej w oparciu o zapisy treści
wniosku oraz na etapie podpisywania umowy o
dofinansowanie na podstawie dostarczonego
załącznika w postaci podpisanej umowy partnerskiej
lub porozumienia.
Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia
wskazanej informacji we wniosku w sposób czytelny i
nie budzący wątpliwości.
Uzyskanie komplementarności pomiędzy działaniami
ww. Osi priorytetowych realizowanych na szczeblu
regionalnym zapewni wysoką jakość polityki
społecznej na lokalnym rynku pracy. Wzajemne
uzupełnianie się działań projektowych skierowanych
do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
zapewni zmaksymalizowanie ich skuteczności.
Działania realizowane w ramach Osi priorytetowej 11
powinny zatem wpisywać się w przemyślaną i
logiczną ścieżkę wsparcia uczestniczek/ków
projektów zrealizowanych lub realizowanych w
ramach Osi priorytetowych 2 lub 10. Przykładem
takiej komplementarności jest sytuacja, w której
osoby zagrożone wykluczeniem społecznym biorące
udział w projektach aktywizujących społecznie i
zawodowo, mają zapewnioną opiekę dla swoich
dzieci w ramach punktu przedszkolnego
dofinansowanego ze środków finansowanych z Osi
priorytetowej 2.
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi na etapie
oceny merytorycznej w oparciu o zapisy treści
wniosku.

uzyska 0 punktów.

Kryterium punktowe.
Spełnienie kryterium nie jest
obowiązkowe. Punkty mają
charakter premiowy a ich
uzyskanie zwiększa ogólną liczbę
punktów przyznanych dla
projektu a tym samym może
prowadzić do uplasowania
projektu na wyższym miejscu w
liście rankingowej. Punkty za
kryteria specyficzne są
przyznawane wyłącznie w
przypadku uzyskania minimum 60
punktów za kryteria
merytoryczne.
W przypadku spełnienia
kryterium projekt uzyska
maksymalną liczbę punktów. W
przeciwnym przypadku projekt
uzyska 0 punktów.
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7.

Projekt przewiduje podjęcie zatrudnienia
przez uczestników projektu na wyższym
poziomie niż wymagany w Regulaminie
konkursu.

Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia
wskazanej informacji we wniosku w sposób czytelny i
nie budzący wątpliwości.
Interwencja w ramach Poddziałania ukierunkowana
jest na realizację celów Strategii EU2020 dotyczących
zatrudnienia i zwalczania ubóstwa. Zgodnie ze
Strategią Rozwoju Kraju 2020 walka z wykluczeniem
społecznym jest jednym z celów działań w obszarze
poprawy spójności społecznej i terytorialnej.
Projekty realizowane w ramach niniejszego
Poddziałania przyczyniają się do realizacji tych celów
przynosząc efekty bezpośrednie lub pośrednie w
dłuższej perspektywie czasowej, ograniczając ryzyko
przerywania aktywności zawodowej oraz ubóstwa i
wykluczenia społecznego.
Osiągnięcie wartości wskaźnika na poziomie
wyższym niż zakładany w Programie, oprócz
poprawy sytuacji uczestników, zmotywuje
wnioskodawców do dbania o jakość projektu i ścisłej
współpracy z instytucjami rynku pracy. W związku z
tym, projekty takie będą dodatkowo premiowane.
Wskaźnik uwzględnia zarówno osoby, które podjęły
zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, umowę
cywilno-prawną, jak również rozpoczęły działalność
na własny rachunek bądź w podmiocie ekonomii
społecznej. Wskaźnik mierzony jest do 4 tygodni po
zakończeniu udziału uczestnika w projekcie.
Szczegółową metodologię pomiaru wskaźnika
określa Regulamin konkursu.
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi na etapie
oceny merytorycznej w oparciu o deklaratywne
zapisy treści wniosku i w okresie realizacji projektu.
Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia
wskazanej informacji we wniosku w sposób czytelny i
nie budzący wątpliwości.

Kryterium punktowe.
Spełnienie kryterium nie jest
obowiązkowe. Punkty mają
charakter premiowy a ich
uzyskanie zwiększa ogólną liczbę
punktów przyznanych dla
projektu a tym samym może
prowadzić do uplasowania
projektu na wyższym miejscu w
liście rankingowej. Punkty za
kryteria specyficzne są
przyznawane wyłącznie w
przypadku uzyskania minimum 60
punktów za kryteria
merytoryczne.
W przypadku spełnienia
kryterium projekt uzyska
maksymalną liczbę punktów. W
przeciwnym przypadku projekt
uzyska 0 punktów.

W przypadku podjęcia
zatrudnienia przez:
25% uczestników – 5 pkt,
35% uczestników – 10 pkt,
40% uczestników – 15 pkt.

c) aktualizuje się pkt. 3.2/ppkt. 3.2.2 – warunki formalne oraz kryteria wyboru projektów dla Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych,
w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe:
 usuwa się katalog kryteriów formalnych w brzmieniu:
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KRYTERIA FORMALNE WYBORU PROJEKTÓW
Kryteria mają zastosowanie do wszystkich projektów wybieranych w trybie konkursowym w ramach RPO WiM 2014-2020
Lp.

1.

2.

3.

Nazwa kryterium
Wnioskodawca zgodnie ze Szczegółowym
Opisem Osi Priorytetowych RPO WiM 20142020 jest podmiotem uprawnionym
do ubiegania się o dofinansowanie w ramach
właściwego Działania/Poddziałania RPO WiM
2014-2020.
Wydatki w projekcie o wartości
nieprzekraczającej wyrażonej w PLN
równowartości kwoty 100 000 EUR2234
wkładu publicznego2335 są rozliczane
uproszczonymi metodami, o których mowa w
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w zakresie Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Wnioskodawca i Partnerzy (o ile dotyczy) nie
podlega/ją wykluczeniu z możliwości
ubiegania się o dofinansowanie ze środków
UE na podstawie odrębnych przepisów.

Definicja kryterium

Opis znaczenia
kryterium

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność
Wnioskodawcy z typem beneficjentów wskazanym
w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych
RPO WiM 2014-2020.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
wartości logicznej „tak” albo „nie”.
W ramach kryterium weryfikowane będzie zastosowanie w
projekcie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w PLN
równowartości kwoty 100 000 EUR wkładu publicznego
uproszczonych metod rozliczania wydatków.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
wartości logicznej „tak”, „nie” albo stwierdzeniu,
że kryterium „nie dotyczy” danego projektu.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny formalnej albo oceny formalno-merytorycznej.

W ramach kryterium weryfikowane będzie
czy Wnioskodawca oraz Partnerzy (o ile dotyczy)
nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania
dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w:
 art. 207 ust. 4 i ust.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych;
 art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o
skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny formalnej albo oceny formalno-merytorycznej.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny formalnej albo oceny formalno-merytorycznej.

Powyższa kwota jest przeliczana na PLN z wykorzystaniem miesięcznego obrachunkowego kursu wymiany stosowanego przez Komisję Europejską, aktualnego na dzień ogłoszenia konkursu
w przypadku projektów konkursowych albo na dzień wystosowania wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w przypadku projektów pozakonkursowych.
Kurs jest publikowany na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm
2234

Zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE z 20.12.2013, str. 320 L 347, z późn. zm.).
2335
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4.

5.

W przypadku projektu partnerskiego wniosek
spełnia wymogi dotyczące utworzenia
partnerstwa, o których mowa w art. 33
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie
2014-2020.

Poprawność programu rewitalizacji.

 art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r.
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary.
Kryterium weryfikowane na podstawie Oświadczenia
Wnioskodawcy i Partnerów (o ile dotyczy).
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
wartości logicznej „tak” albo „nie”.
W ramach kryterium weryfikowane będzie spełnienie przez
Wnioskodawcę wymogów w zakresie utworzenia
partnerstwa zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie Oświadczenia
Wnioskodawcy.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
wartości logicznej „tak”, „nie” albo stwierdzeniu,
że kryterium „nie dotyczy” danego projektu.
W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy program
rewitalizacji, z którego wynika zgłoszony projekt, znajduje
się Wykazie pozytywne zweryfikowanych programów
rewitalizacji prowadzonym przez Instytucję Zarządzającą
RPO WiM. Aby program rewitalizacji znalazł się na takiej
liście Instytucja Zarządzająca RPO WiM musi przeprowadzić
pozytywną weryfikację spełnienia wymogów dotyczących
cech i elementów takich programów określonych w
Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach
operacyjnych na lata 2014-2020.
Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o listę
sprawdzającą w zakresie spójności i poprawności
sporządzenia programu rewitalizacji prowadzoną przez
Instytucję Zarządzającą RPO WiM, stanowiącą załącznik do
regulaminu konkursu.
W przypadku, gdy program rewitalizacji nie znajduje się w
wykazie pozytywnie zweryfikowanych programów
rewitalizacji, weryfikowane jest czy spełnia on wymogi
dotyczące cech i elementów programu rewitalizacji
określonych w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w
programach operacyjnych na lata 2014-2020.
Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im
wartości logicznych „tak” lub „nie” albo stwierdzeniu, że
kryterium „nie dotyczy” danego projektu.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny formalnej albo oceny formalno-merytorycznej.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny formalnej albo oceny formalno-merytorycznej.
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6.

7.

Projekt stanowi element zintegrowanego
przedsięwzięcia rewitalizacyjnego
wynikającego z lokalnego programu
rewitalizacji.

Projekt stanowi element zintegrowanego
przedsięwzięcia rewitalizacyjnego
wynikającego z lokalnego programu
rewitalizacji oraz w przypadku projektu
realizowanego na terenie miasta
należącego do sieci miast Cittaslow,
stanowi uzgodnione przedsięwzięcie,
zawarte w Ponadlokalnym programie
rewitalizacji sieci miast Cittaslow.

W ramach kryterium oceniane będzie, czy założenia projektu
przedstawione we wniosku stanowią element
zintegrowanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego,
uzupełniającego działania infrastrukturalne o działania
wspierające aktywizację społeczno-zawodową osób
wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym,
W przypadku projektów rewitalizacyjnych nie związanych z
infrastrukturą oceniane będzie czy projekt stanowi element
przedsięwzięcia rewitalizacyjnego wynikającego z lokalnego
programu rewitalizacji.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie złożonych
przez Wnioskodawcę, wraz z wnioskiem o dofinansowanie,
załączników zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu.
Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im
wartości logicznych „tak” lub „nie” albo stwierdzeniu, że
kryterium „nie dotyczy” danego projektu.
W ramach kryterium oceniane będzie, czy założenia projektu
przedstawione we wniosku stanowią element
zintegrowanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego,
uzupełniającego działania infrastrukturalne o działania
wspierające aktywizację społeczno-zawodową osób
wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie złożonych
przez Wnioskodawcę, wraz z wnioskiem o dofinansowanie,
załączników zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu.
Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im
wartości logicznych „tak” lub „nie” albo stwierdzeniu, że
kryterium „nie dotyczy” danego projektu.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny formalnej albo oceny formalno-merytorycznej.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny formalnej albo oceny formalno-merytorycznej.

katalog kryteriów merytorycznych zerojedynkowych i punktowych otrzymuje brzmienie:
KRYTERIA MERYTORYCZNE WYBORU PROJEKTÓW
Kryteria mają zastosowanie do wszystkich projektów wybieranych w trybie konkursowym w ramach RPO WiM 2014-2020
Kryteria zerojedynkowe
Lp.

1.

Nazwa kryterium
Wnioskodawca zgodnie ze Szczegółowym
Opisem Osi Priorytetowych RPO WiM 20142020 jest podmiotem uprawnionym do
ubiegania się o dofinansowanie w ramach

Definicja kryterium
W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność
Wnioskodawcy z typem beneficjentów wskazanym w
Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WiM 20142020.

Opis znaczenia kryterium
Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej.
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właściwego Działania/Poddziałania RPO WiM
2014-2020.

2.

W przypadku projektu partnerskiego wniosek
spełnia wymogi dotyczące utworzenia
partnerstwa, o których mowa w art. 33
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie
2014-2020.

3.

Wydatki w projekcie o wartości
nieprzekraczającej wyrażonej w PLN
równowartości kwoty 100 000 EUR2236
wkładu publicznego2337 są rozliczane
uproszczonymi metodami, o których mowa w
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020.

Zgodność wniosku z zapisami właściwej Osi
Priorytetowej RPO WiM 2014-2020 i SZOOP
RPO WiM 2014-2020 w zakresie: typu
projektu, wyboru grupy docelowej,
minimalnej i maksymalnej wartości projektu
oraz limitów i ograniczeń w realizacji
projektu.

4.

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
wartości logicznej „tak” albo „nie”.
W ramach kryterium weryfikowane będzie spełnienie przez
Wnioskodawcę wymogów w zakresie utworzenia partnerstwa
zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie Oświadczenia
Wnioskodawcy.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
wartości logicznej „tak”, „nie” albo stwierdzeniu, że kryterium
„nie dotyczy” danego projektu.
W ramach kryterium weryfikowane będzie zastosowanie w
projekcie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w PLN
równowartości kwoty 100 000 EUR wkładu publicznego
uproszczonych metod rozliczania wydatków.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
wartości logicznej „tak”, „nie” albo stwierdzeniu, że kryterium
„nie dotyczy” danego projektu

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność zapisów
złożonego wniosku o dofinansowanie z wymogami
przewidzianymi dla danego Działania/Poddziałania w ramach
RPO WiM 2014-2020 zawartymi w SZOOP RPO WiM 20142020 w zakresie:
 zgodności typu projektu z wykazem zawartym w „Typach
projektów” w SZOOP RPO WiM 2014-2020,
 zgodności wyboru grupy docelowej z wykazem zawartym
w „Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia w
SZOOP RPO WiM 2014-2020 (o ile dotyczy),
 zgodności z minimalną i maksymalną wartością projektu
wskazaną w SZOOP RPO WiM 2014-2020 (o ile dotyczy),

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny formalnej merytorycznej.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny formalnej merytorycznej.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej.

Powyższa kwota jest przeliczana na PLN z wykorzystaniem miesięcznego obrachunkowego kursu wymiany stosowanego przez Komisję Europejską, aktualnego na dzień ogłoszenia konkursu
w przypadku projektów konkursowych albo na dzień wystosowania wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w przypadku projektów pozakonkursowych.
Kurs jest publikowany na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm
2236

Zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE z 20.12.2013, str. 320 L 347, z późn. zm.).
2337
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5.

6.

Zgodność projektu z zasadą równości szans
kobiet i mężczyzn (w oparciu o standard
minimum).

Zgodność projektu z zasadą zrównoważonego
rozwoju.

 limitów i ograniczeń w realizacji projektów wskazanych w
SZOOP RPO WiM 2014-2020 (o ile dotyczy).
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
wartości logicznych „tak” albo „nie” albo „do negocjacji” co
oznacza, że projekt może być uzupełniany lub poprawiany w
części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie opisanym w
stanowisku negocjacyjnym i określonym w Regulaminie
konkursu. Uzupełnienie lub poprawa wniosku o
dofinansowanie przez wnioskodawcę będzie możliwe na
etapie negocjacji, o ile spełnione zostaną warunki określone
w Regulaminie konkursu, umożliwiające skierowanie projektu
do tego etapu oceny.
W ramach kryterium weryfikowane będzie spełnienie
standardu minimum oceniane na podstawie kryteriów oceny
określonych w 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.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
wartości logicznych „tak” albo „nie” albo „do negocjacji” co
oznacza, że projekt może być uzupełniany lub poprawiany w
części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie opisanym w
stanowisku negocjacyjnym i określonym w Regulaminie
konkursu. Uzupełnienie lub poprawa wniosku o
dofinansowanie przez wnioskodawcę będzie możliwe na
etapie negocjacji, o ile spełnione zostaną warunki określone
w Regulaminie konkursu, umożliwiające skierowanie projektu
do tego etapu oceny.
W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność projektu
z zasadą zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art. 8
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE)

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej.
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7.

Zgodność projektu z zasadą równości szans i
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami.

8.

Projekt jest zgodny z właściwym
prawodawstwem krajowym, w tym z ustawą z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych.

nr 1083/2006.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
wartości logicznych „tak” albo „nie” albo „do negocjacji” co
oznacza, że projekt może być uzupełniany lub poprawiany w
części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie opisanym w
stanowisku negocjacyjnym i określonym w Regulaminie
konkursu. Uzupełnienie lub poprawa wniosku o
dofinansowanie przez wnioskodawcę będzie możliwe na
etapie negocjacji, o ile spełnione zostaną warunki określone
w Regulaminie konkursu, umożliwiające skierowanie projektu
do tego etapu oceny.
W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność projektu
z zasadą równości szans i niedyskryminacji, o której mowa w
art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE)
nr 1083/2006.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
wartości logicznych „tak” albo „nie” albo „do negocjacji” co
oznacza, że projekt może być uzupełniany lub poprawiany w
części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie opisanym w
stanowisku negocjacyjnym i określonym w Regulaminie
konkursu. Uzupełnienie lub poprawa wniosku o
dofinansowanie przez wnioskodawcę będzie możliwe na
etapie negocjacji, o ile spełnione zostaną warunki określone
w Regulaminie konkursu, umożliwiające skierowanie projektu
do tego etapu oceny.
W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność projektu
z prawodawstwem krajowym, w tym z ustawą z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
wartości logicznych „tak” albo „nie” albo „nie dotyczy” albo
„do negocjacji” co oznacza, że projekt może być uzupełniany

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej.
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9.

10.

Zgodność projektu z zasadami pomocy
publicznej lub pomocy de minimis.

Poprawność programu rewitalizacji.

lub poprawiany w części dotyczącej spełniania kryterium w
zakresie opisanym w stanowisku negocjacyjnym i określonym
w Regulaminie konkursu. Uzupełnienie lub poprawa wniosku
o dofinansowanie przez wnioskodawcę będzie możliwe na
etapie negocjacji, o ile spełnione zostaną warunki określone
w Regulaminie konkursu, umożliwiające skierowanie projektu
do tego etapu oceny.
W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność zapisów
wniosku o dofinansowanie projektu z zasadami pomocy
publicznej w odniesieniu do form wsparcia, wydatków i grup
docelowych, jak również oceniana będzie możliwość
udzielenia w ramach projektu pomocy de minimis/pomocy
publicznej, uwzględniając reguły ogólne jej przyznawania oraz
warunki jej dopuszczalności w danym typie projektu.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
wartości logicznych „tak” albo „nie” albo „nie dotyczy” albo
„do negocjacji” co oznacza, że projekt może być uzupełniany
lub poprawiany w części dotyczącej spełniania kryterium w
zakresie opisanym w stanowisku negocjacyjnym i określonym
w Regulaminie konkursu. Uzupełnienie lub poprawa wniosku
o dofinansowanie przez wnioskodawcę będzie możliwe na
etapie negocjacji, o ile spełnione zostaną warunki określone
w Regulaminie konkursu, umożliwiające skierowanie projektu
do tego etapu oceny.
W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy program
rewitalizacji, z którego wynika zgłoszony projekt, znajduje się
Wykazie pozytywne zweryfikowanych programów
rewitalizacji prowadzonym przez Instytucję Zarządzającą RPO
WiM. Aby program rewitalizacji znalazł się na takiej liście
Instytucja Zarządzająca RPO WiM musi przeprowadzić
pozytywną weryfikację spełnienia wymogów dotyczących
cech i elementów takich programów określonych w
Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach
operacyjnych na lata 2014-2020.
Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o listę
sprawdzającą w zakresie spójności i poprawności
sporządzenia programu rewitalizacji prowadzoną przez
Instytucję Zarządzającą RPO WiM, stanowiącą załącznik do
regulaminu konkursu.
W przypadku, gdy program rewitalizacji nie znajduje się w
wykazie pozytywnie zweryfikowanych programów

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej.
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11.

12.

Projekt stanowi element zintegrowanego
przedsięwzięcia rewitalizacyjnego
wynikającego z lokalnego programu
rewitalizacji.

Projekt stanowi element zintegrowanego
przedsięwzięcia rewitalizacyjnego
wynikającego z lokalnego programu
rewitalizacji oraz w przypadku projektu
realizowanego na terenie miasta
należącego do sieci miast Cittaslow,
stanowi uzgodnione przedsięwzięcie,
zawarte w Ponadlokalnym programie
rewitalizacji sieci miast Cittaslow.

rewitalizacji, weryfikowane jest czy spełnia on wymogi
dotyczące cech i elementów programu rewitalizacji
określonych w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w
programach operacyjnych na lata 2014-2020.
Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im wartości
logicznych „tak” lub „nie” albo stwierdzeniu, że kryterium
„nie dotyczy” danego projektu.
W ramach kryterium oceniane będzie, czy założenia projektu
przedstawione we wniosku stanowią element
zintegrowanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego,
uzupełniającego działania infrastrukturalne o działania
wspierające aktywizację społeczno-zawodową osób
wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym,
W przypadku projektów rewitalizacyjnych nie związanych z
infrastrukturą oceniane będzie czy projekt stanowi element
przedsięwzięcia rewitalizacyjnego wynikającego z lokalnego
programu rewitalizacji.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie złożonych
przez Wnioskodawcę, wraz z wnioskiem o dofinansowanie,
załączników zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu.
Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im wartości
logicznych „tak” lub „nie” albo stwierdzeniu, że kryterium
„nie dotyczy” danego projektu.
W ramach kryterium oceniane będzie, czy założenia projektu
przedstawione we wniosku stanowią element
zintegrowanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego,
uzupełniającego działania infrastrukturalne o działania
wspierające aktywizację społeczno-zawodową osób
wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie złożonych
przez Wnioskodawcę, wraz z wnioskiem o dofinansowanie,
załączników zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu.
Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im wartości
logicznych „tak” lub „nie” albo stwierdzeniu, że kryterium
„nie dotyczy” danego projektu.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej.

Kryteria punktowe
Lp.
1.

Nazwa kryterium
Adekwatność doboru grupy docelowej do

Definicja kryterium
W ramach kryterium weryfikowana będzie adekwatność

Opis znaczenia kryterium
Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
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właściwego celu szczegółowego RPO WiM
2014-2020 oraz jakość diagnozy specyfiki tej
grupy.

2.

Zgodność projektu z właściwym celem
szczegółowym Priorytetu Inwestycyjnego RPO
WiM 2014-2020 oraz adekwatność doboru i
opisu wskaźników, źródeł oraz sposobu ich
pomiaru.

doboru grupy docelowej do właściwego celu szczegółowego
RPO WiM 2014-2020 oraz jakość diagnozy specyfiki tej grupy,
w tym opis:
 istotnych cech uczestników (osób lub podmiotów), którzy
zostaną objęci wsparciem w kontekście zdiagnozowanej
sytuacji problemowej,
 potrzeb uczestników projektu w kontekście wsparcia,
które ma być udzielane w ramach projektu,
 barier, na które napotykają uczestnicy projektu,
 sposobu rekrutacji uczestników projektu, w tym kryteriów
rekrutacji i kwestii zapewnienia dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami.
Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w
zakresie zgodnym z kartą oceny, stanowiącą załącznik do
Regulaminu konkursu.
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wniosek o
dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia kryterium w
zakresie opisanym w stanowisku negocjacyjnym i określonym
w Regulaminie konkursu. Uzupełnienie lub poprawa wniosku
o dofinansowanie przez wnioskodawcę będzie możliwe na
etapie negocjacji, o ile spełnione zostaną warunki określone
w Regulaminie konkursu, umożliwiające skierowanie projektu
do tego etapu oceny.
W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność projektu
z właściwym celem szczegółowym Priorytetu Inwestycyjnego
RPO WiM 2014-2020 oraz adekwatność doboru i opisu
wskaźników, źródeł oraz sposobu ich pomiaru, w tym:
 wskazanie celu projektu,
 dobór i opis wskaźników realizacji celów, (wskaźników
rezultatu i produktu, w tym wskaźników programowych
i specyficznych),
 wskazanie źródeł i sposobów pomiaru wskaźników.
Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w
zakresie zgodnym z kartą oceny, stanowiącą załącznik do
Regulaminu konkursu.
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wniosek o
dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia kryterium w
zakresie opisanym w stanowisku negocjacyjnym i określonym
w Regulaminie konkursu. Uzupełnienie lub poprawa wniosku
o dofinansowanie przez wnioskodawcę będzie możliwe na

dofinansowania. Za spełnienie przedmiotowego
kryterium można uzyskać:
W projektach, które nie zawierają analizy ryzyka: max
25 pkt, przy czym przez spełnienie przedmiotowego
kryterium należy rozumieć uzyskanie co najmniej 60%
punktów w ramach danego kryterium tj. 15 pkt
W projektach, które zawierają analizę ryzyka: max 20
pkt, przy czym przez spełnienie przedmiotowego
kryterium należy rozumieć uzyskanie co najmniej 60%
punktów w ramach danego kryterium tj. 12 pkt
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane na etapie oceny merytorycznej.
Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych
składowych kryterium zawarte będą w Karcie oceny
stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Za spełnienie przedmiotowego
kryterium można uzyskać:
W projektach, które nie zawierają analizy ryzyka: max
15 pkt, przy czym przez spełnienie przedmiotowego
kryterium należy rozumieć uzyskanie co najmniej 60%
punktów w ramach danego kryterium tj. 9 pkt
W projektach, które zawierają analizę ryzyka: max 10
pkt, przy czym przez spełnienie przedmiotowego
kryterium należy rozumieć uzyskanie co najmniej 60%
punktów w ramach danego kryterium tj. 6 pkt
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane na etapie oceny merytorycznej.
Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych
składowych kryterium zawarte będą w Karcie oceny
stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu.
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3.

4.

Trafność opisanej analizy ryzyka nieosiągnięcia
założeń projektu.

Spójność zadań przewidzianych do realizacji w
ramach projektu oraz trafność doboru i opisu
tych zadań.

etapie negocjacji, o ile spełnione zostaną warunki określone
w Regulaminie konkursu, umożliwiające skierowanie projektu
do tego etapu oceny.
IZ dopuszcza możliwość zmiany treści wniosku o
dofinansowanie w zakresie branym pod uwagę przy ocenienie
spełniania kryterium, w sytuacji wystąpienia zdarzeń
niedających się przewidzieć na moment składania wniosku o
dofinansowanie. Każdy przypadek dokonania ww. zmian
będzie rozpatrywany indywidualnie przez IZ w kontekście
zachowania spełniania kryterium.
W ramach kryterium weryfikowana będzie trafność opisanej
analizy ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu (o ile dotyczy),
w tym:
 sytuacji, których wystąpienie utrudni lub uniemożliwi
osiągnięcie wartości docelowej wskaźników rezultatu,
 sposobu identyfikacji wystąpienia takich sytuacji (zajścia
ryzyka),
 działań, które zostaną podjęte, aby zapobiec wystąpieniu
ryzyka i jakie będą mogły zostać podjęte, aby
zminimalizować skutki wystąpienia ryzyka.
Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w
zakresie zgodnym z kartą oceny, stanowiącą załącznik do
Regulaminu konkursu.
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wniosek o
dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia kryterium w
zakresie opisanym w stanowisku negocjacyjnym i określonym
w Regulaminie konkursu. Uzupełnienie lub poprawa wniosku
o dofinansowanie przez wnioskodawcę będzie możliwe na
etapie negocjacji, o ile spełnione zostaną warunki określone
w Regulaminie konkursu, umożliwiające skierowanie projektu
do tego etapu oceny.
W ramach kryterium weryfikowana będzie spójność zadań
przewidzianych do realizacji w ramach projektu oraz trafność
doboru i opisu tych zadań, w tym:
 szczegółowy opis i uzasadnienie potrzeby realizacji zadań
oraz racjonalność harmonogramu realizacji projektu,
 przyporządkowanie wskaźników realizacji do właściwego
zadania,
 uzasadnienie wyboru Partnerów do realizacji
poszczególnych zadań (o ile dotyczy),

Kryterium podlega ocenie wówczas, gdy wymóg
przedstawienia analizy ryzyka wskazano w Regulaminie
konkursu.
Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Za spełnienie przedmiotowego
kryterium można uzyskać max 10 pkt, przy czym przez
spełnienie przedmiotowego kryterium należy rozumieć
uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach danego
kryterium tj. 6 pkt
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane na etapie oceny merytorycznej.
Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych
składowych kryterium zawarte będą w Karcie oceny
stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Za spełnienie przedmiotowego
kryterium można uzyskać max 20 pkt, przy czym przez
spełnienie przedmiotowego kryterium należy rozumieć
uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach danego
kryterium tj. 12 pkt
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane na etapie oceny merytorycznej.
Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych
składowych kryterium zawarte będą w Karcie oceny
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5.

Adekwatność potencjału Wnioskodawcy i
Partnerów (o ile dotyczy) oraz sposobu
zarządzania projektem.

 sposób, w jaki zostanie zachowana trwałość rezultatów
projektu (o ile dotyczy),
 trafność doboru wskaźników (w tym ich wartości
docelowej dla rozliczenia kwot ryczałtowych) i
dokumentów potwierdzających ich wykonanie (o ile
dotyczy).
Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w
zakresie zgodnym z kartą oceny, stanowiącą załącznik do
Regulaminu konkursu.
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wniosek o
dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia kryterium w
zakresie opisanym w stanowisku negocjacyjnym i określonym
w Regulaminie konkursu. Uzupełnienie lub poprawa wniosku
o dofinansowanie przez wnioskodawcę będzie możliwe na
etapie negocjacji, o ile spełnione zostaną warunki określone
w Regulaminie konkursu, umożliwiające skierowanie projektu
do tego etapu oceny.
IZ dopuszcza możliwość zmiany treści wniosku o
dofinansowanie w zakresie branym pod uwagę przy ocenienie
spełniania kryterium, w sytuacji wystąpienia zdarzeń
niedających się przewidzieć na moment składania wniosku o
dofinansowanie. Każdy przypadek dokonania ww. zmian
będzie rozpatrywany indywidualnie przez IZ w kontekście
zachowania spełniania kryterium.
W ramach kryterium weryfikowana będzie adekwatność
potencjału Wnioskodawcy i Partnerów (o ile dotyczy) oraz
sposobu zarządzania projektem, w tym opis:
 potencjału finansowego,
 posiadanego potencjału kadrowego oraz sposobu jego
wykorzystania w ramach projektu,
 posiadanego potencjału technicznego, w tym
sprzętowego i warunków lokalowych,
 kadry zewnętrznej zaangażowanej do realizacji projektu,
 struktury zarządzania projektem.
Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w
zakresie zgodnym z kartą oceny, stanowiącą załącznik do
Regulaminu konkursu.
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wniosek o
dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia kryterium w
zakresie opisanym w stanowisku negocjacyjnym i określonym

stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Za spełnienie przedmiotowego
kryterium można uzyskać max 10 pkt, przy czym przez
spełnienie przedmiotowego kryterium należy rozumieć
uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach danego
kryterium tj. 6 pkt
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane na etapie oceny merytorycznej.
Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych
składowych kryterium zawarte będą w Karcie oceny
stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu.
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6.

7.

Adekwatność doświadczenia Wnioskodawcy i
Partnerów (o ile dotyczy) do zakresu realizacji
projektu oraz ich potencjał społeczny.

Prawidłowość budżetu projektu.

w Regulaminie konkursu. Uzupełnienie lub poprawa wniosku
o dofinansowanie przez wnioskodawcę będzie możliwe na
etapie negocjacji, o ile spełnione zostaną warunki określone
w Regulaminie konkursu, umożliwiające skierowanie projektu
do tego etapu oceny.
IZ dopuszcza możliwość zmiany treści wniosku o
dofinansowanie w zakresie branym pod uwagę przy ocenienie
spełniania kryterium, w sytuacji wystąpienia zdarzeń
niedających się przewidzieć na moment składania wniosku o
dofinansowanie. Każdy przypadek dokonania ww. zmian
będzie rozpatrywany indywidualnie przez IZ w kontekście
zachowania spełniania kryterium.
W ramach kryterium weryfikowana będzie:
 adekwatność doświadczenia Wnioskodawcy i Partnerów
(o ile dotyczy) do zakresu realizacji projektu, w tym w
zakresie tematycznym, jakiego dot. projekt, na rzecz
grupy docelowej, do której skierowany będzie projekt
oraz na określonym terytorium, którego będzie dotyczyć
realizacja projektu,
 opis potencjału społecznego Wnioskodawcy i Partnerów
(o ile dotyczy).
Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w
zakresie zgodnym z kartą oceny, stanowiącą załącznik do
Regulaminu konkursu.
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wniosek o
dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia kryterium w
zakresie opisanym w stanowisku negocjacyjnym i określonym
w Regulaminie konkursu. Uzupełnienie lub poprawa wniosku
o dofinansowanie przez wnioskodawcę będzie możliwe na
etapie negocjacji, o ile spełnione zostaną warunki określone
w Regulaminie konkursu, umożliwiające skierowanie projektu
do tego etapu oceny.
W ramach kryterium weryfikowana będzie prawidłowość
budżetu projektu, w tym:
 racjonalność i efektywność wydatków projektu
(rozumiana jako relacja nakład/rezultat oraz rynkowość
kosztów) oraz kwalifikowalność wydatków,
 niezbędność wydatków do realizacji projektu i osiągania
jego celów,
 poprawność uzasadnień kosztów (o ile dotyczy).

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Za spełnienie przedmiotowego
kryterium można uzyskać max 10 pkt, przy czym przez
spełnienie przedmiotowego kryterium należy rozumieć
uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach danego
kryterium tj. 6 pkt
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane na etapie oceny merytorycznej.
Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych
składowych kryterium zawarte będą w Karcie oceny
stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Za spełnienie przedmiotowego
kryterium można uzyskać max 20 pkt, przy czym przez
spełnienie przedmiotowego kryterium należy rozumieć
uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach danego
kryterium tj. 12 pkt
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane na etapie oceny merytorycznej.
Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych
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 techniczna poprawność wypełnienia budżetu projektu,
 poziom i prawidłowość cross-financingu,
 poziom i prawidłowość środków trwałych,
 poziom i prawidłowość wkładu własnego,
 poziom kosztów pośrednich.
Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w
zakresie zgodnym z kartą oceny, stanowiącą załącznik do
Regulaminu konkursu.
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wniosek o
dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia kryterium w
zakresie opisanym w stanowisku negocjacyjnym i określonym
w Regulaminie konkursu. Uzupełnienie lub poprawa wniosku
o dofinansowanie przez wnioskodawcę będzie możliwe na
etapie negocjacji, o ile spełnione zostaną warunki określone
w Regulaminie konkursu, umożliwiające skierowanie projektu
do tego etapu oceny.
IZ dopuszcza możliwość zmiany treści wniosku o
dofinansowanie w zakresie branym pod uwagę przy ocenienie
spełniania kryterium, w sytuacji wystąpienia zdarzeń
niedających się przewidzieć na moment składania wniosku o
dofinansowanie. Każdy przypadek dokonania ww. zmian
będzie rozpatrywany indywidualnie przez IZ w kontekście
zachowania spełniania kryterium.


składowych kryterium zawarte będą w Karcie oceny
stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu.

katalog kryteriów merytorycznych specyficznych obligatoryjnych otrzymuje brzmienie:
Kryteria merytoryczne – SPECYFICZNE OBLIGATORYJNE

Lp.

Nazwa kryterium

Definicja kryterium

Opis znaczenia kryterium

1.

Projekt zapewnia kompleksowość wsparcia
przez zastosowanie co najmniej trzech
różnych działań w odniesieniu do każdej
osoby lub rodziny uczestniczącej w projekcie,
a wsparcie w ramach projektu wynika z
diagnozy osoby lub rodziny, zapewniając
zaspokojenie jej specyficznych potrzeb.

Zastosowanie co najmniej trzech różnych działań w
odniesieniu do każdej osoby lub rodziny umożliwi i
da gwarancję zastosowania szerszej formy
integrującej i aktywizującej, skierowanej do
uczestników projektu. Przez kompleksowość
wsparcia należy rozumieć, w szczególności działania
zmierzające do zwiększenia aktywności społecznej
lub edukacyjnej uczestników projektu, albo

Spełnienie kryterium jest
konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty
niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej.

Ocena
(Tak / Nie / Nie dotyczy)

TAK / NIE
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2.

3.

Projektodawca w okresie realizacji projektu
prowadzi biuro projektu (lub posiada
siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną
prawnie dozwoloną formę działalności
podmiotu) na terenie województwa
warmińsko-mazurskiego z możliwością
udostępnienia pełnej dokumentacji
wdrażanego projektu oraz zapewniające
uczestnikom projektu możliwość osobistego
kontaktu z kadrą projektu.

Wnioskodawca lub Partner ma co najmniej
12-miesięczne doświadczenie w prowadzeniu
działalności w obszarze pomocy i integracji
społecznej, rehabilitacji zawodowej i
społecznej osób niepełnosprawnych lub
rynku pracy, na obszarze województwa
warmińsko-mazurskiego.

pomagające przeciwdziałać zjawisku dziedziczenia
ubóstwa.
Aktywizacja społeczna osób i rodzin znajdujących
się w trudnej sytuacji życiowej, stanowi
podstawowe wyzwanie dla polityki społecznej
regionu, dlatego też kryterium to ma
zagwarantować odpowiednią skuteczność
projektów ukierunkowanych na aktywizację
społeczną osób objętych wsparciem i tym samym
zwiększyć efektywność zapewniającą trwałe zmiany
w funkcjonowaniu uczestników projektu.
Przykładowe formy wsparcia zostaną wskazane w
Regulaminie konkursu.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu
mu wartości logicznych „tak” albo „nie”.
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi na etapie
oceny merytorycznej w oparciu o deklaratywne
zapisy treści wniosku i w okresie realizacji projektu.
Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia
wskazanej informacji we wniosku w sposób czytelny
i nie budzący wątpliwości.
Lokalizacja biura projektu lub siedziby
Projektodawcy na terenie województwa
warmińsko-mazurskiego wpłynie na sprawne
nadzorowanie przebiegu poszczególnych etapów
wdrażania oraz rozliczania projektu.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu
mu wartości logicznych „tak” albo „nie”.
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi na etapie
oceny merytorycznej w oparciu o deklaratywne
zapisy treści wniosku i w okresie realizacji projektu.
Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia
wskazanej informacji we wniosku w sposób czytelny
i nie budzący wątpliwości.
Posiadanie takiego doświadczenia przez
wnioskodawcę lub partnera/-ów wymagane jest ze
względu na specyfikę wskazanej grupy docelowej i
może dać gwarancję efektywnego, celowego i
gospodarnego wykorzystania środków
przeznaczonych na wdrażanie działań.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu

Spełnienie kryterium jest
konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty
niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej.
TAK / NIE

Spełnienie kryterium jest
konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty
niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej.

TAK / NIE / NIE DOTYCZY
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4.

5.

Przewidziane w projekcie działania są zgodne
z obowiązującymi standardami świadczenia
usług społecznych.

Projekt przewiduje informowanie właściwych
terytorialnie ośrodków pomocy społecznej i
powiatowych centrów pomocy rodzinie o
projekcie i udzielonych formach wsparcia.

mu wartości logicznych „tak” albo „nie” albo
stwierdzeniu, że kryterium „nie dotyczy” danego
projektu.
Kryterium weryfikowane na podstawie zapisu
wniosku, w którym należy zawrzeć stosowną
informację.
Na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie
na podstawie dostarczonego załącznika w postaci
dokumentu potwierdzającego cele działalności
(m.in. statut, KRS, wpis do ewidencji działalności
gospodarczej, o ile IOK nie ma do nich dostępu,
zgodnie z art. 50a ustawy wdrożeniowej).
Jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki
organizacyjne pomocy społecznej oraz instytucje
rynku pracy są zwolnione z przedstawiania ww.
informacji.
Standardy świadczenia usług społecznych, których
stosowania Wnioskodawca musi przestrzegać,
wskazuje Regulamin konkursu.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu
mu wartości logicznych „tak” albo „nie”.
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi na etapie
oceny merytorycznej w oparciu o deklaratywne
zapisy treści wniosku i w okresie realizacji projektu.
Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia
wskazanej informacji we wniosku w sposób czytelny
i nie budzący wątpliwości.
Informowanie właściwych terytorialnie jednostek
pomocy społecznej zagwarantować ma odpowiedni
poziom koordynacji działań realizowanych w danym
obszarze i w stosunku do danej grupy docelowej.
Dzięki wdrożeniu tej zasady nie będzie dochodziło
do sytuacji, w której poszczególne podmioty
zaangażowane w działania na rzecz osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub
ubóstwem utrudniają sobie wzajemnie realizację
przedsięwzięć współfinansowanych ze środków
unijnych (np. poprzez konkurencję o potencjalnych
uczestników).
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu
mu wartości logicznych „tak” albo „nie”.

Spełnienie kryterium jest
konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty
niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej.

TAK / NIE

Spełnienie kryterium jest
konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty
niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej.
TAK / NIE
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6.

Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie
osoby mieszkające na obszarze wyznaczonym
do rewitalizacji, wskazanym w „Programie
Rewitalizacji”.



Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w oparciu
o zapisy treści wniosku na etapie oceny
merytorycznej.
Kryterium ma na celu realizację wsparcia dla osób
zamieszkujących obszar wyznaczony do
rewitalizacji, co przyczyni się do ożywienia
społecznego oraz do poprawy jakości życia na tym
obszarze.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu
mu wartości logicznych „tak”, „nie” albo
stwierdzeniu, że kryterium „nie dotyczy” danego
projektu.
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi na etapie
oceny merytorycznej w oparciu o deklaratywne
zapisy treści wniosku i w okresie realizacji projektu.
Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia
wskazanej informacji we wniosku w sposób czytelny
i nie budzący wątpliwości.

Spełnienie kryterium jest
konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty
niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej.
TAK / NIE / NIE DOTYCZY

katalog kryteriów merytorycznych specyficznych fakultatywnych otrzymuje brzmienie:
Kryteria merytoryczne – SPECYFICZNE FAKULTATYWNE

Lp.

1.

Nazwa kryterium

Projekt jest w 100% skierowany do rodzin
naturalnych zagrożonych ubóstwem i
wykluczeniem społecznym z problemami
opiekuńczo-wychowawczymi, zagrożonymi
odebraniem dziecka i umieszczeniem go w
pieczy zastępczej.

Definicja kryterium

Opis znaczenia kryterium

Ocena
(Tak / Nie lub pkt.)

Problemy opiekuńczo-wychowawcze stanowią jedną z
najczęstszych przyczyn przyznawania świadczeń
pomocy społecznej w województwie warmińskomazurskim. Wspieranie rodziny, która jest podstawową
jednostką społeczną, jest jednym z najważniejszych
punktów działań podejmowanych w ramach
interwencji w zakresie zwiększania dostępności do
wysokiej jakości usług społecznych. Działania
prewencyjne, mające na celu zapobieganie oddzielaniu
dzieci od rodzin biologicznych stanowią przedmiot
konkursu. Jednym z narzędzi realizacji tego celu są
usługi wsparcia rodziny.
Rodziny zagrożone odebraniem dziecka powinny
stanowić główną grupę docelową, jednakże nie

Kryterium punktowe.
Spełnienie kryterium nie jest
obowiązkowe. Punkty mają
charakter premiowy a ich
uzyskanie zwiększa ogólną liczbę
punktów przyznanych dla
projektu a tym samym może
prowadzić do uplasowania
projektu na wyższym miejscu w
liście rankingowej. Punkty za
kryteria specyficzne są
przyznawane wyłącznie w
przypadku uzyskania minimum
60 punktów za kryteria

0/15

93

2.

3.

Projekt jest w 100% skierowany do grup
docelowych z obszarów o najniższym stopniu
rozwoju i pogarszających się perspektywach
rozwojowych, zgodnie z następującymi
Obszarami Strategicznej Interwencji:
 Obszary o słabym dostępie do usług
publicznych i/lub
 Obszary peryferyzacji społecznogospodarczej.

Projekt zakłada przejście od opieki
instytucjonalnej do usług świadczonych w
lokalnej społeczności.

wyklucza to sytuacji, w której uczestnikami byłyby
również inne osoby, których wsparcie pomoże
poprawić sytuację głównej grupy docelowej.
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi na etapie
oceny merytorycznej w oparciu o deklaratywne zapisy
treści wniosku i w okresie realizacji projektu.
Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia
wskazanej informacji we wniosku w sposób czytelny i
nie budzący wątpliwości.
Kryterium kierunkuje realizację projektów na obszarach
o najniższej dostępności do usług warunkujących
możliwości rozwojowe. Spełnienie kryterium przyczyni
się do zwiększenia potencjału lokalnych społeczności
do samodzielnego świadczenia usług społecznych z
wykorzystaniem narzędzi deinstytucjonalizacji.
Główną grupę docelową powinny stanowić osoby lub
rodziny z obszarów o najniższym stopniu rozwoju i
pogarszających się perspektywach rozwojowych,
zgodnie z następującymi Obszarami Strategicznej
Interwencji, tj. z Obszarami o słabym dostępie do usług
publicznych i/lub z Obszarami peryferyzacji społecznogospodarczej, jednakże nie wyklucza to sytuacji, w
której uczestnikami byłyby również inne osoby, których
wsparcie pomoże poprawić sytuację głównej grupy
docelowej.
Wykaz gmin, należących do poszczególnych OSI będzie
stanowił załącznik do Regulaminu konkursu.
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi na etapie
oceny merytorycznej w oparciu o deklaratywne zapisy
treści wniosku i w okresie realizacji projektu.
Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia
wskazanej informacji we wniosku w sposób czytelny i
nie budzący wątpliwości.
Projekty skierowane są do rodzin wieloproblemowych,
w których żyją osoby zależne. Dopuszcza się objęcie
tych osób niezbędnymi usługami opiekuńczymi podczas
aktywizacji społecznej ich opiekunów. Jeśli zatem,
częścią projektu jest wsparcie osób zależnych
umożliwiające ich opiekunom podjęcie aktywizacji,
należy zadbać o kierowanie osób zależnych do
środowiskowych form opieki, gdyż stacjonarne formy

merytoryczne.
W przypadku spełnienia
kryterium projekt uzyska
maksymalną liczbę punktów. W
przeciwnym przypadku projekt
uzyska 0 punktów.

Kryterium punktowe.
Spełnienie kryterium nie jest
obowiązkowe. Punkty mają
charakter premiowy a ich
uzyskanie zwiększa ogólną liczbę
punktów przyznanych dla
projektu a tym samym może
prowadzić do uplasowania
projektu na wyższym miejscu w
liście rankingowej. Punkty za
kryteria specyficzne są
przyznawane wyłącznie w
przypadku uzyskania minimum
60 punktów za kryteria
merytoryczne.
W przypadku spełnienia
kryterium projekt uzyska
maksymalną liczbę punktów. W
przeciwnym przypadku projekt
uzyska 0 punktów.

Kryterium punktowe.
Spełnienie kryterium nie jest
obowiązkowe. Punkty mają
charakter premiowy a ich
uzyskanie zwiększa ogólną liczbę
punktów przyznanych dla
projektu a tym samym może
prowadzić do uplasowania

0/10

0/10
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4.

Projektodawca lub partner jest Podmiotem
Ekonomii Społecznej.

opieki długoterminowej często nie zapewniają osobom
w nim przebywającym prawa do niezależności,
ograniczają lub uniemożliwiają udział w życiu
społeczności są też rozwiązaniami bardziej
kosztownymi niż usługi świadczone na poziomie
lokalnych społeczności.
Projekt powinien wpisywać się w stopniowe
ograniczenie udziału osób przebywających
w placówkach zamkniętych na rzecz zwiększania
udziału wsparcia środowiskowego.
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi na etapie
oceny merytorycznej w oparciu o deklaratywne zapisy
treści wniosku i w trakcie realizacji projektu.
Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia
wskazanej informacji we wniosku w sposób czytelny i
nie budzący wątpliwości.
Preferowane będą projekty realizowane przez
podmioty ekonomii społecznej lub w ich partnerstwie.
Rozwój przedsiębiorczości społecznej wpływa
pozytywnie na rozwój kapitału ludzkiego, który
stawiany jest często jako jeden z najważniejszych
czynników decydujących o rozwoju gospodarczym.
Kształcenie postaw proprzedsiębiorczych oraz
wspieranie powstających lub już istniejących
podmiotów ekonomii społecznej pozwoli na
skuteczniejszą walkę z marginalizacją osób
bezrobotnych czy też dysfunkcyjnych, a także
tworzenia się nowych miejsc pracy.
Podmiotami ekonomii społecznej są podmioty
wskazane w słowniku pojęć 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
(https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/ofunduszach/dokumenty/projekt-wytycznych-wzakresie-realizacji-przedsiewziec-w-obszarzewlaczenia-spolecznego-i-zwalczania-ubostwa-zwykorzystaniem-srodkow-efs-i-efrr-na-lata-20142020/).

projektu na wyższym miejscu w
liście rankingowej. Punkty za
kryteria specyficzne są
przyznawane wyłącznie w
przypadku uzyskania minimum
60 punktów za kryteria
merytoryczne.
W przypadku spełnienia
kryterium projekt uzyska
maksymalną liczbę punktów. W
przeciwnym przypadku projekt
uzyska 0 punktów.

Kryterium punktowe.
Spełnienie kryterium nie jest
obowiązkowe. Punkty mają
charakter premiowy a ich
uzyskanie zwiększa ogólną liczbę
punktów przyznanych dla
projektu a tym samym może
prowadzić do uplasowania
projektu na wyższym miejscu w
liście rankingowej. Punkty za
kryteria specyficzne są
przyznawane wyłącznie w
przypadku uzyskania minimum
60 punktów za kryteria
merytoryczne.
W przypadku spełnienia
kryterium projekt uzyska
maksymalną liczbę punktów. W
przeciwnym przypadku projekt
uzyska 0 punktów.
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5.

6.

Wniesienie wyższego wkładu własnego w
projekcie niż minimalny procent wkładu
własnego wymagany w Regulaminie
konkursu.

Projekt zapewnia wykorzystanie rozwiązań
innowacyjnych wypracowanych w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO
KL) lub wykorzystanie modelu
aktywizującego osoby zagrożone
wykluczeniem społecznym wypracowanego
na podstawie zwalidowanych rezultatów PIW
EQUAL.

Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi na etapie
oceny merytorycznej w oparciu o zapisy treści
wniosku.
Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia
wskazanej informacji we wniosku w sposób czytelny i
nie budzący wątpliwości.
Wkład własny może być wnoszony w dowolnej formie
wskazanej w Regulaminie konkursu.
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi na etapie
oceny merytorycznej w oparciu o deklaratywne zapisy
treści wniosku i w okresie realizacji projektu.
Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia
wskazanej informacji we wniosku w sposób czytelny i
nie budzący wątpliwości.

Wypracowane w PIW EQUAL modele aktywizujące
osoby zagrożone wykluczeniem społecznym są
szczególnie ważne i pomocne we wdrażaniu projektów.
Warto kontynuować dobre i sprawdzone
przedsięwzięcia w przedmiotowym zakresie oraz
korzystać z wypracowanych przez PIW EQUAL
rezultatów. Wiele z zaproponowanych rozwiązań
powstałych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki (PO KL) stanowi gotowe do zastosowania
narzędzia, stanowiące odpowiedź na konkretne
problemy społeczne. Zostały one nie tylko w
szczegółowy sposób opisane ale także zawierają
elementy warunkujące bezpośrednie ich wykorzystanie
w praktyce, tj. podręczniki, metodologie, programy,
narzędzia informatyczne. Rozwiązania wypracowane w
PO KL mogą zatem służyć rozwiązaniu problemów
zdefiniowanych w RPO. Ponadto skorzystanie z
dostępnych już narzędzi umożliwi skuteczniejszą i
bardziej efektywną kosztowo interwencję w obszarach
szeroko pojętej polityki społecznej w obecnej

Kryterium punktowe
Spełnienie kryterium nie jest
obowiązkowe. Punkty mają
charakter premiowy a ich
uzyskanie zwiększa ogólną liczbę
punktów przyznanych dla
projektu a tym samym może
prowadzić do uplasowania
projektu na wyższym miejscu w
liście rankingowej. Punkty za
kryteria specyficzne są
przyznawane wyłącznie w
przypadku uzyskania minimum
60 punktów za kryteria
merytoryczne.
Kryterium punktowe.
Spełnienie kryterium nie jest
obowiązkowe. Punkty mają
charakter premiowy a ich
uzyskanie zwiększa ogólną liczbę
punktów przyznanych dla
projektu a tym samym może
prowadzić do uplasowania
projektu na wyższym miejscu w
liście rankingowej. Punkty za
kryteria specyficzne są
przyznawane wyłącznie w
przypadku uzyskania minimum
60 punktów za kryteria
merytoryczne.
W przypadku spełnienia
kryterium projekt uzyska
maksymalną liczbę punktów. W
przeciwnym przypadku projekt
uzyska 0 punktów.

W przypadku wniesienia
wkładu własnego
w wysokości:
6% - 7,99% - 5 pkt.
8% - 14,99% - 10 pkt.
15% - 15 pkt.
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7.

8.

Co najmniej 50% rodzin objętych wsparciem
w projekcie stanowią rodziny wielodzietne, w
których jest co najmniej troje dzieci.

Projekt jest w 100% skierowany do
mieszkańców gmin/-y, w których/-ej procent
osób korzystających ze świadczeń pomocy
społecznej jest wyższy niż średni procent
osób korzystających ze świadczeń pomocy
społecznej na terenie województwa
warmińsko-mazurskiego.

perspektywie finansowej.
Weryfikacja kryterium nastąpi na etapie oceny
merytorycznej w oparciu o zapisy treści wniosku.
Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia
wskazanej informacji we wniosku w sposób czytelny i
nie budzący wątpliwości.
Rodziny, w których jest 3 i więcej dzieci, są grupą
szczególnie zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym. Według statystyk GUS, sytuacja takich
gospodarstw domowych jest dużo gorsza niż rodzin,
mających nie więcej niż troje dzieci. Do relatywnie
najuboższych gospodarstw rodzinnych w Polsce należą
właśnie rodziny wielodzietne. Wielodzietność jest
również jedną z najczęstszych przyczyn korzystania z
pomocy społecznej.
Ukierunkowanie interwencji na wsparcie tej grupy
rodzin jest szczególnie istotne z punktu widzenia
sytuacji regionu.
Weryfikacja kryterium nastąpi na etapie oceny
merytorycznej w oparciu o zapisy treści wniosku.
Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia
wskazanej informacji we wniosku w sposób czytelny i
niebudzący wątpliwości.

W województwie warmińsko-mazurskim występuje
zróżnicowany poziom procentowy osób korzystających
z pomocy społecznej, na co wskazują dane statystyczne
zawarte w przeprowadzanej corocznie „Analizie
problemów społecznych województwa warmińskomazurskiego w ujęciu pomocy społecznej”. W związku z
tym, wskazane jest preferowanie realizacji projektów
skierowanych do mieszkańców terenów, najbardziej
zapóźnionych pod względem socjalnym i
ekonomicznym, w celu przyspieszenia ich rozwoju i
wyrównywania poziomu spójności społecznej.
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi na etapie
oceny merytorycznej w oparciu o zapisy treści wniosku
oraz w oparciu o dane statystyczne z „Analizy
problemów społecznych województwa warmińsko-

Kryterium punktowe.
Spełnienie kryterium nie jest
obowiązkowe. Punkty mają
charakter premiowy a ich
uzyskanie zwiększa ogólną liczbę
punktów przyznanych dla
projektu a tym samym może
prowadzić do uplasowania
projektu na wyższym miejscu w
liście rankingowej. Punkty za
kryteria specyficzne są
przyznawane wyłącznie w
przypadku uzyskania minimum
60 punktów za kryteria
merytoryczne.
W przypadku spełnienia
kryterium projekt uzyska
maksymalną liczbę punktów. W
przeciwnym przypadku projekt
uzyska 0 punktów.
Kryterium punktowe.
Spełnienie kryterium nie jest
obowiązkowe. Punkty mają
charakter premiowy a ich
uzyskanie zwiększa ogólną liczbę
punktów przyznanych dla
projektu a tym samym może
prowadzić do uplasowania
projektu na wyższym miejscu w
liście rankingowej. Punkty za
kryteria specyficzne są
przyznawane wyłącznie w
przypadku uzyskania minimum
60 punktów za kryteria
merytoryczne.
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mazurskiego w ujęciu pomocy społecznej”.
Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia
wskazanej informacji we wniosku w sposób czytelny i
nie budzący wątpliwości.

W przypadku spełnienia
kryterium projekt uzyska
maksymalną liczbę punktów. W
przeciwnym przypadku projekt
uzyska 0 punktów.

d) aktualizuje się pkt. 3.2/ppkt. 3.2.4 – warunki formalne oraz kryteria wyboru projektów dla Poddziałania 11.2.5 Lokalne działania integracyjne społeczności –
projekt ZIT Ełk:
 usuwa się katalog kryteriów formalnych w brzmieniu:
KRYTERIA FORMALNE WYBORU PROJEKTÓW
Kryteria mają zastosowanie do wszystkich projektów wybieranych w trybie konkursowym w ramach RPO WiM 2014-2020

Lp.

1.

2.

Nazwa kryterium

Wnioskodawca zgodnie ze Szczegółowym
Opisem Osi Priorytetowych RPO WiM 20142020 jest podmiotem uprawnionym
do ubiegania się o dofinansowanie w ramach
właściwego Działania/Poddziałania RPO WiM
2014-2020.
Wydatki w projekcie o wartości
nieprzekraczającej wyrażonej w PLN
równowartości kwoty 100 000 EUR2638
wkładu publicznego2739 są rozliczane
uproszczonymi metodami, o których mowa w
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w zakresie Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Definicja kryterium

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność
Wnioskodawcy z typem beneficjentów wskazanym
w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych
RPO WiM 2014-2020.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
wartości logicznej „tak” albo „nie”.
W ramach kryterium weryfikowane będzie zastosowanie w
projekcie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w PLN
równowartości kwoty 100 000 EUR wkładu publicznego
uproszczonych metod rozliczania wydatków.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
wartości logicznej „tak”, „nie” albo stwierdzeniu,
że kryterium „nie dotyczy” danego projektu.

Opis znaczenia
kryterium
Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny formalnej albo oceny formalno-merytorycznej.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny formalnej albo oceny formalno-merytorycznej.

Powyższa kwota jest przeliczana na PLN z wykorzystaniem miesięcznego obrachunkowego kursu wymiany stosowanego przez Komisję Europejską, aktualnego na dzień ogłoszenia konkursu
w przypadku projektów konkursowych albo na dzień wystosowania wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w przypadku projektów pozakonkursowych.
Kurs jest publikowany na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm
2638

Zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE z 20.12.2013, str. 320 L 347, z późn. zm.).
2739
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Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

3.

Wnioskodawca i Partnerzy (o ile dotyczy) nie
podlega/ją wykluczeniu z możliwości
ubiegania się o dofinansowanie ze środków
UE na podstawie odrębnych przepisów.

4.

W przypadku projektu partnerskiego wniosek
spełnia wymogi dotyczące utworzenia
partnerstwa, o których mowa w art. 33
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie
2014-2020.

5.

Poprawność programu rewitalizacji.

W ramach kryterium weryfikowane będzie
czy Wnioskodawca oraz Partnerzy (o ile dotyczy)
nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania
dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w:
- art. 207 ust. 4 i ust.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych;
- art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej;
- art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r.
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary.
Kryterium weryfikowane na podstawie Oświadczenia
Wnioskodawcy i Partnerów (o ile dotyczy).
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
wartości logicznej „tak” albo „nie”.
W ramach kryterium weryfikowane będzie spełnienie przez
Wnioskodawcę wymogów w zakresie utworzenia
partnerstwa zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie Oświadczenia
Wnioskodawcy.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
wartości logicznej „tak”, „nie” albo stwierdzeniu,
że kryterium „nie dotyczy” danego projektu.
W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy program
rewitalizacji, z którego wynika zgłoszony projekt, znajduje
się Wykazie pozytywnie zweryfikowanych programów
rewitalizacji prowadzonym przez Instytucję Zarządzającą
RPO WiM. Aby program rewitalizacji znalazł się na takiej
liście Instytucja Zarządzająca RPO WiM musi przeprowadzić
pozytywną weryfikację spełnienia wymogów dotyczących
cech i elementów takich programów określonych w
Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach
operacyjnych na lata 2014-2020.
Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o listę

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny formalnej albo oceny formalno-merytorycznej.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny formalnej albo oceny formalno-merytorycznej.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny formalnej albo oceny formalno-merytorycznej.
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6.

Projekt stanowi element zintegrowanego
przedsięwzięcia rewitalizacyjnego
wynikającego z lokalnego programu
rewitalizacji.



sprawdzającą w zakresie spójności i poprawności
sporządzenia programu rewitalizacji prowadzoną przez
Instytucję Zarządzającą RPO WiM, stanowiącą załącznik do
regulaminu konkursu.
W przypadku, gdy program rewitalizacji nie znajduje się w
wykazie pozytywnie zweryfikowanych programów
rewitalizacji, weryfikowane jest czy spełnia on wymogi
dotyczące cech i elementów programu rewitalizacji
określonych w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w
programach operacyjnych na lata 2014-2020.
Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im
wartości logicznych „tak” lub „nie” albo stwierdzeniu, że
kryterium „nie dotyczy” danego projektu.
W ramach kryterium oceniane będzie, czy założenia projektu
przedstawione we wniosku stanowią element
zintegrowanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego,
uzupełniającego działania infrastrukturalne o działania
wspierające aktywizację społeczno-zawodową osób
wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym,
W przypadku projektów rewitalizacyjnych nie związanych z
infrastrukturą oceniane będzie czy projekt stanowi element
przedsięwzięcia rewitalizacyjnego wynikającego z lokalnego
programu rewitalizacji.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie złożonych
przez Wnioskodawcę, wraz z wnioskiem o dofinansowanie,
załączników zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu.
Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im
wartości logicznych „tak” lub „nie” albo stwierdzeniu, że
kryterium „nie dotyczy” danego projektu.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny formalnej albo oceny formalno-merytorycznej.

katalog kryteriów merytorycznych zerojedynkowych i punktowych otrzymuje brzmienie:
KRYTERIA MERYTORYCZNE WYBORU PROJEKTÓW
Kryteria mają zastosowanie do wszystkich projektów wybieranych w trybie konkursowym w ramach RPO WiM 2014-2020
Kryteria zerojedynkowe

Lp.
1.

Nazwa kryterium
Wnioskodawca zgodnie ze Szczegółowym
Opisem Osi Priorytetowych RPO WiM 2014-

Definicja kryterium
W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność
Wnioskodawcy z typem beneficjentów wskazanym w

Opis znaczenia kryterium
Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
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2020 jest podmiotem uprawnionym do
ubiegania się o dofinansowanie w ramach
właściwego Działania/Poddziałania RPO WiM
2014-2020.

Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WiM 20142020.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
wartości logicznej „tak” albo „nie”.
W ramach kryterium weryfikowane będzie spełnienie przez
Wnioskodawcę wymogów w zakresie utworzenia partnerstwa
zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie Oświadczenia
Wnioskodawcy.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
wartości logicznej „tak”, „nie” albo stwierdzeniu, że kryterium
„nie dotyczy” danego projektu.

2.

W przypadku projektu partnerskiego wniosek
spełnia wymogi dotyczące utworzenia
partnerstwa, o których mowa w art. 33
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie
2014-2020.

3.

Wydatki w projekcie o wartości
nieprzekraczającej wyrażonej w PLN
równowartości kwoty 100 000 EUR2640 wkładu
publicznego2741 są rozliczane uproszczonymi
metodami, o których mowa w Wytycznych w
zakresie kwalifikowalności wydatków w
zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

W ramach kryterium weryfikowane będzie zastosowanie w
projekcie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w PLN
równowartości kwoty 100 000 EUR wkładu publicznego
uproszczonych metod rozliczania wydatków.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
wartości logicznej „tak”, „nie” albo stwierdzeniu, że kryterium
„nie dotyczy” danego projektu.

Zgodność wniosku z zapisami właściwej Osi
Priorytetowej RPO WiM 2014-2020 i SZOOP
RPO WiM 2014-2020 w zakresie: typu
projektu, wyboru grupy docelowej,
minimalnej i maksymalnej wartości projektu
oraz limitów i ograniczeń w realizacji
projektu.

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność zapisów
złożonego wniosku o dofinansowanie z wymogami
przewidzianymi dla danego Działania/Poddziałania w ramach
RPO WiM 2014-2020 zawartymi w SZOOP RPO WiM 20142020 w zakresie:
 zgodności typu projektu z wykazem zawartym w „Typach
projektów” w SZOOP RPO WiM 2014-2020,
 zgodności wyboru grupy docelowej z wykazem zawartym
w „Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia w
SZOOP RPO WiM 2014-2020 (o ile dotyczy),

4.

przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej.

Powyższa kwota jest przeliczana na PLN z wykorzystaniem miesięcznego obrachunkowego kursu wymiany stosowanego przez Komisję Europejską aktualnego na dzień ogłoszenia konkursu w
przypadku projektów konkursowych albo na dzień wystosowania wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w przypadku projektów pozakonkursowych. Kurs jest
publikowany na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=home&Language=en
2640

Zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE z 20.12.2013, str. 320 L 347, z późn. zm.).
2741
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5.

6.

Zgodność projektu z zasadą równości szans
kobiet i mężczyzn (w oparciu o standard
minimum).

Zgodność projektu z zasadą zrównoważonego
rozwoju.

 zgodności z minimalną i maksymalną wartością projektu
wskazaną w SZOOP RPO WiM 2014-2020 (o ile dotyczy),
 limitów i ograniczeń w realizacji projektów wskazanych w
SZOOP RPO WiM 2014-2020 (o ile dotyczy).
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
wartości logicznych „tak” albo „nie” albo „do negocjacji” co
oznacza, że projekt może być uzupełniany lub poprawiany w
części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie opisanym w
stanowisku negocjacyjnym i określonym w Regulaminie
konkursu. Uzupełnienie lub poprawa wniosku o
dofinansowanie przez wnioskodawcę będzie możliwe na
etapie negocjacji, o ile spełnione zostaną warunki określone
w Regulaminie konkursu, umożliwiające skierowanie projektu
do tego etapu oceny.
W ramach kryterium weryfikowane będzie spełnienie
standardu minimum oceniane na podstawie kryteriów oceny
określonych w 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.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
wartości logicznych „tak” albo „nie” albo „do negocjacji” co
oznacza, że projekt może być uzupełniany lub poprawiany w
części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie opisanym w
stanowisku negocjacyjnym i określonym w Regulaminie
konkursu. Uzupełnienie lub poprawa wniosku o
dofinansowanie przez wnioskodawcę będzie możliwe na
etapie negocjacji, o ile spełnione zostaną warunki określone
w Regulaminie konkursu, umożliwiające skierowanie projektu
do tego etapu oceny.
W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność projektu
z zasadą zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art. 8
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej.
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7.

Zgodność projektu z zasadą równości szans i
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami.

8.

Projekt jest zgodny z właściwym
prawodawstwem krajowym, w tym z ustawą z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych.

Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE)
nr 1083/2006.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
wartości logicznych „tak” albo „nie” albo „do negocjacji” co
oznacza, że projekt może być uzupełniany lub poprawiany w
części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie opisanym w
stanowisku negocjacyjnym i określonym w Regulaminie
konkursu. Uzupełnienie lub poprawa wniosku o
dofinansowanie przez wnioskodawcę będzie możliwe na
etapie negocjacji, o ile spełnione zostaną warunki określone
w Regulaminie konkursu, umożliwiające skierowanie projektu
do tego etapu oceny.
W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność projektu
z zasadą równości szans i niedyskryminacji, o której mowa w
art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE)
nr 1083/2006.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
wartości logicznych „tak” albo „nie” albo „do negocjacji” co
oznacza, że projekt może być uzupełniany lub poprawiany w
części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie opisanym w
stanowisku negocjacyjnym i określonym w Regulaminie
konkursu. Uzupełnienie lub poprawa wniosku o
dofinansowanie przez wnioskodawcę będzie możliwe na
etapie negocjacji, o ile spełnione zostaną warunki określone
w Regulaminie konkursu, umożliwiające skierowanie projektu
do tego etapu oceny.
W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność projektu
z prawodawstwem krajowym, w tym z ustawą z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej.
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9.

10.

Zgodność projektu z zasadami pomocy
publicznej lub pomocy de minimis.

Poprawność programu rewitalizacji.

wartości logicznych „tak” albo „nie” albo „nie dotyczy” albo
„do negocjacji” co oznacza, że projekt może być uzupełniany
lub poprawiany w części dotyczącej spełniania kryterium w
zakresie opisanym w stanowisku negocjacyjnym i określonym
w Regulaminie konkursu. Uzupełnienie lub poprawa wniosku
o dofinansowanie przez wnioskodawcę będzie możliwe na
etapie negocjacji, o ile spełnione zostaną warunki określone
w Regulaminie konkursu, umożliwiające skierowanie projektu
do tego etapu oceny.
W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność zapisów
wniosku o dofinansowanie projektu z zasadami pomocy
publicznej w odniesieniu do form wsparcia, wydatków i grup
docelowych, jak również oceniana będzie możliwość
udzielenia w ramach projektu pomocy de minimis/pomocy
publicznej, uwzględniając reguły ogólne jej przyznawania oraz
warunki jej dopuszczalności w danym typie projektu.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
wartości logicznych „tak” albo „nie” albo „nie dotyczy” albo
„do negocjacji” co oznacza, że projekt może być uzupełniany
lub poprawiany w części dotyczącej spełniania kryterium w
zakresie opisanym w stanowisku negocjacyjnym i określonym
w Regulaminie konkursu. Uzupełnienie lub poprawa wniosku
o dofinansowanie przez wnioskodawcę będzie możliwe na
etapie negocjacji, o ile spełnione zostaną warunki określone
w Regulaminie konkursu, umożliwiające skierowanie projektu
do tego etapu oceny.
W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy program
rewitalizacji, z którego wynika zgłoszony projekt, znajduje się
Wykazie pozytywnie zweryfikowanych programów
rewitalizacji prowadzonym przez Instytucję Zarządzającą RPO
WiM. Aby program rewitalizacji znalazł się na takiej liście
Instytucja Zarządzająca RPO WiM musi przeprowadzić
pozytywną weryfikację spełnienia wymogów dotyczących
cech i elementów takich programów określonych w
Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach
operacyjnych na lata 2014-2020.
Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o listę
sprawdzającą w zakresie spójności i poprawności
sporządzenia programu rewitalizacji prowadzoną przez
Instytucję Zarządzającą RPO WiM, stanowiącą załącznik do
regulaminu konkursu.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej.
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11.

Projekt stanowi element zintegrowanego
przedsięwzięcia rewitalizacyjnego
wynikającego z lokalnego programu
rewitalizacji.

W przypadku, gdy program rewitalizacji nie znajduje się w
wykazie pozytywnie zweryfikowanych programów
rewitalizacji, weryfikowane jest czy spełnia on wymogi
dotyczące cech i elementów programu rewitalizacji
określonych w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w
programach operacyjnych na lata 2014-2020.
Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im wartości
logicznych „tak” lub „nie” albo stwierdzeniu, że kryterium
„nie dotyczy” danego projektu.
W ramach kryterium oceniane będzie, czy założenia projektu
przedstawione we wniosku stanowią element
zintegrowanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego,
uzupełniającego działania infrastrukturalne o działania
wspierające aktywizację społeczno-zawodową osób
wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym,
W przypadku projektów rewitalizacyjnych nie związanych z
infrastrukturą oceniane będzie czy projekt stanowi element
przedsięwzięcia rewitalizacyjnego wynikającego z lokalnego
programu rewitalizacji.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie złożonych
przez Wnioskodawcę, wraz z wnioskiem o dofinansowanie,
załączników zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu.
Ocena spełniania kryteriów polega na przypisaniu im wartości
logicznych „tak” lub „nie” albo stwierdzeniu, że kryterium
„nie dotyczy” danego projektu.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej.

Kryteria punktowe
Lp.

1.

Nazwa kryterium

Adekwatność doboru grupy docelowej do
właściwego celu szczegółowego RPO WiM
2014-2020 oraz jakość diagnozy specyfiki tej
grupy.

Definicja kryterium
W ramach kryterium weryfikowana będzie adekwatność
doboru grupy docelowej do właściwego celu szczegółowego
RPO WiM 2014-2020 oraz jakość diagnozy specyfiki tej grupy,
w tym opis:
 istotnych cech uczestników (osób lub podmiotów), którzy
zostaną objęci wsparciem w kontekście zdiagnozowanej
sytuacji problemowej,
 potrzeb uczestników projektu w kontekście wsparcia,
które ma być udzielane w ramach projektu,
 barier, na które napotykają uczestnicy projektu,
 sposobu rekrutacji uczestników projektu, w tym kryteriów

Opis znaczenia kryterium
Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Za spełnienie przedmiotowego
kryterium można uzyskać:
W projektach, które nie zawierają analizy ryzyka: max
25 pkt, przy czym przez spełnienie przedmiotowego
kryterium należy rozumieć uzyskanie co najmniej 60%
punktów w ramach danego kryterium tj. 15 pkt
W projektach, które zawierają analizę ryzyka: max 20
pkt, przy czym przez spełnienie przedmiotowego
kryterium należy rozumieć uzyskanie co najmniej 60%
punktów w ramach danego kryterium tj. 12 pkt
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
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2.

Zgodność projektu z właściwym celem
szczegółowym Priorytetu Inwestycyjnego RPO
WiM 2014-2020 oraz adekwatność doboru i
opisu wskaźników, źródeł oraz sposobu ich
pomiaru.

rekrutacji i kwestii zapewnienia dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami.
Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w
zakresie zgodnym z kartą oceny, stanowiącą załącznik do
Regulaminu konkursu.
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wniosek o
dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia kryterium w
zakresie opisanym w stanowisku negocjacyjnym i określonym
w Regulaminie konkursu. Uzupełnienie lub poprawa wniosku
o dofinansowanie przez wnioskodawcę będzie możliwe na
etapie negocjacji, o ile spełnione zostaną warunki określone
w Regulaminie konkursu, umożliwiające skierowanie projektu
do tego etapu oceny.
W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność projektu
z właściwym celem szczegółowym Priorytetu Inwestycyjnego
RPO WiM 2014-2020 oraz adekwatność doboru i opisu
wskaźników, źródeł oraz sposobu ich pomiaru, w tym:
 wskazanie celu projektu,
 dobór i opis wskaźników realizacji celów, (wskaźników
rezultatu i produktu, w tym wskaźników programowych
i specyficznych),
 wskazanie źródeł i sposobów pomiaru wskaźników.
Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w
zakresie zgodnym z kartą oceny, stanowiącą załącznik do
Regulaminu konkursu.
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wniosek o
dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia kryterium w
zakresie opisanym w stanowisku negocjacyjnym i określonym
w Regulaminie konkursu. Uzupełnienie lub poprawa wniosku
o dofinansowanie przez wnioskodawcę będzie możliwe na
etapie negocjacji, o ile spełnione zostaną warunki określone
w Regulaminie konkursu, umożliwiające skierowanie projektu
do tego etapu oceny.
IZ dopuszcza możliwość zmiany treści wniosku o
dofinansowanie w zakresie branym pod uwagę przy ocenienie
spełniania kryterium, w sytuacji wystąpienia zdarzeń
niedających się przewidzieć na moment składania wniosku o
dofinansowanie. Każdy przypadek dokonania ww. zmian
będzie rozpatrywany indywidualnie przez IZ w kontekście
zachowania spełniania kryterium.

odrzucane na etapie oceny merytorycznej.
Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych
składowych kryterium zawarte będą w Karcie oceny
stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Za spełnienie przedmiotowego
kryterium można uzyskać:
W projektach, które nie zawierają analizy ryzyka: max
15 pkt, przy czym przez spełnienie przedmiotowego
kryterium należy rozumieć uzyskanie co najmniej 60%
punktów w ramach danego kryterium tj. 9 pkt
W projektach, które zawierają analizę ryzyka: max 10
pkt, przy czym przez spełnienie przedmiotowego
kryterium należy rozumieć uzyskanie co najmniej 60%
punktów w ramach danego kryterium tj. 6 pkt
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane na etapie oceny merytorycznej.
Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych
składowych kryterium zawarte będą w Karcie oceny
stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu.
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3.

4.

Trafność opisanej analizy ryzyka nieosiągnięcia
założeń projektu.

Spójność zadań przewidzianych do realizacji w
ramach projektu oraz trafność doboru i opisu
tych zadań.

W ramach kryterium weryfikowana będzie trafność opisanej
analizy ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu (o ile dotyczy),
w tym:
 sytuacji, których wystąpienie utrudni lub uniemożliwi
osiągnięcie wartości docelowej wskaźników rezultatu,
 sposobu identyfikacji wystąpienia takich sytuacji (zajścia
ryzyka),
 działań, które zostaną podjęte, aby zapobiec wystąpieniu
ryzyka i jakie będą mogły zostać podjęte, aby
zminimalizować skutki wystąpienia ryzyka.
Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w
zakresie zgodnym z kartą oceny, stanowiącą załącznik do
Regulaminu konkursu.
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wniosek o
dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia kryterium w
zakresie opisanym w stanowisku negocjacyjnym i określonym
w Regulaminie konkursu. Uzupełnienie lub poprawa wniosku
o dofinansowanie przez wnioskodawcę będzie możliwe na
etapie negocjacji, o ile spełnione zostaną warunki określone
w Regulaminie konkursu, umożliwiające skierowanie projektu
do tego etapu oceny.
W ramach kryterium weryfikowana będzie spójność zadań
przewidzianych do realizacji w ramach projektu oraz trafność
doboru i opisu tych zadań, w tym:
 szczegółowy opis i uzasadnienie potrzeby realizacji zadań
oraz racjonalność harmonogramu realizacji projektu,
 przyporządkowanie wskaźników realizacji do właściwego
zadania,
 uzasadnienie wyboru Partnerów do realizacji
poszczególnych zadań (o ile dotyczy),
 sposób, w jaki zostanie zachowana trwałość rezultatów
projektu (o ile dotyczy),
 trafność doboru wskaźników (w tym ich wartości
docelowej dla rozliczenia kwot ryczałtowych) i
dokumentów potwierdzających ich wykonanie (o ile
dotyczy).
Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w
zakresie zgodnym z kartą oceny, stanowiącą załącznik do
Regulaminu konkursu.
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wniosek o

Kryterium podlega ocenie wówczas, gdy wymóg
przedstawienia analizy ryzyka wskazano w Regulaminie
konkursu.
Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Za spełnienie przedmiotowego
kryterium można uzyskać max 10 pkt, przy czym przez
spełnienie przedmiotowego kryterium należy rozumieć
uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach danego
kryterium tj. 6 pkt
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane na etapie oceny merytorycznej.
Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych
składowych kryterium zawarte będą w Karcie oceny
stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Za spełnienie przedmiotowego
kryterium można uzyskać max 20 pkt, przy czym przez
spełnienie przedmiotowego kryterium należy rozumieć
uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach danego
kryterium tj. 12 pkt
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane na etapie oceny merytorycznej.
Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych
składowych kryterium zawarte będą w Karcie oceny
stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu.
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5.

Adekwatność potencjału Wnioskodawcy i
Partnerów (o ile dotyczy) oraz sposobu
zarządzania projektem.

dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia kryterium w
zakresie opisanym w stanowisku negocjacyjnym i określonym
w Regulaminie konkursu. Uzupełnienie lub poprawa wniosku
o dofinansowanie przez wnioskodawcę będzie możliwe na
etapie negocjacji, o ile spełnione zostaną warunki określone
w Regulaminie konkursu, umożliwiające skierowanie projektu
do tego etapu oceny.
IZ dopuszcza możliwość zmiany treści wniosku o
dofinansowanie w zakresie branym pod uwagę przy ocenienie
spełniania kryterium, w sytuacji wystąpienia zdarzeń
niedających się przewidzieć na moment składania wniosku o
dofinansowanie. Każdy przypadek dokonania ww. zmian
będzie rozpatrywany indywidualnie przez IZ w kontekście
zachowania spełniania kryterium.
W ramach kryterium weryfikowana będzie adekwatność
potencjału Wnioskodawcy i Partnerów (o ile dotyczy) oraz
sposobu zarządzania projektem, w tym opis:
 potencjału finansowego,
 posiadanego potencjału kadrowego oraz sposobu jego
wykorzystania w ramach projektu,
 posiadanego potencjału technicznego, w tym
sprzętowego i warunków lokalowych,
 kadry zewnętrznej zaangażowanej do realizacji projektu,
 struktury zarządzania projektem.
Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w
zakresie zgodnym z kartą oceny, stanowiącą załącznik do
Regulaminu konkursu.
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wniosek o
dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia kryterium w
zakresie opisanym w stanowisku negocjacyjnym i określonym
w Regulaminie konkursu. Uzupełnienie lub poprawa wniosku
o dofinansowanie przez wnioskodawcę będzie możliwe na
etapie negocjacji, o ile spełnione zostaną warunki określone
w Regulaminie konkursu, umożliwiające skierowanie projektu
do tego etapu oceny.
IZ dopuszcza możliwość zmiany treści wniosku o
dofinansowanie w zakresie branym pod uwagę przy ocenienie
spełniania kryterium, w sytuacji wystąpienia zdarzeń
niedających się przewidzieć na moment składania wniosku o
dofinansowanie. Każdy przypadek dokonania ww. zmian

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Za spełnienie przedmiotowego
kryterium można uzyskać max 10 pkt, przy czym przez
spełnienie przedmiotowego kryterium należy rozumieć
uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach danego
kryterium tj. 6 pkt
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane na etapie oceny merytorycznej.
Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych
składowych kryterium zawarte będą w Karcie oceny
stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu.
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6.

7.

Adekwatność doświadczenia Wnioskodawcy i
Partnerów (o ile dotyczy) do zakresu realizacji
projektu oraz ich potencjał społeczny.

Prawidłowość budżetu projektu.

będzie rozpatrywany indywidualnie przez IZ w kontekście
zachowania spełniania kryterium.
W ramach kryterium weryfikowana będzie:
 adekwatność doświadczenia Wnioskodawcy i Partnerów
(o ile dotyczy) do zakresu realizacji projektu, w tym w
zakresie tematycznym, jakiego dot. projekt, na rzecz
grupy docelowej, do której skierowany będzie projekt
oraz na określonym terytorium, którego będzie dotyczyć
realizacja projektu,
 opis potencjału społecznego Wnioskodawcy i Partnerów
(o ile dotyczy).
Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w
zakresie zgodnym z kartą oceny, stanowiącą załącznik do
Regulaminu konkursu.
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wniosek o
dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia kryterium w
zakresie opisanym w stanowisku negocjacyjnym i określonym
w Regulaminie konkursu. Uzupełnienie lub poprawa wniosku
o dofinansowanie przez wnioskodawcę będzie możliwe na
etapie negocjacji, o ile spełnione zostaną warunki określone
w Regulaminie konkursu, umożliwiające skierowanie projektu
do tego etapu oceny.
W ramach kryterium weryfikowana będzie prawidłowość
budżetu projektu, w tym:
 racjonalność i efektywność wydatków projektu
(rozumiana jako relacja nakład/rezultat oraz rynkowość
kosztów) oraz kwalifikowalność wydatków,
 niezbędność wydatków do realizacji projektu i osiągania
jego celów,
 poprawność uzasadnień kosztów (o ile dotyczy).
 techniczna poprawność wypełnienia budżetu projektu,
 poziom i prawidłowość cross-financingu,
 poziom i prawidłowość środków trwałych,
 poziom i prawidłowość wkładu własnego,
 poziom kosztów pośrednich.
Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w
zakresie zgodnym z kartą oceny, stanowiącą załącznik do
Regulaminu konkursu.
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wniosek o
dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia kryterium w

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Za spełnienie przedmiotowego
kryterium można uzyskać max 10 pkt, przy czym przez
spełnienie przedmiotowego kryterium należy rozumieć
uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach danego
kryterium tj. 6 pkt
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane na etapie oceny merytorycznej.
Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych
składowych kryterium zawarte będą w Karcie oceny
stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Za spełnienie przedmiotowego
kryterium można uzyskać max 20 pkt, przy czym przez
spełnienie przedmiotowego kryterium należy rozumieć
uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach danego
kryterium tj. 12 pkt
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane na etapie oceny merytorycznej.
Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych
składowych kryterium zawarte będą w Karcie oceny
stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu.
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8.

Zgodność ze Strategią Rozwoju Ośrodka
Subregionalnego Ełk/ Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych (ZIT bis Ełk).

zakresie opisanym w stanowisku negocjacyjnym i określonym
w Regulaminie konkursu. Uzupełnienie lub poprawa wniosku
o dofinansowanie przez wnioskodawcę będzie możliwe na
etapie negocjacji, o ile spełnione zostaną warunki określone
w Regulaminie konkursu, umożliwiające skierowanie projektu
do tego etapu oceny.
IZ dopuszcza możliwość zmiany treści wniosku o
dofinansowanie w zakresie branym pod uwagę przy ocenienie
spełniania kryterium, w sytuacji wystąpienia zdarzeń
niedających się przewidzieć na moment składania wniosku o
dofinansowanie. Każdy przypadek dokonania ww. zmian
będzie rozpatrywany indywidualnie przez IZ w kontekście
zachowania spełniania kryterium.
 Stopień realizacji wskaźników Strategii Rozwoju Ośrodka
Subregionalnego Ełk do roku 2025
(projekt może uzyskać od 0 do 85 pkt.)
P=(wp/ws)*A
gdzie:
wp – wartość wskaźnika do osiągnięcia w ramach projektu
ws – wartość wskaźnika dla całej strategii ZIT
A – maksymalna liczba punktów do zdobycia w ramach tego
kryterium
Liczba punktów za to kryterium jest równa:
P= 0-1 – 0 pkt
P= 1,1-1,4 – 60 pkt
P= 1,5-1,8– 65 pkt
P= 1,9-2,5– 70 pkt
P= 2,6-30– 75 pkt.
P= 3,1-3,5 – 80 pkt.
P= 3,6 i więcej – 85 pkt.
 Zasięg oddziaływania projektu na obszarze ZIT
Oceniany będzie zasięg terytorialny oddziaływania projektu:
Projekt oddziałuje na jedną gminę: 0 pkt
Projekt oddziałuje na cały obszar ZIT: 5 pkt
 Oceniana będzie komplementarność projektu:
Projekt jest kontynuacją projektu/ów realizowanego/ych na
obszarze ZIT w perspektywie finansowej 2007-2013: 5 pkt
Projekt jest częścią zintegrowanego przedsięwzięcia
wskazanego w Strategii ZIT (uzupełnia lub jest uzupełniany
przez projekty finansowane z innych źródeł niż środki
przeznaczone dla ZIT): 10 pkt

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Za spełnienie przedmiotowego
kryterium można uzyskać max 105 pkt, przy czym przez
spełnienie przedmiotowego kryterium należy rozumieć
uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach danego
kryterium
tj. 63 pkt
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane na etapie oceny merytorycznej.
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Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wniosek o
dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia kryterium w
zakresie opisanym w stanowisku negocjacyjnym i określonym
w Regulaminie konkursu. Uzupełnienie lub poprawa wniosku
o dofinansowanie przez wnioskodawcę będzie możliwe na
etapie negocjacji, o ile spełnione zostaną warunki określone
w Regulaminie konkursu, umożliwiające skierowanie projektu
do tego etapu oceny.


katalog kryteriów merytorycznych specyficznych obligatoryjnych otrzymuje brzmienie:
Kryteria merytoryczne – SPECYFICZNE OBLIGATORYJNE

Lp.

1.

Nazwa kryterium

Projekt zapewnia kompleksowość wsparcia
przez zastosowanie co najmniej trzech
różnych działań w odniesieniu do każdej
osoby lub rodziny uczestniczącej w
projekcie, a wsparcie w ramach projektu
wynika z diagnozy osoby lub rodziny,
zapewniając zaspokojenie jej specyficznych
potrzeb.

Definicja kryterium

Opis znaczenia kryterium

Zastosowanie co najmniej trzech różnych działań
w odniesieniu do każdej osoby lub rodziny
umożliwi i da gwarancję zastosowania szerszej
formy integrującej i aktywizującej, skierowanej do
uczestników projektu. Przez kompleksowość
wsparcia należy rozumieć, w szczególności
działania zmierzające do zwiększenia aktywności
społecznej lub edukacyjnej uczestników projektu
albo pomagające przeciwdziałać zjawisku
dziedziczenia ubóstwa.
Aktywizacja społeczna osób i rodzin znajdujących
się w trudnej sytuacji życiowej, stanowi
podstawowe wyzwanie dla polityki społecznej
regionu, dlatego też kryterium to ma
zagwarantować odpowiednią skuteczność
projektów ukierunkowanych na aktywizację
społeczną osób objętych wsparciem i tym samym
zwiększyć efektywność zapewniającą trwałe
zmiany w funkcjonowaniu uczestników projektu.
Przykładowe formy wsparcia zostaną wskazane w
Regulaminie konkursu.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu
mu wartości logicznych „tak” albo „nie”.
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi na

Spełnienie kryterium jest konieczne do
przyznania dofinansowania. Projekty
niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej.

Ocena
(Tak / Nie / Nie dotyczy)

TAK / NIE
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2.

Projektodawca w okresie realizacji projektu
prowadzi biuro projektu (lub posiada
siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną
prawnie dozwoloną formę działalności
podmiotu) na terenie Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Ełku z możliwością
udostępnienia pełnej dokumentacji
wdrażanego projektu oraz zapewniające
uczestnikom projektu możliwość osobistego
kontaktu z kadrą projektu.

3.

Wnioskodawca lub partner ma co najmniej
12 - miesięczne doświadczenie w
prowadzeniu działalności w obszarze
pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych lub rynku pracy, na
obszarze województwa warmińskomazurskiego.

etapie oceny merytorycznej w oparciu o
deklaratywne zapisy treści wniosku i w okresie
realizacji projektu. Wnioskodawca jest
zobowiązany do przedstawienia wskazanej
informacji we wniosku w sposób czytelny i nie
budzący wątpliwości.
Lokalizacja biura projektu lub siedziby
Projektodawcy na terenie Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Ełku pozwoli uczestnikom
projektu na częstszy kontakt z kadrą projektu –
sprzyja to budowaniu relacji i zaufania, co w
prosty sposób przełoży się na większe
zaangażowanie osób objętych wsparciem w
działania projektowe.
Kryterium umożliwi również sprawniejszy nadzór
nad przebiegiem poszczególnych etapów
wdrażania oraz rozliczania projektu.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu
mu wartości logicznych „tak” albo „nie”.
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi na
etapie oceny merytorycznej w oparciu o
deklaratywne zapisy treści wniosku i w okresie
realizacji projektu.
Wnioskodawca jest zobowiązany do
przedstawienia wskazanej informacji we wniosku
w sposób czytelny i nie budzący wątpliwości.
Posiadanie takiego doświadczenia przez
wnioskodawcę lub partnera/-ów wymagane jest
ze względu na specyfikę wskazanej grupy
docelowej i może dać gwarancję efektywnego,
celowego i gospodarnego wykorzystania środków
przeznaczonych na wdrażanie działań.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu
mu wartości logicznych „tak”, „nie” albo
stwierdzeniu, że kryterium „nie dotyczy” danego
projektu.
Kryterium weryfikowane na podstawie zapisu
wniosku, w którym należy zawrzeć stosowną
informację.
Kryterium weryfikowane również, na etapie
podpisywania umowy o dofinansowanie, na

Spełnienie kryterium jest konieczne do
przyznania dofinansowania. Projekty
niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej.

TAK / NIE

Spełnienie kryterium jest konieczne do
przyznania dofinansowania. Projekty
niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej.

TAK / NIE / NIE DOTYCZY
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4.

Przewidziane w projekcie działania są
zgodne z obowiązującymi standardami
świadczenia usług społecznych.

5.

Projekt przewiduje informowanie
właściwych terytorialnie ośrodków pomocy
społecznej i powiatowych centrów pomocy
rodzinie o projekcie i udzielonych formach
wsparcia.

podstawie dostarczonego załącznika w postaci
dokumentu potwierdzającego cele działalności
(m.in. statut, KRS, wpis do ewidencji działalności
gospodarczej, o ile IOK nie ma do nich dostępu,
zgodnie z art. 50a ustawy wdrożeniowej).
Jednostki samorządu terytorialnego oraz
jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz
instytucje rynku pracy są zwolnione z
przedstawiania ww. informacji.
Standardy świadczenia usług społecznych, których
stosowania Wnioskodawca musi przestrzegać,
wskazuje Regulamin konkursu.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu
mu wartości logicznych „tak” albo „nie”.
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi na
etapie oceny merytorycznej w oparciu o
deklaratywne zapisy treści wniosku i w okresie
realizacji projektu.
Wnioskodawca jest zobowiązany do
przedstawienia wskazanej informacji we wniosku
w sposób czytelny i nie budzący wątpliwości.
Informowanie właściwych terytorialnie jednostek
pomocy społecznej zagwarantować ma
odpowiedni poziom koordynacji działań
realizowanych w danym obszarze i w stosunku do
danej grupy docelowej. Dzięki wdrożeniu tej
zasady nie będzie dochodziło do sytuacji, w której
poszczególne podmioty zaangażowane w
działania na rzecz osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem
utrudniają sobie wzajemnie realizację
przedsięwzięć współfinansowanych ze środków
unijnych (np. poprzez konkurencję o
potencjalnych uczestników).
Dzięki zastosowaniu kryterium osiągnięta zostanie
również wartość dodana w postaci
niepowielającego się wsparcia.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu
mu wartości logicznych „tak” albo „nie”.
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w
oparciu o deklaratywne zapisy treści wniosku i w

Spełnienie kryterium jest konieczne do
przyznania dofinansowania. Projekty
niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej.
TAK / NIE

Spełnienie kryterium jest konieczne do
przyznania dofinansowania. Projekty
niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej.

TAK / NIE
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6.

Grupę docelową projektu stanowią
wyłącznie osoby mieszkające poza obszarem
wyznaczonym do rewitalizacji, wskazanym w
„Programie Rewitalizacji Ełku na lata 20162023”.

7.

Grupę docelową projektu stanowią
wyłącznie osoby mieszkające na obszarze
wyznaczonym do rewitalizacji, wskazany w
„Programie Rewitalizacji Ełku na lata 20162023”.



okresie realizacji projektu.
Wnioskodawca jest zobowiązany do
przedstawienia wskazanej informacji we wniosku
w sposób czytelny i nie budzący wątpliwości.
Kryterium ma na celu realizację wsparcia
wyłącznie dla osób z terenów Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Ełku, które nie zostały
wyznaczone do rewitalizacji w „Programie
Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023”, co przyczyni
się do ożywienia społecznego oraz do poprawy
jakości życia na tych obszarach.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu
mu wartości logicznych „tak”, „nie” albo
stwierdzeniu, że kryterium „nie dotyczy” danego
projektu.
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi na
etapie oceny merytorycznej w oparciu o
deklaratywne zapisy treści wniosku i w okresie
realizacji projektu.
Wnioskodawca jest zobowiązany do
przedstawienia wskazanej informacji we wniosku
w sposób czytelny i nie budzący wątpliwości.
Kryterium ma na celu realizację wsparcia
wyłącznie dla osób zamieszkujących obszar
wyznaczony do rewitalizacji, co przyczyni się do
ożywienia społecznego oraz do poprawy jakości
życia na tym obszarze.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu
mu wartości logicznych „tak”, „nie” albo
stwierdzeniu, że kryterium „nie dotyczy” danego
projektu.
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi na
etapie oceny merytorycznej w oparciu o
deklaratywne zapisy treści wniosku i w okresie
realizacji projektu.
Wnioskodawca jest zobowiązany do
przedstawienia wskazanej informacji we wniosku
w sposób czytelny i nie budzący wątpliwości.

Spełnienie kryterium jest konieczne do
przyznania dofinansowania. Projekty
niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej.

TAK / NIE / NIE DOTYCZY

Spełnienie kryterium jest konieczne do
przyznania dofinansowania. Projekty
niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej.

TAK / NIE / NIE DOTYCZY

katalog kryteriów merytorycznych specyficznych fakultatywnych otrzymuje brzmienie:
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Kryteria merytoryczne – SPECYFICZNE FAKULTATYWNE
Lp.

1.

2.

Nazwa kryterium

Definicja kryterium

Opis znaczenia kryterium

Projekt jest w 100% skierowany do rodzin
naturalnych zagrożonych ubóstwem i
wykluczeniem
1
społecznym z problemami
opiekuńczo-wychowawczymi,
.
zagrożonymi odebraniem dziecka i
umieszczeniem go w pieczy zastępczej.

Problemy opiekuńczo-wychowawcze stanowią
jedną z najczęstszych przyczyn przyznawania
świadczeń pomocy społecznej w województwie
warmińsko-mazurskim. Wspieranie rodziny, która
jest podstawową jednostką społeczną, jest jednym
z najważniejszych punktów działań
podejmowanych w ramach interwencji w zakresie
zwiększania dostępności do wysokiej jakości usług
społecznych. Działania prewencyjne, mające na
celu zapobieganie oddzielaniu dzieci od rodzin
biologicznych stanowią przedmiot konkursu.
Jednym z narzędzi realizacji tego celu są usługi
wsparcia rodziny.
Rodziny zagrożone odebraniem dziecka powinny
stanowić główną grupę docelową, jednakże nie
wyklucza to sytuacji, w której uczestnikami byłyby
również inne osoby, których wsparcie pomoże
poprawić sytuację głównej grupy docelowej.
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi na etapie
oceny merytorycznej w oparciu o deklaratywne
zapisy treści wniosku i w okresie realizacji projektu.
Wnioskodawca jest zobowiązany do
przedstawienia wskazanej informacji we wniosku
w sposób czytelny i nie budzący wątpliwości.

Kryterium punktowe.
Spełnienie kryterium nie jest
obowiązkowe. Punkty mają charakter
premiowy a ich uzyskanie zwiększa
ogólną liczbę punktów przyznanych dla
projektu a tym samym może
prowadzić do uplasowania projektu na
wyższym miejscu w liście rankingowej.
Punkty za kryteria specyficzne są
przyznawane wyłącznie w przypadku
uzyskania minimum 60 punktów za
kryteria merytoryczne.
W przypadku spełnienia kryterium
projekt uzyska maksymalną liczbę
punktów. W przeciwnym przypadku
projekt uzyska 0 punktów.

Wniesienie wyższego wkładu własnego w
projekcie
3
niż minimalny procent wkładu
własnego
.
wymagany w Regulaminie
konkursu.

Wkład własny może być wnoszony w dowolnej
formie wskazanej w Regulaminie konkursu.
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi na etapie
oceny merytorycznej w oparciu o deklaratywne
zapisy treści wniosku i w okresie realizacji
projektu.
Wnioskodawca jest zobowiązany do
przedstawienia wskazanej informacji we wniosku
w sposób czytelny i nie budzący wątpliwości.

Kryterium punktowe.
Spełnienie kryterium nie jest
obowiązkowe. Punkty mają charakter
premiowy a ich uzyskanie zwiększa
ogólną liczbę punktów przyznanych
dla projektu a tym samym może
prowadzić do uplasowania projektu na
wyższym miejscu w liście rankingowej.
Punty za kryteria merytoryczne
specyficzne są przyznawane wyłącznie
w przypadku uzyskania minimum 60
punktów za kryteria merytoryczne.

Ocena
(Tak / Nie lub pkt.)

0/15

W przypadku wniesienia
wkładu własnego w
wysokości:
1. 6,00% - 7,99% - 5 pkt;
2. 8,00% - 14,99% - 10
pkt;
3. 15% - 15 pkt.
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3.

4.

Projekt zakłada przejście od opieki
5
instytucjonalnej do usług świadczonych w
.
społeczności lokalnej.

Projekt stanowi uzupełnienie
komplementarnych działań
realizowanych w ramach projektów z
zakresu rynku pracy (Oś priorytetowa 10)
lub włączenia społecznego (Oś
priorytetowa 11) zrealizowanych bądź
realizowanych na terenie województwa
warmińsko-mazurskiego.

Projekty skierowane są do rodzin
wieloproblemowych, w których żyją osoby zależne.
Dopuszcza się objęcie tych osób niezbędnymi
usługami opiekuńczymi podczas aktywizacji
społecznej ich opiekunów. Jeśli zatem, częścią
projektu jest wsparcie osób zależnych
umożliwiające ich opiekunom podjęcie aktywizacji,
należy zadbać o kierowanie osób zależnych do
środowiskowych form opieki, gdyż stacjonarne
formy opieki długoterminowej często nie
zapewniają osobom w nim przebywającym prawa
do niezależności, ograniczają lub uniemożliwiają
udział w życiu społeczności, są też rozwiązaniami
bardziej kosztownymi niż usługi świadczone na
poziomie społeczności lokalnych.
W przypadku projektów dotyczących również
wsparcia osób zależnych, powinny one wpisywać
się w stopniowe ograniczenie udziału osób
przebywających w placówkach zamkniętych na
rzecz zwiększania udziału wsparcia świadczonego
w społeczności lokalnej.
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi na etapie
oceny merytorycznej w oparciu o deklaratywne
zapisy treści wniosku i w trakcie realizacji projektu.
Wnioskodawca jest zobowiązany do
przedstawienia wskazanej informacji we wniosku
w sposób czytelny i nie budzący wątpliwości.
Uzyskanie komplementarności pomiędzy
działaniami ww. Osi priorytetowych zapewni
wysoką jakość polityki społecznej na lokalnym
rynku pracy. Wzajemne uzupełnianie się działań
projektowych skierowanych do osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym zapewni
zmaksymalizowanie ich skuteczności. Działania
realizowane w ramach podziałania 11.2.5 powinny
zatem wpisywać się w przemyślaną i logiczną
ścieżkę wsparcia uczestniczek/ków projektów
zrealizowanych lub realizowanych w ramach Osi
priorytetowych 10 lub 11. Przykładem takiej
komplementarności jest sytuacja, w której osoby
biorące udział w lokalnych działaniach

Kryterium punktowe.
Spełnienie kryterium nie jest
obowiązkowe. Punkty mają charakter
premiowy a ich uzyskanie zwiększa
ogólną liczbę punktów przyznanych
dla projektu a tym samym może
prowadzić do uplasowania projektu na
wyższym miejscu w liście rankingowej.
Punty za kryteria merytoryczne
specyficzne są przyznawane wyłącznie
w przypadku uzyskania minimum 60
punktów za kryteria merytoryczne.
W przypadku spełnienia kryterium
projekt uzyska maksymalną liczbę
punktów. W przeciwnym przypadku
projekt uzyska 0 punktów.

Kryterium punktowe.
Spełnienie kryterium nie jest
obowiązkowe. Punkty mają charakter
premiowy a ich uzyskanie zwiększa
ogólną liczbę punktów przyznanych
dla projektu a tym samym może
prowadzić do uplasowania projektu na
wyższym miejscu w liście rankingowej.
Punkty za kryteria specyficzne są
przyznawane wyłącznie w przypadku
uzyskania minimum 60 punktów za
kryteria merytoryczne.

0/5

0/15
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5.

6.

Projekt zapewnia wykorzystanie
rozwiązań innowacyjnych
wypracowanych w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) lub
6
wykorzystanie modelu aktywizującego
.
osoby zagrożone wykluczeniem
społecznym wypracowanego na
podstawie zwalidowanych rezultatów
PIW EQUAL.

Projektodawca
7
lub partner jest
Podmiotem
.
Ekonomii Społecznej.

integrujących brały/biorą udział w projektach
aktywizujących społecznie i zawodowo bądź
korzystały/korzystają z usług społecznych.
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi na etapie
oceny merytorycznej w oparciu o zapisy treści
wniosku.
Wypracowane w PIW EQUAL modele aktywizujące
osoby zagrożone wykluczeniem społecznym są
szczególnie ważne i pomocne we wdrażaniu
projektów. Warto kontynuować dobre i
sprawdzone przedsięwzięcia w przedmiotowym
zakresie oraz korzystać z wypracowanych przez
PIW EQUAL rezultatów. Wiele z zaproponowanych
rozwiązań powstałych w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) stanowi
gotowe do zastosowania narzędzia, stanowiące
odpowiedź na konkretne problemy społeczne.
Zostały one nie tylko w szczegółowy sposób
opisane ale także zawierają elementy warunkujące
bezpośrednie ich wykorzystanie w praktyce, tj.
podręczniki, metodologie, programy, narzędzia
informatyczne. Rozwiązania wypracowane w PO
KL mogą zatem służyć rozwiązaniu problemów
zdefiniowanych w RPO. Ponadto skorzystanie z
dostępnych już narzędzi umożliwi skuteczniejszą i
bardziej efektywną kosztowo interwencję w
obszarach szeroko pojętej polityki społecznej w
obecnej perspektywie finansowej.
Weryfikacja kryterium nastąpi na etapie oceny
merytorycznej w oparciu o zapisy treści wniosku
na etapie oceny merytorycznej.
Wnioskodawca jest zobowiązany do
przedstawienia wskazanej informacji we wniosku
w sposób czytelny i nie budzący wątpliwości.
Preferowane będą projekty realizowane przez
podmioty ekonomii społecznej lub w ich
partnerstwie.
Rozwój przedsiębiorczości społecznej wpływa
pozytywnie na rozwój kapitału ludzkiego, który
stawiany jest często jako jeden z najważniejszych
czynników decydujących o rozwoju gospodarczym.

Kryterium punktowe.
Spełnienie kryterium nie jest
obowiązkowe. Punkty mają charakter
premiowy a ich uzyskanie zwiększa
ogólną liczbę punktów przyznanych
dla projektu a tym samym może
prowadzić do uplasowania projektu na
wyższym miejscu w liście rankingowej.
Punkty za kryteria specyficzne są
przyznawane wyłącznie w przypadku
uzyskania minimum 60 punktów za
kryteria merytoryczne.
Wnioskodawca otrzymuje
maksymalną liczbę punktów, jeśli
zastosuje co najmniej jeden
kompletny model lub rozwiązanie,
wypracowane w ramach PO KL lub
PIW EQUAL. W przeciwnym wypadku,
projekt uzyska 0 punktów.

0/10

Kryterium punktowe.
Spełnienie kryterium nie jest
obowiązkowe. Punkty mają charakter
premiowy a ich uzyskanie zwiększa
ogólną liczbę punktów przyznanych
dla projektu a tym samym może
prowadzić do uplasowania projektu na

0/10
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7.

Co najmniej 30% rodzin, objętych
wsparciem
8
w projekcie stanowią rodziny
wielodzietne,
.
w których jest co najmniej
troje dzieci.

Kształcenie postaw proprzedsiębiorczych oraz
wspieranie powstających lub już istniejących
podmiotów ekonomii społecznej pozwoli na
skuteczniejszą walkę z marginalizacją osób
bezrobotnych czy też dysfunkcyjnych, a także
tworzenia się nowych miejsc pracy.
Podmiotami ekonomii społecznej są podmioty
wskazane w słowniku pojęć 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
(https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/
o-funduszach/dokumenty/projekt-wytycznych-wzakresie-realizacji-przedsiewziec-w-obszarzewlaczenia-spolecznego-i-zwalczania-ubostwa-zwykorzystaniem-srodkow-efs-i-efrr-na-lata-20142020/).
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi na etapie
oceny merytorycznej w oparciu o zapisy treści
wniosku.
Wnioskodawca jest zobowiązany do
przedstawienia wskazanej informacji we wniosku
w sposób czytelny i nie budzący wątpliwości.
Rodziny, w których jest 3 i więcej dzieci, są grupą
szczególnie zagrożoną ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym. Według statystyk GUS,
sytuacja takich gospodarstw domowych jest dużo
gorsza niż rodzin, mających nie więcej niż troje
dzieci. Do relatywnie najuboższych gospodarstw
rodzinnych w Polsce należą właśnie rodziny
wielodzietne. Wielodzietność jest również jedną z
najczęstszych przyczyn korzystania z pomocy
społecznej.
Ukierunkowanie interwencji na wsparcie tej grupy
rodzin jest szczególnie istotne z punktu widzenia
sytuacji regionu.
Weryfikacja kryterium nastąpi na etapie oceny
merytorycznej w oparciu o zapisy treści wniosku.
Wnioskodawca jest zobowiązany do

wyższym miejscu w liście rankingowej.
Punkty za kryteria merytoryczne
specyficzne są przyznawane wyłącznie
w przypadku uzyskania minimum 60
punktów za kryteria merytoryczne.
W przypadku spełnienia kryterium
projekt uzyska maksymalną liczbę
punktów. W przeciwnym przypadku
projekt uzyska 0 punktów.

Kryterium punktowe.
Spełnienie kryterium nie jest
obowiązkowe. Punkty mają charakter
premiowy a ich uzyskanie zwiększa
ogólną liczbę punktów przyznanych
dla projektu a tym samym może
prowadzić do uplasowania projektu na
wyższym miejscu w liście rankingowej.
Punty za kryteria merytoryczne
specyficzne są przyznawane wyłącznie
w przypadku uzyskania minimum 60
punktów za kryteria merytoryczne.
W przypadku spełnienia kryterium
projekt uzyska maksymalną liczbę
punktów. W przeciwnym przypadku
projekt uzyska 0 punktów.

0/15
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8.

Projekt skierowany jest w co najmniej
20% do osób z niepełnosprawnościami.

przedstawienia wskazanej informacji we wniosku
w sposób czytelny i niebudzący wątpliwości.
Osoby z niepełnosprawnością są w szczególnie
trudnej sytuacji społeczno-zawodowej i przez to
zagrożone są ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym. Dlatego też, należy premiować
przedsięwzięcia zakładające udział osób z
niepełnosprawnościami.
Osoby z niepełnosprawnością charakteryzuje
bardzo niski poziom aktywności społecznej i
zawodowej, dlatego działania adresowane do osób
niepełnosprawnych powinny koncentrować się
przede wszystkim na zapobieganiu ich izolacji
społeczno-zawodowej.
Weryfikacja kryterium nastąpi na etapie oceny
merytorycznej w oparciu o zapisy treści wniosku
na etapie oceny merytorycznej. Wnioskodawca
jest zobowiązany do przedstawienia wskazanej
informacji we wniosku w sposób czytelny i nie
budzący wątpliwości.

Kryterium punktowe.
Spełnienie kryterium nie jest
obowiązkowe. Punkty mają charakter
premiowy a ich uzyskanie zwiększa
ogólną liczbę punktów przyznanych
dla projektu, a tym samym może
prowadzić do uplasowania projektu na
wyższym miejscu w liście rankingowej.
Punkty za kryteria merytoryczne
specyficzne są przyznawane wyłącznie
w przypadku uzyskania minimum 60
punktów za kryteria merytoryczne.
W przypadku spełnienia kryterium
projekt uzyska maksymalną liczbę
punktów. W przeciwnym przypadku
projekt uzyska 0 punktów.

0/10

e) usuwa się pkt. 3.1/ppkt. 3.3.1 – wymogi formalne oraz kryteria wyboru projektów dla Poddziałania 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej (na rok 2015):
WYMOGI FORMALNE WYBORU PROJEKTÓW
KONKURSOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020
Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy wdrożeniowej „w razie stwierdzenia we wniosku o dofinansowanie projektu braków formalnych lub oczywistych omyłek pisarskich właściwa
instytucja wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub poprawienia w nim oczywistej omyłki w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 7 dni, pod rygorem
pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia” (tryb konkursowy).

Lp.

1.

Nazwa wymogu

Wniosek złożono w wersji papierowej.

Definicja wymogu

W ramach wymogu weryfikowane będzie złożenie wersji
papierowej wniosku, stanowiącej wydruk z lokalnego
systemu informatycznego.
Ocena spełnienia wymogu polega na przypisaniu mu wartości
logicznej „tak” albo „nie”.

Opis znaczenia
wymogu
W przypadku niespełnienia wymogu, Wnioskodawca
zostanie wezwany do poprawienia/ uzupełnienia
dokumentów w terminie nie krótszym niż 7 dni. Jeśli
Wnioskodawca nie dotrzyma tego terminu lub ponowna
weryfikacja wniosku od strony poprawności przedłożonej
dokumentacji pod względem formalnym wykaże, że
wskazane uchybienia nie zostały usunięte lub wniosek
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uzupełniono o inne/dodatkowe elementy, nie jest on dalej
rozpatrywany.

2.

3.

4.

Wersja elektroniczna wniosku jest zgodna z
wersją papierową (sumy kontrolne wersji
papierowej i elektronicznej są tożsame)
oraz wydruk zawiera wszystkie strony o
sumie kontrolnej zgodnej z wersją
elektroniczną.

Wniosek w wersji papierowej został
opatrzony podpisami i pieczęciami osoby
uprawnionej/osób uprawnionych do
podejmowania wiążących decyzji w imieniu
Wnioskodawcy i Partnerów (o ile dotyczy).

Wraz z wnioskiem złożono wszystkie
wymagane załączniki, zgodnie z
Regulaminem konkursu (o ile dotyczy).

W ramach wymogu weryfikowana będzie spójność sum
kontrolnych wersji elektronicznej i papierowej wniosku oraz
kompletność stron wersji papierowej wniosku o sumie
kontrolnej zgodnej z wersją elektroniczną. W przypadku
zidentyfikowania niezgodności sumy kontrolnej pomiędzy
wersją elektroniczną a wersją papierową wniosku,
uzupełnieniu podlega jedynie wersja papierowa wniosku.
Ocena spełnienia wymogu polega na przypisaniu mu wartości
logicznej „tak” albo „nie”.
W ramach wymogu weryfikowane będzie opatrzenie wersji
papierowej podpisami i pieczęciami osoby uprawnionej/osób
uprawnionych do podejmowania wiążących decyzji (zgodnie z
wnioskiem o dofinansowanie) w imieniu Wnioskodawcy i
Partnerów.
Przez złożenie podpisu należy rozumieć opatrzenie wniosku o
dofinansowanie podpisem czytelnym (z imienia i nazwiska)
bądź złożenie podpisu nieczytelnego (parafy) wraz z pieczęcią
imienną.
Ocena spełnienia wymogu polega na przypisaniu mu wartości
logicznej „tak” albo „nie”.
W ramach wymogu weryfikowane będzie czy do wniosku
dołączone zostały wszystkie wymagane załączniki określone
w Regulaminie konkursu (o ile dotyczy).
Ocena spełnienia wymogu polega na przypisaniu mu wartości
logicznej „tak”, „nie” albo stwierdzeniu, że wymóg „nie
dotyczy” danego projektu.

W przypadku niespełnienia wymogu, Wnioskodawca
zostanie wezwany do poprawienia/ uzupełnienia
dokumentów w terminie nie krótszym niż 7 dni. Jeśli
Wnioskodawca nie dotrzyma tego terminu lub ponowna
weryfikacja wniosku od strony poprawności przedłożonej
dokumentacji pod względem formalnym wykaże, że
wskazane uchybienia nie zostały usunięte lub wniosek
uzupełniono o inne/dodatkowe elementy, nie jest on dalej
rozpatrywany.
W przypadku niespełnienia wymogu, Wnioskodawca
zostanie wezwany do poprawienia/ uzupełnienia
dokumentów w terminie nie krótszym niż 7 dni. Jeśli
Wnioskodawca nie dotrzyma tego terminu lub ponowna
weryfikacja wniosku od strony poprawności przedłożonej
dokumentacji pod względem formalnym wykaże, że
wskazane uchybienia nie zostały usunięte lub wniosek
uzupełniono o inne/dodatkowe elementy, nie jest on dalej
rozpatrywany.
W przypadku niespełnienia wymogu, Wnioskodawca
zostanie wezwany do poprawienia/ uzupełnienia
dokumentów w terminie nie krótszym niż 7 dni. Jeśli
Wnioskodawca nie dotrzyma tego terminu lub ponowna
weryfikacja wniosku od strony poprawności przedłożonej
dokumentacji pod względem formalnym wykaże, że
wskazane uchybienia nie zostały usunięte lub wniosek
uzupełniono o inne/dodatkowe elementy, nie jest on dalej
rozpatrywany.
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5.

Wniosek zawiera inne braki formalne lub
oczywiste omyłki nieprowadzące do
istotnej modyfikacji wniosku.

W ramach wymogu weryfikowane będzie czy wniosek
zawiera inne braki formalne lub oczywiste omyłki, których
poprawa nie będzie prowadzić do istotnej modyfikacji
wniosku, zgodnie z art. 43 ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o
zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.
z 2014 r. poz. 1146 z późn. zm.), a które nie zostały ujęte w
wymogach 1-4.
Ocena spełnienia wymogu polega na przypisaniu mu wartości
logicznej „tak”, „nie” albo stwierdzeniu, że wymóg „nie
dotyczy” danego projektu.

W przypadku niespełnienia wymogu, Wnioskodawca
zostanie wezwany do poprawienia/ uzupełnienia
dokumentów w terminie nie krótszym niż 7 dni. Jeśli
Wnioskodawca nie dotrzyma tego terminu lub ponowna
weryfikacja wniosku od strony poprawności przedłożonej
dokumentacji pod względem formalnym wykaże, że
wskazane uchybienia nie zostały usunięte lub wniosek
uzupełniono o inne/dodatkowe elementy, nie jest on dalej
rozpatrywany.

KRYTERIA FORMALNE WYBORU PROJEKTÓW
Kryteria mają zastosowanie do wszystkich projektów wybieranych w trybie konkursowym w ramach RPO WiM 2014-2020
Lp.

Nazwa kryterium

1.

Wnioskodawca zgodnie ze Szczegółowym
Opisem Osi Priorytetowych RPO WiM 20142020 jest podmiotem uprawnionym do
ubiegania się o dofinansowanie w ramach
właściwego Działania/Poddziałania RPO WiM
2014-2020.

2.

Wnioskodawca składa dopuszczalną w
Regulaminie konkursu liczbę wniosków o
dofinansowanie projektu (o ile dotyczy).

3.

Wydatki w projekcie o wartości

Definicja kryterium
W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność
Wnioskodawcy z typem beneficjentów wskazanym w
Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WiM 20142020.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
wartości logicznej „tak” albo „nie”.
Kryterium dotyczy wniosków o różnej sumie kontrolnej. W
ramach kryterium weryfikuje się liczbę prawidłowo złożonych
przez Wnioskodawcę wniosków o dofinansowanie projektu w
ramach danego konkursu. Po przekroczeniu dopuszczalnej
liczby wniosków, kolejne wnioski zostaną pozostawione bez
rozpatrzenia. Decyduje kolejność wpływu wersji
elektronicznej w lokalnym systemie informatycznym.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
wartości logicznej „tak”, „nie” albo stwierdzeniu, że kryterium
„nie dotyczy” danego projektu.
W ramach kryterium weryfikowane będzie zastosowanie w

Opis znaczenia
kryterium
Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny formalnej albo oceny formalno-merytorycznej.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny formalnej albo oceny formalno-merytorycznej.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
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nieprzekraczającej wyrażonej w PLN
równowartości kwoty 100 000 EUR2842 wkładu
publicznego2943 są rozliczane uproszczonymi
metodami, o których mowa w Wytycznych w
zakresie kwalifikowalności wydatków w
zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

4.

Wnioskodawca i Partnerzy (o ile dotyczy) nie
podlega/ją wykluczeniu z możliwości
ubiegania się o dofinansowanie ze środków
UE na podstawie odrębnych przepisów.

5.

W przypadku projektu partnerskiego wniosek
spełnia wymogi dotyczące utworzenia
partnerstwa, o których mowa w art. 33
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie

projekcie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w PLN
równowartości kwoty 100 000 EUR wkładu publicznego
uproszczonych metod rozliczania wydatków.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
wartości logicznej „tak”, „nie” albo stwierdzeniu, że kryterium
„nie dotyczy” danego projektu.

W ramach kryterium weryfikowane będzie czy Wnioskodawca
oraz Partnerzy (o ile dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z
możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o
którym mowa w:
- art. 207 ust. 4 i ust.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych;
- art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. poz.796);
- art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary (t.jedn. Dz.U. z 2014 r. poz.
1417).
Kryterium weryfikowane na podstawie Oświadczenia
Wnioskodawcy i Partnerów (o ile dotyczy).
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
wartości logicznej „tak” albo „nie”.
W ramach kryterium weryfikowane będzie spełnienie przez
Wnioskodawcę wymogów w zakresie utworzenia partnerstwa
zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie Oświadczenia
Wnioskodawcy.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu

dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny formalnej albo oceny formalno-merytorycznej.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny formalnej albo oceny formalno-merytorycznej.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny formalnej albo oceny formalno-merytorycznej.

Powyższa kwota jest przeliczana na PLN z wykorzystaniem miesięcznego obrachunkowego kursu wymiany stosowanego przez Komisję Europejską aktualnego na dzień ogłoszenia konkursu w
przypadku projektów konkursowych albo na dzień wystosowania wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w przypadku projektów pozakonkursowych. Kurs jest
publikowany na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=home&Language=en
2842

Zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE z 20.12.2013, str. 320 L 347, z późn. zm.).
2943
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6.

7.

2014-2020 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1146 z późn.
zm.).

wartości logicznej „tak”, „nie” albo stwierdzeniu, że kryterium
„nie dotyczy” danego projektu.

Okres realizacji projektu zawiera się
w przedziale 1 stycznia 2014 – 31 grudnia
2023 roku.

W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy w polu
wniosku dotyczącym okresu realizacji projektu wpisano
właściwy okres realizacji projektu. Ocena spełnienia kryterium
polega na przypisaniu mu wartości logicznej „tak” albo „nie”.

Wniosek oraz załączniki (o ile dotyczy)
wypełniono w języku polskim.

W ramach kryterium weryfikowane będzie czy wniosek oraz
załączniki (o ile dotyczy) wypełnione są w języku polskim.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
wartości logicznej „tak” albo „nie”.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny formalnej albo oceny formalno-merytorycznej.
Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny formalnej albo oceny formalno-merytorycznej.

KRYTERIA MERYTORYCZNE WYBORU PROJEKTÓW
Kryteria mają zastosowanie do wszystkich projektów wybieranych w trybie konkursowym w ramach RPO WiM 2014-2020
Kryteria zerojedynkowe
Lp.

1.

Nazwa kryterium

Zgodność wniosku z zapisami właściwej Osi
Priorytetowej RPO WiM 2014-2020 i SZOOP
RPO WiM 2014-2020 w zakresie: typu
projektu, wyboru grupy docelowej,
minimalnej i maksymalnej wartości projektu
oraz limitów i ograniczeń w realizacji
projektu.

Definicja kryterium
W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność zapisów
złożonego wniosku o dofinansowanie z wymogami
przewidzianymi dla danego Działania/Poddziałania w ramach
RPO WiM 2014-2020 zawartymi w SZOOP RPO WiM 20142020 w zakresie:
 zgodności typu projektu z wykazem zawartym w „Typach
projektów” w SZOOP RPO WiM 2014-2020,
 zgodności wyboru grupy docelowej z wykazem zawartym
w „Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia w
SZOOP RPO WiM 2014-2020 (o ile dotyczy),
 zgodności z minimalną i maksymalną wartością projektu
wskazaną w SZOOP RPO WiM 2014-2020 (o ile dotyczy),
 limitów i ograniczeń w realizacji projektów wskazanych w
SZOOP RPO WiM 2014-2020 (o ile dotyczy).
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
wartości logicznych „tak” albo „nie”.

Opis znaczenia kryterium

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej albo oceny formalnomerytorycznej.
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2.

3.

4.

5.

Poziom cross-financingu nie przekracza
dopuszczalnego poziomu określonego w
SZOOP RPO WiM 2014-2020 dla danego
Działania/ Poddziałania.

Poziom środków trwałych (w tym crossfinancing) jako % wydatków kwalifikowalnych
nie przekracza dopuszczalnego poziomu
określonego w SZOOP RPO WiM 2014-2020
dla danego Działania/ Poddziałania.

Poziom wkładu własnego beneficjenta jako %
wydatków kwalifikowalnych jest zgodny z
poziomem określonym w SZOOP RPO WiM
2014-2020 dla danego Działania/
Poddziałania.

Wartość kosztów pośrednich jest zgodna z
limitami określonymi w Regulaminie
konkursu.

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność poziomu
cross-financingu jako % wydatków kwalifikowalnych z limitem
określonym dla danego Działania/Poddziałania w SZOOP RPO
WiM 2014-2020.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
wartości logicznej „tak”, „nie” albo stwierdzeniu, że kryterium
„nie dotyczy” danego projektu.
Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania
kryterium, o ile w Regulaminie konkursu nie wskazano
inaczej.
Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany do negocjacji w
zakresie dotyczącym warunkowo dokonanej oceny.
W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność poziomu
środków trwałych (w tym cross-financing), jako % wydatków
kwalifikowalnych z limitem określonym dla danego
Działania/Poddziałania w SZOOP RPO WiM 2014-2020.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
wartości logicznej „tak”, „nie” albo stwierdzeniu, że kryterium
„nie dotyczy” danego projektu.
Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania
kryterium, o ile w Regulaminie konkursu nie wskazano
inaczej.
Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany do negocjacji w
zakresie dotyczącym warunkowo dokonanej oceny.
W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność poziomu
wkładu własnego z limitem określonym dla danego
Działania/Poddziałania w SZOOP RPO WiM 2014-2020.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
wartości logicznych „tak” albo „nie”.
Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania
kryterium, o ile w Regulaminie konkursu nie wskazano
inaczej.
Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany do negocjacji w
zakresie dotyczącym warunkowo dokonanej oceny.
W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność poziomu
kosztów pośrednich, wskazanych we wniosku o
dofinansowanie, jako % wydatków kwalifikowalnych, z
limitami określonymi w Regulaminie konkursu na podstawie
zapisów zawartych w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej albo oceny formalnomerytorycznej.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej albo oceny formalnomerytorycznej.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej albo oceny formalnomerytorycznej.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej albo oceny formalnomerytorycznej.
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6.

7.

8.

Zgodność projektu z zasadą równości szans
kobiet i mężczyzn (w oparciu o standard
minimum).

Zgodność projektu z zasadą zrównoważonego
rozwoju.

Zgodność projektu z zasadą równości szans i
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami.

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
wartości logicznej „tak”, „nie” albo stwierdzeniu, że kryterium
„nie dotyczy” danego projektu.
Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania
kryterium, o ile w Regulaminie konkursu nie wskazano
inaczej.
Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany do negocjacji w
zakresie dotyczącym warunkowo dokonanej oceny.
W ramach kryterium weryfikowane będzie spełnienie
standardu minimum oceniane na podstawie 5 kryteriów
oceny określonych w 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.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
wartości logicznej „tak” albo „nie”.
W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność projektu
z zasadą zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art. 8
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE)
nr 1083/2006.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
wartości logicznych „tak” albo „nie”.
W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność projektu
z zasadą równości szans i niedyskryminacji, o której mowa w
art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej albo oceny formalnomerytorycznej.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej albo oceny formalnomerytorycznej.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej albo oceny formalnomerytorycznej.
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9.

10.

11.

Projekt jest zgodny z właściwym
prawodawstwem krajowym, w tym z ustawą z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn.
zm.).

Zgodność projektu z zasadami pomocy
publicznej lub pomocy de minimis.

Negocjacje zakończyły się wynikiem
pozytywnym.

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE)
nr 1083/2006.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
wartości logicznych „tak” albo „nie”.
W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność projektu
z prawodawstwem krajowym, w tym z ustawą z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 907, z późn. zm.).
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
wartości logicznych „tak” albo „nie”.
Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania
kryterium, o ile w Regulaminie konkursu nie wskazano
inaczej.
Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany do negocjacji w
zakresie dotyczącym warunkowo dokonanej oceny.
W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność zapisów
wniosku o dofinansowanie projektu z zasadami pomocy
publicznej w odniesieniu do form wsparcia, wydatków i grup
docelowych, jak również oceniana będzie możliwość
udzielenia w ramach projektu pomocy de minimis/pomocy
publicznej, uwzględniając reguły ogólne jej przyznawania oraz
warunki jej dopuszczalności w danym typie projektu.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
wartości logicznych „tak” albo „nie”.
Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania
kryterium, o ile w Regulaminie konkursu nie wskazano
inaczej.
Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany do negocjacji w
zakresie dotyczącym warunkowo dokonanej oceny.
Zakończenie negocjacji z wynikiem pozytywnym oznacza:
- uznanie za spełnione zerojedynkowych kryteriów
obligatoryjnych, które w trakcie oceny merytorycznej
warunkowo uznane zostały za spełnione i/lub
- przyznanie wyższej liczby punktów za spełnienie
punktowych kryteriów merytorycznych, która była
warunkowo przyznana przez oceniających.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej albo oceny formalnomerytorycznej.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej albo oceny formalnomerytorycznej.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania.
Projekty
niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny
merytorycznej
albo
oceny
formalnomerytorycznej.
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wartości logicznej „tak” albo „nie”.
Kryterium będzie uznane za spełnione w przypadku
wprowadzenia do wniosku wszystkich wymaganych zmian
wskazanych przez oceniających w Kartach Oceny
Merytorycznej lub Formalnej-Merytorycznej (jeśli dotyczy) lub
akceptacji przez IOK stanowiska Wnioskodawcy.
Kryteria punktowe
Lp.

1.

2.

Nazwa kryterium

Adekwatność doboru grupy docelowej do
właściwego celu szczegółowego RPO WiM
2014-2020 oraz jakość diagnozy specyfiki tej
grupy.

Zgodność projektu z właściwym celem
szczegółowym Priorytetu Inwestycyjnego RPO
WiM 2014-2020 oraz adekwatność doboru i
opisu wskaźników, źródeł oraz sposobu ich
pomiaru.

Definicja kryterium
W ramach kryterium weryfikowana będzie adekwatność
doboru grupy docelowej do właściwego celu szczegółowego
RPO WiM 2014-2020 oraz jakość diagnozy specyfiki tej grupy,
w tym opis:
 istotnych cech uczestników (osób lub podmiotów), którzy
zostaną objęci wsparciem w kontekście zdiagnozowanej
sytuacji problemowej,
 potrzeb uczestników projektu w kontekście wsparcia,
które ma być udzielane w ramach projektu,
 barier, na które napotykają uczestnicy projektu,
 sposobu rekrutacji uczestników projektu, w tym kryteriów
rekrutacji i kwestii zapewnienia dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami.
Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w
zakresie zgodnym z kartą oceny, stanowiącą załącznik do
Regulaminu konkursu.
Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania
kryterium i skierowania projektu do negocjacji we wskazanym
w karcie oceny zakresie dotyczącym warunkowo dokonanej
oceny.
W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność projektu
z właściwym celem szczegółowym Priorytetu Inwestycyjnego
RPO WiM 2014-2020 oraz adekwatność doboru i opisu
wskaźników, źródeł oraz sposobu ich pomiaru, w tym:
 wskazanie celu projektu,
 dobór i opis wskaźników realizacji celów, (wskaźników
rezultatu i produktu, w tym wskaźników programowych
i specyficznych),
 wskazanie źródeł i sposobów ich pomiaru.
Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w

Opis znaczenia kryterium

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Za spełnienie przedmiotowego
kryterium można uzyskać:
W projektach, które nie zawierają analizy ryzyka: max
25 pkt, przy czym przez spełnienie przedmiotowego
kryterium należy rozumieć uzyskanie co najmniej 60%
punktów w ramach danego kryterium tj. 15 pkt
W projektach, które zawierają analizę ryzyka: max 20
pkt, przy czym przez spełnienie przedmiotowego
kryterium należy rozumieć uzyskanie co najmniej 60%
punktów w ramach danego kryterium tj. 12 pkt
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane na etapie oceny merytorycznej albo oceny
formalno-merytorycznej.
Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych
składowych kryterium zawarte będą w Karcie oceny
stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu.
Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Za spełnienie przedmiotowego
kryterium można uzyskać:
W projektach, które nie zawierają analizy ryzyka: max
15 pkt, przy czym przez spełnienie przedmiotowego
kryterium należy rozumieć uzyskanie co najmniej 60%
punktów w ramach danego kryterium tj. 9 pkt
W projektach, które zawierają analizę ryzyka: max 10
pkt, przy czym przez spełnienie przedmiotowego
kryterium należy rozumieć uzyskanie co najmniej 60%
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zakresie zgodnym z kartą oceny, stanowiącą załącznik do
Regulaminu konkursu.
Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania
kryterium i skierowania projektu do negocjacji we wskazanym
w karcie oceny zakresie dotyczącym warunkowo dokonanej
oceny.

3.

4.

Trafność opisanej analizy ryzyka nieosiągnięcia
założeń projektu.

Spójność zadań przewidzianych do realizacji w
ramach projektu oraz trafność doboru i opisu
tych zadań.

W ramach kryterium weryfikowana będzie trafność opisanej
analizy ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu (o ile dotyczy),
w tym:
 sytuacji, których wystąpienie utrudni lub uniemożliwi
osiągnięcie wartości docelowej wskaźników rezultatu,
 sposobu identyfikacji wystąpienia takich sytuacji (zajścia
ryzyka),
 działań, które zostaną podjęte, aby zapobiec wystąpieniu
ryzyka i jakie będą mogły zostać podjęte, aby
zminimalizować skutki wystąpienia ryzyka.
Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w
zakresie zgodnym z kartą oceny, stanowiącą załącznik do
Regulaminu konkursu.
Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania
kryterium i skierowania projektu do negocjacji we wskazanym
w karcie oceny zakresie dotyczącym warunkowo dokonanej
oceny.
W ramach kryterium weryfikowana będzie spójność zadań
przewidzianych do realizacji w ramach projektu oraz trafność
doboru i opisu tych zadań, w tym:
 szczegółowy opis i uzasadnienie potrzeby realizacji zadań
oraz racjonalność harmonogramu realizacji projektu,
 przyporządkowanie wskaźników realizacji do właściwego
zadania,
 uzasadnienie wyboru Partnerów do realizacji
poszczególnych zadań (o ile dotyczy),
 sposób, w jaki zostanie zachowana trwałość rezultatów
projektu (o ile dotyczy),
 trafność doboru wskaźników (w tym ich wartości
docelowej dla rozliczenia kwot ryczałtowych) i
dokumentów potwierdzających ich wykonanie (o ile
dotyczy).
Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w

punktów w ramach danego kryterium tj. 6 pkt
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane na etapie oceny merytorycznej albo oceny
formalno-merytorycznej.
Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych
składowych kryterium zawarte będą w Karcie oceny
stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu.
Kryterium podlega ocenie wówczas, gdy wymóg
przedstawienia analizy ryzyka wskazano w Regulaminie
konkursu.
Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Za spełnienie przedmiotowego
kryterium można uzyskać max 10 pkt, przy czym przez
spełnienie przedmiotowego kryterium należy rozumieć
uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach danego
kryterium tj. 6 pkt
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane na etapie oceny merytorycznej albo oceny
formalno-merytorycznej.
Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych
składowych kryterium zawarte będą w Karcie oceny
stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Za spełnienie przedmiotowego
kryterium można uzyskać max 20 pkt, przy czym przez
spełnienie przedmiotowego kryterium należy rozumieć
uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach danego
kryterium tj. 12 pkt
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane na etapie oceny merytorycznej albo oceny
formalno-merytorycznej.
Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych
składowych kryterium zawarte będą w Karcie oceny
stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu.
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5.

6.

7.

Adekwatność potencjału Wnioskodawcy i
Partnerów (o ile dotyczy) oraz sposobu
zarządzania projektem.

Adekwatność doświadczenia Wnioskodawcy i
Partnerów (o ile dotyczy) do zakresu realizacji
projektu oraz ich potencjał społeczny

Prawidłowość budżetu projektu.

zakresie zgodnym z kartą oceny, stanowiącą załącznik do
Regulaminu konkursu.
Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania
kryterium i skierowania projektu do negocjacji we wskazanym
w karcie oceny zakresie dotyczącym warunkowo dokonanej
oceny.
W ramach kryterium weryfikowana będzie adekwatność
potencjału Wnioskodawcy i Partnerów (o ile dotyczy) oraz
sposobu zarządzania projektem, w tym opis:
 potencjału finansowego,
 posiadanego potencjału kadrowego oraz sposobu jego
wykorzystania w ramach projektu,
 posiadanego potencjału technicznego, w tym
sprzętowego i warunków lokalowych,
 kadry zewnętrznej zaangażowanej do realizacji projektu,
 struktury zarządzania projektem.
Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w
zakresie zgodnym z kartą oceny, stanowiącą załącznik do
Regulaminu konkursu.
Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania
kryterium i skierowania projektu do negocjacji we wskazanym
w karcie oceny zakresie dotyczącym warunkowo dokonanej
oceny.
W ramach kryterium weryfikowana będzie:
 adekwatność doświadczenia Wnioskodawcy i Partnerów
(o ile dotyczy) do zakresu realizacji projektu, w tym w
zakresie tematycznym, jakiego dot. projekt, na rzecz
grupy docelowej, do której skierowany będzie projekt
oraz na określonym terytorium, którego będzie dotyczyć
realizacja projektu,
 opis potencjału społecznego Wnioskodawcy i Partnerów
(o ile dotyczy).
Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w
zakresie zgodnym z kartą oceny, stanowiącą załącznik do
Regulaminu konkursu.
Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania
kryterium i skierowania projektu do negocjacji we wskazanym
w karcie oceny zakresie dotyczącym warunkowo dokonanej
oceny.
W ramach kryterium weryfikowana będzie prawidłowość

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Za spełnienie przedmiotowego
kryterium można uzyskać max 10 pkt, przy czym przez
spełnienie przedmiotowego kryterium należy rozumieć
uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach danego
kryterium tj. 6 pkt
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane na etapie oceny merytorycznej albo oceny
formalno-merytorycznej.
Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych
składowych kryterium zawarte będą w Karcie oceny
stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Za spełnienie przedmiotowego
kryterium można uzyskać max 10 pkt, przy czym przez
spełnienie przedmiotowego kryterium należy rozumieć
uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach danego
kryterium tj. 6 pkt
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane na etapie oceny merytorycznej albo oceny
formalno-merytorycznej.
Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych
składowych kryterium zawarte będą w Karcie oceny
stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
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budżetu projektu, w tym:
 racjonalność i efektywność wydatków projektu
(rozumiana jako relacja nakład/rezultat oraz rynkowość
kosztów) oraz kwalifikowalność wydatków,
 niezbędność wydatków do realizacji projektu i osiągania
jego celów,
 poprawność uzasadnień kosztów (o ile dotyczy).
 techniczna poprawność wypełnienia budżetu projektu.
Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w
zakresie zgodnym z kartą oceny, stanowiącą załącznik do
Regulaminu konkursu.
Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania
kryterium i skierowania projektu do negocjacji we wskazanym
w karcie oceny zakresie dotyczącym warunkowo dokonanej
oceny.

dofinansowania. Za spełnienie przedmiotowego
kryterium można uzyskać max 20 pkt, przy czym przez
spełnienie przedmiotowego kryterium należy rozumieć
uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach danego
kryterium tj. 12 pkt
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane na etapie oceny merytorycznej albo oceny
formalno-merytorycznej.
Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych
składowych kryterium zawarte będą w Karcie oceny
stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu.

Kryteria merytoryczne – SPECYFICZNE OBLIGATORYJNE

Lp.

1.

Nazwa kryterium

Definicja kryterium

Opis znaczenia kryterium

Okres wsparcia uczestników/czek projektu
powinien wynikać z ich zdiagnozowanych
potrzeb, natomiast minimalny okres realizacji
projektu wynosi 36 miesięcy.

Okres wsparcia powinien wynikać ze
zdiagnozowanych potrzeb uczestników/czek
projektu w zakresie usług wsparcia ekonomii
społecznej i przyznania środków finansowych
dla spółdzielni socjalnej i/lub wsparcia
pomostowego przez okres do 6 miesięcy od
dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia
pomostowego (w uzasadnionych przypadkach
okres ten może zostać przedłużony do 12
miesięcy). Tak określony czas realizacji
projektu pozwoli projektodawcom na
precyzyjne zaplanowanie udzielanego
wsparcia rozwojowego, co wpłynie na
sprawne rozliczenie finansowe oraz
osiągnięcie założonych wartości wskaźników.
Ocena spełnienia kryterium polega na

Spełnienie kryterium jest konieczne do
przyznania dofinansowania. Projekty
niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej albo oceny
formalno-merytorycznej.

Ocena
(Tak / Nie lub pkt.)

TAK/NIE
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2.

3.

Projektodawca składa wniosek o
dofinansowanie projektu obejmujący jeden
z 4 wymienionych poniżej obszarów
interwencji, tj. teren powiatów:
 węgorzewski, gołdapski, giżycki,
olecki, ełcki, piski,
lub
 bartoszycki, lidzbarski, kętrzyński,
olsztyński grodzki, olsztyński ziemski,
mrągowski,
lub

braniewski, elbląski grodzki, elbląski
ziemski, ostródzki, iławski
lub
 nidzicki, działdowski, szczycieński,
nowomiejski.

Projekt zakłada świadczenie w sposób
komplementarny i łączny usług wsparcia
ekonomii społecznej oraz operatora dotacji,
w tym co najmniej wymienionych w SzOOP w
części poświęconej Działaniu 11.3.

przypisaniu mu wartości logicznych „tak” albo
„nie”.
Istnieje możliwość dokonania warunkowej
oceny spełniania kryterium, o ile w
Regulaminie konkursu nie wskazano inaczej.
Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany
do negocjacji w zakresie dotyczącym
warunkowo dokonanej oceny.
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w
oparciu o zapisy treści wniosku na etapie
oceny merytorycznej.
Niezwykle ważne jest uaktywnianie terenów,
na których istnieje zapotrzebowanie na
kontynuację działań z zakresu ekonomii
społecznej.
Aby skutecznie i równomiernie zwalczać
skutki kryzysu, należy podejmować i
kontynuować działania szczególnie w
miejscach dotkniętych jego skutkami.
Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznych „tak” albo
„nie”.
Istnieje możliwość dokonania warunkowej
oceny spełniania kryterium, o ile w
Regulaminie konkursu nie wskazano inaczej.
Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany
do negocjacji w zakresie dotyczącym
warunkowo dokonanej oceny.
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w
oparciu o zapisy treści wniosku na etapie
oceny merytorycznej.
Dla rozwoju ekonomii społecznej w
województwie warmińsko- mazurskim ważne
jest działanie silnych Ośrodków Wsparcia
Ekonomii Społecznej (OWES), świadczących
komplementarne usługi animacyjne,
inkubacyjne, wsparcie biznesowe oraz usługi
operatora dotacji. OWES powinny
charakteryzować się wysoką jakością
świadczonych usług, dzięki czemu podmioty

Spełnienie kryterium jest konieczne do
przyznania dofinansowania. Projekty
niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej albo oceny
formalno-merytorycznej.

TAK/NIE

Spełnienie kryterium jest konieczne do
przyznania dofinansowania. Projekty
niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej albo oceny
formalno-merytorycznej.

TAK/NIE
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4.

W ramach OWES powinny być powoływane
Inkubatory Przedsiębiorczości Społecznej,
których obszar działania nie będzie wykraczał
poza obszar działania OWES, który go
utworzył.

ekonomii społecznej w regionie będą mogły
liczyć na profesjonalne wsparcie swojej
działalności.
Zakres działań OWES powinien być zbieżny z
zakresem określonym w SzOOP, Krajowym
Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej
(KPRES) oraz Standardach Ośrodków
Wsparcia Ekonomii Społecznej. Należy
podkreślić, że OWES powinien stosować
instrumenty najlepiej dostosowane do
potrzeb i potencjału danego klienta. Tym
samym Standardy Ośrodków Wsparcia
Ekonomii Społecznej dopuszczają stosowanie
przez OWES również innych instrumentów,
jeśli OWES uzna to za stosowne i adekwatne
do potrzeb swoich klientów.
Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznych „tak” albo
„nie”.
Istnieje możliwość dokonania warunkowej
oceny spełniania kryterium, o ile w
Regulaminie konkursu nie wskazano inaczej.
Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany
do negocjacji w zakresie dotyczącym
warunkowo dokonanej oceny.
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w
oparciu o zapisy treści wniosku na etapie
oceny merytorycznej.
Inkubator zakładany będzie przez OWES w
powiatach (w ramach jednego wniosku o
dofinansowanie). Nie będzie on
„powiatowym” OWES-em, natomiast będzie
pełnił rolę animacyjną odnośnie usług
wspierających ekonomię społeczną wśród
lokalnej społeczności, prowadził badania nisz
rynkowych, inicjował tworzenie powiatowych
zespołów ds. ekonomii społecznej, paktów na
rzecz ekonomii społecznej, a także
udostępniał pomieszczenia i sprzęty dla
utworzonych podmiotów ekonomii
społecznej (PES). W przypadku braku

Spełnienie kryterium jest konieczne do
przyznania dofinansowania. Projekty
niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej albo oceny
formalno-merytorycznej.

TAK/NIE
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5.

Projekt zakłada utworzenie średniorocznie co
najmniej 17 miejsc pracy na terenie
województwa warmińsko – mazurskiego dla
osób, wskazanych
w definicji przedsiębiorstwa społecznego ( w
ramach usług animacyjnych i inkubacyjnych
OWES)
Projekt zakłada utworzenie średniorocznie
co najmniej 7 miejsc pracy na terenie
województwa warmińsko – mazurskiego, w
przeliczeniu na pełne etaty, w wyniku
działalności OWES we wspartych
przedsiębiorstwach społecznych (w ramach
usług biznesowych)

Inkubatora w danym powiecie, jego działania
powinien realizować sąsiedni Inkubator.
Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznych „tak” albo
„nie”.
Istnieje możliwość dokonania warunkowej
oceny spełniania kryterium, o ile w
Regulaminie konkursu nie wskazano inaczej.
Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany
do negocjacji w zakresie dotyczącym
warunkowo dokonanej oceny.
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi:
na etapie oceny merytorycznej w oparciu o
deklaratywne zapisy treści wniosku oraz w
trakcie realizacji projektu. Wnioskodawca jest
zobowiązany do przedstawienia wskazanej
informacji we wniosku w sposób czytelny i nie
budzący wątpliwości.
Powyższe kryterium wynika z „Wytycznych w
zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z
wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata
2014-2020”
W trosce o efektywne wykorzystanie środków
alokacji przeznaczonej na niniejszy konkurs,
wnioskodawca powinien zaplanować
utworzenie średniorocznie co najmniej 17
miejsc pracy w nowych oraz 7 w istniejących
przedsiębiorstwach społecznych na terenie
województwa warmińsko - mazurskiego.
Szczegółowe informacje dotyczące
metodologii pomiaru wskaźnika zostaną
określone w Regulaminie konkursu.
Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznych „tak” albo
„nie”.
Istnieje możliwość dokonania warunkowej
oceny spełniania kryterium, o ile w
Regulaminie konkursu nie wskazano inaczej.
Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany
do negocjacji w zakresie dotyczącym

Spełnienie kryterium jest konieczne do
przyznania dofinansowania. Projekty
niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej albo oceny
formalno-merytorycznej.

TAK/NIE
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6.

Projekt zakłada powstanie średniorocznie 10
grup inicjatywnych, które w toku wsparcia
wypracowały założenia co do utworzenia
podmiotu ekonomii społecznej oraz
powstanie średniorocznie 6 środowisk , które
w wyniku działalności OWES przystąpiły do
wspólnej realizacji przedsięwzięcia mającego
na celu rozwój ekonomii społecznej.

warunkowo dokonanej oceny.
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi na
etapie oceny merytorycznej: w oparciu o
deklaratywne zapisy treści wniosku oraz w
trakcie realizacji projektu. Wnioskodawca jest
zobowiązany do przedstawienia wskazanej
informacji we wniosku w sposób czytelny i nie
budzący wątpliwości.
Powyższe kryterium wynika z „Wytycznych w
zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z
wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata
2014-2020”
Rozwój ekonomii społecznej wymaga
pobudzenia aktywności obywatelskiej. Usługi
animacji lokalnej prowadzone przez OWES
powinny zmierzać do pobudzenia aktywności
osób, grup i instytucji w przestrzeni
publicznej, ożywienia społeczności lokalnej
poprzez inicjowanie różnego rodzaju
aktywności polegających na pracy z grupami
w środowisku lokalnym mających szczególnie
na celu aktywizację zawodową i społeczną
osób zagrożonych wykluczeniem.
Szczegółowe informacje dotyczące
metodologii pomiaru wskaźnika zostaną
określone w regulaminie konkursu.
Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznych „tak” albo
„nie”.
Istnieje możliwość dokonania warunkowej
oceny spełniania kryterium, o ile w
Regulaminie konkursu nie wskazano inaczej.
Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany
do negocjacji w zakresie dotyczącym
warunkowo dokonanej oceny.
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi: na
etapie oceny merytorycznej w oparciu o
deklaratywne zapisy treści wniosku oraz w
trakcie realizacji projektu. Wnioskodawca jest
zobowiązany do przedstawienia wskazanej

Spełnienie kryterium jest konieczne do
przyznania dofinansowania. Projekty
niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej albo oceny
formalno-merytorycznej.

TAK/NIE

134

informacji we wniosku w sposób czytelny i nie
budzący wątpliwości.

7.

Projekt zakłada, że w wyniku działalności
OWES średniorocznie wzrosły obroty
przedsiębiorstw objętych wsparciem o 3 %.

8.

Projekt zakłada utworzenie średniorocznie 5
organizacji pozarządowych prowadzących
działalność odpłatna pożytku publicznego lub
działalność gospodarczą.

Powyższe kryterium wynika z „Wytycznych w
zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z
wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata
2014-2020”
OWES-y w ramach realizacji usług rozwoju
ekonomii społecznej (usług inkubacyjnych)
powinny zmierzać do ekonomizowania
organizacji pozarządowych.
Szczegółowe informacje dotyczące
metodologii pomiaru wskaźnika zostaną
określone w regulaminie konkursu.
Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznych „tak” albo
„nie”.
Istnieje możliwość dokonania warunkowej
oceny spełniania kryterium, o ile w
Regulaminie konkursu nie wskazano inaczej.
Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany
do negocjacji w zakresie dotyczącym
warunkowo dokonanej oceny.
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi: na
etapie oceny merytorycznej w oparciu o
deklaratywne zapisy treści wniosku oraz w
trakcie realizacji projektu. Wnioskodawca jest
zobowiązany do przedstawienia wskazanej
informacji we wniosku w sposób czytelny i nie
budzący wątpliwości.
Powyższe kryterium wynika z „Wytycznych w
zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z
wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata
2014-2020”.
Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznych „tak” albo
„nie”.
Istnieje możliwość dokonania warunkowej

Spełnienie kryterium jest konieczne do
przyznania dofinansowania. Projekty
niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej albo oceny
formalno-merytorycznej.

TAK/NIE

Spełnienie kryterium jest konieczne do
przyznania dofinansowania. Projekty
niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej albo oceny
formalno-merytorycznej.

TAK/NIE
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9.

Projekt przewiduje, że co najmniej 20%
uczestników podejmie zatrudnienie.

oceny spełniania kryterium, o ile w
Regulaminie konkursu nie wskazano inaczej.
Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany
do negocjacji w zakresie dotyczącym
warunkowo dokonanej oceny.
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi na
etapie oceny merytorycznej w oparciu o
deklaratywne zapisy treści wniosku i w
okresie realizacji projektu. Wnioskodawca
jest zobowiązany do przedstawienia
wskazanej informacji we wniosku w sposób
czytelny i nie budzący wątpliwości.
Interwencja w ramach Poddziałania
ukierunkowana jest na realizację celów
Strategii EU2020 dotyczących zatrudnienia i
zwalczania ubóstwa. Zgodnie ze Strategią
Rozwoju Kraju 2020 walka z wykluczeniem
społecznym jest jednym z celów działań w
obszarze poprawy spójności społecznej i
terytorialnej.
Projekty realizowane w ramach niniejszego
Poddziałania przyczyniają się do realizacji tych
celów przynosząc efekty bezpośrednie lub
pośrednie w dłuższej perspektywie czasowej,
ograniczając ryzyko przerywania aktywności
zawodowej oraz ubóstwa
i wykluczenia społecznego.
Wskaźnik uwzględnia zarówno osoby, które
podjęły zatrudnienie w oparciu o umowę o
pracę, umowę cywilno-prawną, jak również
rozpoczęły działalność na własny rachunek
bądź w podmiocie ekonomii społecznej.
Wskaźnik mierzony jest 4 tygodnie po
zakończeniu udziału uczestnika w projekcie.
Szczegółową metodologię pomiaru wskaźnika
określa Regulamin Konkursu.
Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznych „tak” albo
„nie”.
Istnieje możliwość dokonania warunkowej
oceny spełniania kryterium, o ile w

Spełnienie kryterium jest konieczne do
przyznania dofinansowania. Projekty
niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej albo oceny
formalno-merytorycznej.

TAK/NIE
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Regulaminie konkursu nie wskazano inaczej.
Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany
do negocjacji w zakresie dotyczącym
warunkowo dokonanej oceny.
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w
oparciu o zapisy treści wniosku na etapie
oceny merytorycznej.

Kryteria merytoryczne – SPECYFICZNE FAKULTATYWNE

Lp.

Nazwa kryterium

1.

Projekt zakłada nawiązanie współpracy z
beneficjentami PI 9i i 9iv w celu
wspierania zatrudnienia osób
wychodzących z warsztatów terapii
zajęciowej (WTZ), centrów integracji
społecznych (CIS), placówek opiekuńczo
wychowawczych, zakładów
poprawczych i innych tego typu
placówek w ekonomii społecznej, aby w
pełni zrealizowana została ścieżka
reintegracji.

2.

Projekt zakłada utworzenie spółdzielni
socjalnej, której
założycielami/pracownikami będzie co
najmniej 20 % osób: w wieku
15-30 lat/50+/niepełnosprawnych
pozostających bez zatrudnienia w
okresie ostatnich 2 lat.

Definicja kryterium

Opis znaczenia kryterium

Powyższe kryterium wynika z „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 20142020”. Celem kryterium jest ukończenie przez
uczestników projektów pełnej ścieżki
reintegracji i włączenie ich w życie społeczne
oraz znalezienie zatrudnienia.
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w
oparciu o zapisy treści wniosku.
Wnioskodawca jest zobowiązany do
przedstawienia wskazanej informacji we
wniosku w sposób czytelny i nie budzący
wątpliwości.
Wspieranie osób w wieku 15-30 lat/ 50+/
niepełnosprawnych w powrocie na rynek pracy
jest jednym z głównych priorytetów działań
zaplanowanych w ramach OP 11. Aktywizacja
społeczna i zawodowa osób w wieku 15-30
lat/50+/niepełnosprawnych ma miejsce w
pełni w przedsiębiorstwie społecznym, gdzie
zysk społeczny jest ważniejszy od zysku
ekonomicznego. Zatrudnienie osób

Kryterium punktowe. Spełnienie
kryterium nie jest obowiązkowe.
Punkty mają charakter premiowy, a ich
uzyskanie zwiększa ogólną liczbę
punktów przyznanych dla projektu, a
tym samym może prowadzić do
uplasowania projektu na wyższym
miejscu w liście rankingowej. Punkty za
kryteria merytoryczne specyficzne są
przyznawane wyłącznie w przypadku
uzyskania minimum 60 punktów za
kryteria merytoryczne. W przypadku
spełnienia kryterium projekt uzyska
maksymalną liczbę punktów. W
przeciwnym przypadku projekt uzyska
0 punktów.
Kryterium punktowe. Spełnienie
kryterium nie jest obowiązkowe.
Punkty mają charakter premiowy, a ich
uzyskanie zwiększa ogólną liczbę
punktów przyznanych dla projektu, a
tym samym może prowadzić do
uplasowania projektu na wyższym
miejscu w liście rankingowej. Punkty za
kryteria merytoryczne specyficzne są

Ocena
(Tak / Nie lub pkt.)

0/20

0/20

137

niepełnosprawnych w takim przedsiębiorstwie
daje gwarancję na pełne wprowadzenie ich na
rynek pracy. Przez osoby pozostające bez
zatrudnienia należy rozumieć osoby
bezrobotne lub osoby nieaktywne zawodowo
pozostające bez zatrudnienia łącznie przez
ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat.
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w
oparciu o zapisy treści wniosku.
Wnioskodawca jest zobowiązany do
przedstawienia wskazanej informacji we
wniosku w sposób czytelny i nie budzący
wątpliwości.

3.

4.

przyznawane wyłącznie w przypadku
uzyskania minimum 60 punktów za
kryteria merytoryczne.
W przypadku spełnienia kryterium
projekt uzyska maksymalną liczbę
punktów. W przeciwnym przypadku
projekt uzyska 0 punktów.

Projekt zakłada tworzenie spółdzielni
socjalnych przez osoby prawne (m.in.
podmioty, o których mowa w art. 4 ust 2
pkt 2 i 3 ustawy o spółdzielniach
socjalnych) oraz podmioty
reintegracyjne np. warsztaty terapii
zajęciowej (WTZ) oraz przystępowanie
do tych spółdzielni przez osoby fizyczne.

Włączanie jednostek samorządu lokalnego w
działania na rzecz rozwoju podmiotów
ekonomii
społecznej stanowi istotny element rozwoju
społeczno-gospodarczego gminy oraz promocji
ekonomii społecznej na terenie gminy jak
również daje gwarancję trwałości
utworzonych spółdzielni socjalnych.
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w
oparciu o zapisy treści wniosku.
Wnioskodawca jest zobowiązany do
przedstawienia wskazanej informacji we
wniosku w sposób czytelny i nie budzący
wątpliwości.

Kryterium punktowe. Spełnienie
kryterium nie jest obowiązkowe.
Punkty mają charakter premiowy a ich
uzyskanie zwiększa ogólną liczbę
punktów przyznanych dla projektu a
tym samym może prowadzić do
uplasowania projektu na wyższym
miejscu w liście rankingowej. Punkty za
kryteria merytoryczne specyficzne są
przyznawane wyłącznie w przypadku
uzyskania minimum 60 punktów za
kryteria merytoryczne.
W przypadku spełnienia kryterium
projekt uzyska maksymalną liczbę
punktów. W przeciwnym przypadku
projekt uzyska 0 punktów.

Projekt zapewnia, że w dostępie do wsparcia
w zakresie tworzenia miejsc pracy w sektorze
przedsiębiorstw społecznych preferowane są
osoby zagrożone ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, które skorzystały
z projektów w ramach PI 9i, a których ścieżka
reintegracji wymaga dalszego wsparcia w
ramach PI 9v.

Powyższe kryterium wynika z „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”. Celem kryterium
jest ukończenie przez uczestników projektów pełnej
ścieżki reintegracji i włączenie ich w życie społeczne
oraz znalezienie zatrudnienia.
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w oparciu
o zapisy treści wniosku. Wnioskodawca jest
zobowiązany do przedstawienia wskazanej
informacji we wniosku w sposób czytelny i nie

Kryterium punktowe. Spełnienie kryterium
nie jest obowiązkowe. Punkty mają
charakter premiowy a ich uzyskanie
zwiększa ogólną liczbę punktów
przyznanych dla projektu a tym samym
może prowadzić do uplasowania projektu
na wyższym miejscu w liście rankingowej.
Punkty za kryteria merytoryczne
specyficzne są przyznawane wyłącznie w
przypadku uzyskania minimum 60 punktów
za kryteria merytoryczne. Projekt uzyska 5
punktów, jeśli założono w nim, że wsparcie
w zakresie tworzenia miejsc pracy w

0/20

0 - jeśli nie spełnia
5 - jeśli zatrudnienie znajdzie 1 osoba
10 – jeśli zatrudnienie znajdzie 2-5
osób
20 - jeśli zatrudnienie znajdzie 6 osób
i więcej
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budzący wątpliwości.

sektorze przedsiębiorstw społecznych
uzyska co najmniej 1 osoba zagrożona
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
która skorzystała z projektów w ramach PI
9i, a której ścieżka reintegracji wymaga
dalszego wsparcia w ramach PI 9v, 10 pkt
jeśli będzie to 2-5 ww. osób i 20 pkt jeśli z
zatrudnienie znajdzie 6 ww. osób i więcej.
W przeciwnym wypadku projekt otrzymuje
0 pkt.
Definicja kryterium (tj. przede wszystkim informacja o zasadach jego oceny oraz, gdzie może mieć to zastosowanie, metodach jego pomiaru);
Opis znaczenia kryterium (np. informacja o tym czy spełnienie danego kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania, czy spełnienie danego kryterium jest stopniowalne, jaka wagę w
ostatecznej ocenie ma ocena danego kryterium)
Ocena – określenie możliwych sposobów oceny – np. tak/nie/nie dotyczy, 0/1, max 5 pkt , itp.

f)

usuwa się pkt. 3.1/ppkt. 3.3.2 – wymogi formalne oraz kryteria wyboru projektów dla Poddziałania 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej (na rok 2016):

WARUNKI FORMALNE WYBORU PROJEKTÓW KONKURSOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
NA LATA 2014-2020
Wezwanie do uzupełnienia lub poprawienia wniosku nastąpi zgodnie z art. 43 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
Lp.

Nazwa warunku

Definicja warunku

1.

Kompletność wniosku
i załączników

Wniosek o dofinansowanie i załączniki są kompletne, spójne i sporządzone
zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i regulaminem
konkursu

2.

Forma złożenia wniosku
i załączników

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami został złożony w formie
określonej w regulaminie konkursu

3.

Termin złożenia wniosku
i załączników

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami został złożony w terminie
określonym w regulaminie konkursu

Opis warunku
Warunek formalny zerojedynkowy.
Ocena spełniania warunku polega na przypisaniu
wartości logicznych „tak” lub „nie”.
Warunek formalny zerojedynkowy.
Ocena spełniania warunku polega na przypisaniu
wartości logicznych „tak” lub „nie”.
Warunek formalny zerojedynkowy.
Ocena spełniania warunku polega na przypisaniu
wartości logicznych „tak” lub „nie”.

KRYTERIA FORMALNE WYBORU PROJEKTÓW
Kryteria mają zastosowanie do wszystkich projektów wybieranych w trybie konkursowym w ramach RPO WiM 2014-2020
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Lp.

1.

2.

3.

4.

Opis znaczenia
kryterium

Nazwa kryterium

Definicja kryterium

Wnioskodawca zgodnie ze Szczegółowym
Opisem Osi Priorytetowych RPO WiM 20142020 jest podmiotem uprawnionym
do ubiegania się o dofinansowanie w ramach
właściwego Działania/Poddziałania RPO WiM
2014-2020.

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność
Wnioskodawcy z typem beneficjentów wskazanym
w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych
RPO WiM 2014-2020.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
wartości logicznej „tak” albo „nie”.
Kryterium dotyczy wniosków o różnej sumie kontrolnej. W
ramach kryterium weryfikuje się liczbę prawidłowo
złożonych przez Wnioskodawcę wniosków o dofinansowanie
projektu w ramach danego konkursu. Po przekroczeniu
dopuszczalnej liczby wniosków, kolejne wnioski zostaną
pozostawione bez rozpatrzenia. Decyduje kolejność wpływu
wersji elektronicznej w lokalnym systemie informatycznym.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
wartości logicznej „tak”, „nie” albo stwierdzeniu,
że kryterium „nie dotyczy” danego projektu.
W ramach kryterium weryfikowane będzie zastosowanie w
projekcie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w PLN
równowartości kwoty 100 000 EUR wkładu publicznego
uproszczonych metod rozliczania wydatków.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
wartości logicznej „tak”, „nie” albo stwierdzeniu,
że kryterium „nie dotyczy” danego projektu.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny formalnej albo oceny formalno-merytorycznej.

W ramach kryterium weryfikowane będzie
czy Wnioskodawca oraz Partnerzy (o ile dotyczy)

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające

Wnioskodawca składa dopuszczalną
w Regulaminie konkursu liczbę wniosków o
dofinansowanie projektu (o ile dotyczy).

Wydatki w projekcie o wartości
nieprzekraczającej wyrażonej w PLN
równowartości kwoty 100 000 EUR3044
wkładu publicznego3145 są rozliczane
uproszczonymi metodami, o których mowa w
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w zakresie Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Wnioskodawca i Partnerzy (o ile dotyczy) nie
podlega/ją wykluczeniu z możliwości

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny formalnej albo oceny formalno-merytorycznej.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny formalnej albo oceny formalno-merytorycznej.

Powyższa kwota jest przeliczana na PLN z wykorzystaniem miesięcznego obrachunkowego kursu wymiany stosowanego przez Komisję Europejską, aktualnego na dzień ogłoszenia konkursu
w przypadku projektów konkursowych albo na dzień wystosowania wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w przypadku projektów pozakonkursowych.
Kurs jest publikowany na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=home&Language=en
3044

Zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE z 20.12.2013, str. 320 L 347, z późn. zm.).
3145
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ubiegania się o dofinansowanie ze środków
UE na podstawie odrębnych przepisów.

5.

6.

7.

nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania
dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w:
- art. 207 ust. 4 i ust.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych;
- art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. poz.796);
- art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r.
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary (t.jedn. Dz.U. z 2014 r. poz.
1417).
Kryterium weryfikowane na podstawie Oświadczenia
Wnioskodawcy i Partnerów (o ile dotyczy).
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
wartości logicznej „tak” albo „nie”.
W ramach kryterium weryfikowane będzie spełnienie przez
Wnioskodawcę wymogów w zakresie utworzenia
partnerstwa zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie Oświadczenia
Wnioskodawcy.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
wartości logicznej „tak”, „nie” albo stwierdzeniu,
że kryterium „nie dotyczy” danego projektu.

przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny formalnej albo oceny formalno-merytorycznej.

Okres realizacji projektu zawiera się
w przedziale 1 stycznia 2014 – 31 grudnia
2023 roku.

W ramach kryterium weryfikowane będzie czy w polu
wniosku dotyczącym okresu realizacji projektu wpisano
właściwy okres realizacji projektu. Ocena spełnienia
kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznej „tak”
albo „nie”.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny formalnej albo oceny formalno-merytorycznej.

Wniosek oraz załączniki (o ile dotyczy)
wypełniono w języku polskim.

W ramach kryterium weryfikowane będzie czy wniosek oraz
załączniki (o ile dotyczy) wypełnione są w języku polskim.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
wartości logicznej „tak” albo „nie”.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny formalnej albo oceny formalno-merytorycznej.

W przypadku projektu partnerskiego wniosek
spełnia wymogi dotyczące utworzenia
partnerstwa, o których mowa w art. 33
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie
2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 217).

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny formalnej albo oceny formalno-merytorycznej.
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KRYTERIA MERYTORYCZNE WYBORU PROJEKTÓW
Kryteria mają zastosowanie do wszystkich projektów wybieranych w trybie konkursowym w ramach RPO WiM 2014-2020
Kryteria zerojedynkowe
Lp.

1.

Nazwa kryterium

Zgodność wniosku z zapisami właściwej Osi
Priorytetowej RPO WiM 2014-2020 i SZOOP
RPO WiM 2014-2020 w zakresie: typu
projektu, wyboru grupy docelowej,
minimalnej i maksymalnej wartości projektu
oraz limitów i ograniczeń w realizacji
projektu.

2.

Poziom cross-financingu nie przekracza
dopuszczalnego poziomu określonego w
SZOOP RPO WiM 2014-2020 dla danego
Działania/ Poddziałania.

3.

Poziom środków trwałych (w tym crossfinancing) jako % wydatków kwalifikowalnych
nie przekracza dopuszczalnego poziomu
określonego w SZOOP RPO WiM 2014-2020
dla danego Działania/ Poddziałania.

Definicja kryterium
W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność zapisów
złożonego wniosku o dofinansowanie z wymogami
przewidzianymi dla danego Działania/Poddziałania w ramach
RPO WiM 2014-2020 zawartymi w SZOOP RPO WiM 20142020 w zakresie:
 zgodności typu projektu z wykazem zawartym w „Typach
projektów” w SZOOP RPO WiM 2014-2020,
 zgodności wyboru grupy docelowej z wykazem zawartym
w „Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia w
SZOOP RPO WiM 2014-2020 (o ile dotyczy),
 zgodności z minimalną i maksymalną wartością projektu
wskazaną w SZOOP RPO WiM 2014-2020 (o ile dotyczy),
 limitów i ograniczeń w realizacji projektów wskazanych w
SZOOP RPO WiM 2014-2020 (o ile dotyczy).
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
wartości logicznych „tak” albo „nie”.
W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność poziomu
cross-financingu z limitem określonym dla danego
Działania/Poddziałania w SZOOP RPO WiM 2014-2020.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
wartości logicznej „tak”, „nie” albo stwierdzeniu, że kryterium
„nie dotyczy” danego projektu.
Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania
kryterium, o ile w Regulaminie konkursu nie wskazano
inaczej.
Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany do negocjacji w
zakresie dotyczącym warunkowo dokonanej oceny.
W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność poziomu
środków trwałych (w tym cross-financing) z limitem
określonym dla danego Działania/Poddziałania w SZOOP RPO
WiM 2014-2020.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu

Opis znaczenia kryterium
Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej albo oceny formalnomerytorycznej.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej albo oceny formalnomerytorycznej.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej albo oceny formalnomerytorycznej.
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4.

5.

6.

Poziom wkładu własnego beneficjenta jako %
wydatków kwalifikowalnych jest zgodny z
poziomem określonym w SZOOP RPO WiM
2014-2020 dla danego Działania/
Poddziałania.

Wartość kosztów pośrednich jest zgodna z
limitami określonymi w Regulaminie
konkursu.

Zgodność projektu z zasadą równości szans
kobiet i mężczyzn (w oparciu o standard
minimum).

wartości logicznej „tak”, „nie” albo stwierdzeniu, że kryterium
„nie dotyczy” danego projektu.
Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania
kryterium, o ile w Regulaminie konkursu nie wskazano
inaczej.
Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany do negocjacji w
zakresie dotyczącym warunkowo dokonanej oceny.
W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność poziomu
wkładu własnego z limitem określonym dla danego
Działania/Poddziałania w SZOOP RPO WiM 2014-2020.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
wartości logicznych „tak” albo „nie”.
Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania
kryterium, o ile w Regulaminie konkursu nie wskazano
inaczej.
Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany do negocjacji w
zakresie dotyczącym warunkowo dokonanej oceny.
W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność poziomu
kosztów pośrednich, wskazanych we wniosku o
dofinansowanie, jako % wydatków kwalifikowalnych, z
limitami określonymi w Regulaminie konkursu na podstawie
zapisów zawartych w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
wartości logicznej „tak”, „nie” albo stwierdzeniu, że kryterium
„nie dotyczy” danego projektu.
Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania
kryterium, o ile w Regulaminie konkursu nie wskazano
inaczej.
Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany do negocjacji w
zakresie dotyczącym warunkowo dokonanej oceny.
W ramach kryterium weryfikowane będzie spełnienie
standardu minimum oceniane na podstawie 5 kryteriów
oceny określonych w 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.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
wartości logicznej „tak” albo „nie”.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej albo oceny formalnomerytorycznej.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej albo oceny formalnomerytorycznej.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej albo oceny formalnomerytorycznej.
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7.

8.

9.

Zgodność projektu z zasadą zrównoważonego
rozwoju.

Zgodność projektu z zasadą równości szans i
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami.

Projekt jest zgodny z właściwym
prawodawstwem krajowym, w tym z ustawą z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164).

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność projektu
z zasadą zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art. 8
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE)
nr 1083/2006.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
wartości logicznych „tak” albo „nie”.
W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność projektu
z zasadą równości szans i niedyskryminacji, o której mowa w
art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE)
nr 1083/2006.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
wartości logicznych „tak” albo „nie”.
W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność projektu
z prawodawstwem krajowym, w tym z ustawą z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z
2015 r. poz. 2164).
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
wartości logicznych „tak” albo „nie”.
Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania
kryterium, o ile w Regulaminie konkursu nie wskazano
inaczej.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej albo oceny formalnomerytorycznej.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej albo oceny formalnomerytorycznej.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej albo oceny formalnomerytorycznej.
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10.

11.

Lp.

1.

Zgodność projektu z zasadami pomocy
publicznej lub pomocy de minimis.

Negocjacje zakończyły się wynikiem
pozytywnym.

Nazwa kryterium
Adekwatność doboru grupy docelowej do
właściwego celu szczegółowego RPO WiM
2014-2020 oraz jakość diagnozy specyfiki tej
grupy.

Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany do negocjacji w
zakresie dotyczącym warunkowo dokonanej oceny.
W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność zapisów
wniosku o dofinansowanie projektu z zasadami pomocy
publicznej w odniesieniu do form wsparcia, wydatków i grup
docelowych, jak również oceniana będzie możliwość
udzielenia w ramach projektu pomocy de minimis/pomocy
publicznej, uwzględniając reguły ogólne jej przyznawania oraz
warunki jej dopuszczalności w danym typie projektu.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
wartości logicznych „tak” albo „nie”.
Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania
kryterium, o ile w Regulaminie konkursu nie wskazano
inaczej.
Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany do negocjacji w
zakresie dotyczącym warunkowo dokonanej oceny.
Zakończenie negocjacji z wynikiem pozytywnym oznacza:
- uznanie za spełnione zerojedynkowych kryteriów
obligatoryjnych, które w trakcie oceny merytorycznej
warunkowo uznane zostały za spełnione i/lub
- przyznanie wyższej liczby punktów za spełnienie
punktowych kryteriów merytorycznych, która była
warunkowo przyznana przez oceniających.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
wartości logicznej „tak”, „nie” lub „nie dotyczy”.
Kryterium będzie uznane za spełnione w przypadku
wprowadzenia do wniosku wszystkich wymaganych zmian
wskazanych przez oceniających w Kartach Oceny
Merytorycznej lub Formalnej-Merytorycznej (jeśli dotyczy) lub
akceptacji przez IOK stanowiska Wnioskodawcy.
Kryteria punktowe
Definicja kryterium
W ramach kryterium weryfikowana będzie adekwatność
doboru grupy docelowej do właściwego celu szczegółowego
RPO WiM 2014-2020 oraz jakość diagnozy specyfiki tej grupy,
w tym opis:
 istotnych cech uczestników (osób lub podmiotów), którzy
zostaną objęci wsparciem w kontekście zdiagnozowanej

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej albo oceny formalnomerytorycznej.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania.
Projekty
niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny
merytorycznej
albo
oceny
formalnomerytorycznej.

Opis znaczenia kryterium
Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Za spełnienie przedmiotowego
kryterium można uzyskać:
W projektach, które nie zawierają analizy ryzyka: max
25 pkt, przy czym przez spełnienie przedmiotowego
kryterium należy rozumieć uzyskanie co najmniej 60%
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2.

3.

Zgodność projektu z właściwym celem
szczegółowym Priorytetu Inwestycyjnego RPO
WiM 2014-2020 oraz adekwatność doboru i
opisu wskaźników, źródeł oraz sposobu ich
pomiaru.

Trafność opisanej analizy ryzyka nieosiągnięcia
założeń projektu.

sytuacji problemowej,
 potrzeb uczestników projektu w kontekście wsparcia,
które ma być udzielane w ramach projektu,
 barier, na które napotykają uczestnicy projektu,
 sposobu rekrutacji uczestników projektu, w tym kryteriów
rekrutacji i kwestii zapewnienia dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami.
Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w
zakresie zgodnym z kartą oceny, stanowiącą załącznik do
Regulaminu konkursu.
Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania
kryterium i skierowania projektu do negocjacji we wskazanym
w karcie oceny zakresie dotyczącym warunkowo dokonanej
oceny.
W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność projektu
z właściwym celem szczegółowym Priorytetu Inwestycyjnego
RPO WiM 2014-2020 oraz adekwatność doboru i opisu
wskaźników, źródeł oraz sposobu ich pomiaru, w tym:
 wskazanie celu projektu,
 dobór i opis wskaźników realizacji celów, (wskaźników
rezultatu i produktu, w tym wskaźników programowych
i specyficznych),
 wskazanie źródeł i sposobów pomiaru wskaźników.
Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w
zakresie zgodnym z kartą oceny, stanowiącą załącznik do
Regulaminu konkursu.
Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania
kryterium i skierowania projektu do negocjacji we wskazanym
w karcie oceny zakresie dotyczącym warunkowo dokonanej
oceny.
W ramach kryterium weryfikowana będzie trafność opisanej
analizy ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu (o ile dotyczy),
w tym:
 sytuacji, których wystąpienie utrudni lub uniemożliwi
osiągnięcie wartości docelowej wskaźników rezultatu,
 sposobu identyfikacji wystąpienia takich sytuacji (zajścia
ryzyka),
 działań, które zostaną podjęte, aby zapobiec wystąpieniu
ryzyka i jakie będą mogły zostać podjęte, aby

punktów w ramach danego kryterium tj. 15 pkt
W projektach, które zawierają analizę ryzyka: max 20
pkt, przy czym przez spełnienie przedmiotowego
kryterium należy rozumieć uzyskanie co najmniej 60%
punktów w ramach danego kryterium tj. 12 pkt
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane na etapie oceny merytorycznej albo oceny
formalno-merytorycznej.
Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych
składowych kryterium zawarte będą w Karcie oceny
stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu.
.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Za spełnienie przedmiotowego
kryterium można uzyskać:
W projektach, które nie zawierają analizy ryzyka: max
15 pkt, przy czym przez spełnienie przedmiotowego
kryterium należy rozumieć uzyskanie co najmniej 60%
punktów w ramach danego kryterium tj. 9 pkt
W projektach, które zawierają analizę ryzyka: max 10
pkt, przy czym przez spełnienie przedmiotowego
kryterium należy rozumieć uzyskanie co najmniej 60%
punktów w ramach danego kryterium tj. 6 pkt
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane na etapie oceny merytorycznej albo oceny
formalno-merytorycznej.
Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych
składowych kryterium zawarte będą w Karcie oceny
stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu.
Kryterium podlega ocenie wówczas, gdy wymóg
przedstawienia analizy ryzyka wskazano w Regulaminie
konkursu.
Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Za spełnienie przedmiotowego
kryterium można uzyskać max 10 pkt, przy czym przez
spełnienie przedmiotowego kryterium należy rozumieć
uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach danego
kryterium tj. 6 pkt
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
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4.

5.

Spójność zadań przewidzianych do realizacji w
ramach projektu oraz trafność doboru i opisu
tych zadań.

Adekwatność potencjału Wnioskodawcy i
Partnerów (o ile dotyczy) oraz sposobu
zarządzania projektem.

zminimalizować skutki wystąpienia ryzyka.
Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w
zakresie zgodnym z kartą oceny, stanowiącą załącznik do
Regulaminu konkursu.
Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania
kryterium i skierowania projektu do negocjacji we wskazanym
w karcie oceny zakresie dotyczącym warunkowo dokonanej
oceny.
W ramach kryterium weryfikowana będzie spójność zadań
przewidzianych do realizacji w ramach projektu oraz trafność
doboru i opisu tych zadań, w tym:
 szczegółowy opis i uzasadnienie potrzeby realizacji zadań
oraz racjonalność harmonogramu realizacji projektu,
 przyporządkowanie wskaźników realizacji do właściwego
zadania,
 uzasadnienie wyboru Partnerów do realizacji
poszczególnych zadań (o ile dotyczy),
 sposób, w jaki zostanie zachowana trwałość rezultatów
projektu (o ile dotyczy),
 trafność doboru wskaźników (w tym ich wartości
docelowej dla rozliczenia kwot ryczałtowych) i
dokumentów potwierdzających ich wykonanie (o ile
dotyczy).
Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w
zakresie zgodnym z kartą oceny, stanowiącą załącznik do
Regulaminu konkursu.
Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania
kryterium i skierowania projektu do negocjacji we wskazanym
w karcie oceny zakresie dotyczącym warunkowo dokonanej
oceny.
W ramach kryterium weryfikowana będzie adekwatność
potencjału Wnioskodawcy i Partnerów (o ile dotyczy) oraz
sposobu zarządzania projektem, w tym opis:
 potencjału finansowego,
 posiadanego potencjału kadrowego oraz sposobu jego
wykorzystania w ramach projektu,
 posiadanego potencjału technicznego, w tym
sprzętowego i warunków lokalowych,
 kadry zewnętrznej zaangażowanej do realizacji projektu,
 struktury zarządzania projektem.

odrzucane na etapie oceny merytorycznej albo oceny
formalno-merytorycznej.
Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych
składowych kryterium zawarte będą w Karcie oceny
stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Za spełnienie przedmiotowego
kryterium można uzyskać max 20 pkt, przy czym przez
spełnienie przedmiotowego kryterium należy rozumieć
uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach danego
kryterium tj. 12 pkt
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane na etapie oceny merytorycznej albo oceny
formalno-merytorycznej.
Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych
składowych kryterium zawarte będą w Karcie oceny
stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Za spełnienie przedmiotowego
kryterium można uzyskać max 10 pkt, przy czym przez
spełnienie przedmiotowego kryterium należy rozumieć
uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach danego
kryterium tj. 6 pkt
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane na etapie oceny merytorycznej albo oceny
formalno-merytorycznej.
Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych
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6.

7.

Adekwatność doświadczenia Wnioskodawcy i
Partnerów (o ile dotyczy) do zakresu realizacji
projektu oraz ich potencjał społeczny.

Prawidłowość budżetu projektu.

Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w
zakresie zgodnym z kartą oceny, stanowiącą załącznik do
Regulaminu konkursu.
Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania
kryterium i skierowania projektu do negocjacji we wskazanym
w karcie oceny zakresie dotyczącym warunkowo dokonanej
oceny.
W ramach kryterium weryfikowana będzie:
 adekwatność doświadczenia Wnioskodawcy i Partnerów
(o ile dotyczy) do zakresu realizacji projektu, w tym w
zakresie tematycznym, jakiego dot. projekt, na rzecz
grupy docelowej, do której skierowany będzie projekt
oraz na określonym terytorium, którego będzie dotyczyć
realizacja projektu,
 opis potencjału społecznego Wnioskodawcy i Partnerów
(o ile dotyczy).
Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w
zakresie zgodnym z kartą oceny, stanowiącą załącznik do
Regulaminu konkursu.
Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania
kryterium i skierowania projektu do negocjacji we wskazanym
w karcie oceny zakresie dotyczącym warunkowo dokonanej
oceny.
W ramach kryterium weryfikowana będzie prawidłowość
budżetu projektu, w tym:
 racjonalność i efektywność wydatków projektu
(rozumiana jako relacja nakład/rezultat oraz rynkowość
kosztów) oraz kwalifikowalność wydatków,
 niezbędność wydatków do realizacji projektu i osiągania
jego celów,
 poprawność uzasadnień kosztów (o ile dotyczy).
 techniczna poprawność wypełnienia budżetu projektu.
Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w
zakresie zgodnym z kartą oceny, stanowiącą załącznik do
Regulaminu konkursu.
Istnieje możliwość dokonania warunkowej oceny spełniania
kryterium i skierowania projektu do negocjacji we wskazanym
w karcie oceny zakresie dotyczącym warunkowo dokonanej
oceny.

składowych kryterium zawarte będą w Karcie oceny
stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Za spełnienie przedmiotowego
kryterium można uzyskać max 10 pkt, przy czym przez
spełnienie przedmiotowego kryterium należy rozumieć
uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach danego
kryterium tj. 6 pkt
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane na etapie oceny merytorycznej albo oceny
formalno-merytorycznej.
Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych
składowych kryterium zawarte będą w Karcie oceny
stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Za spełnienie przedmiotowego
kryterium można uzyskać max 20 pkt, przy czym przez
spełnienie przedmiotowego kryterium należy rozumieć
uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach danego
kryterium tj. 12 pkt
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane na etapie oceny merytorycznej albo oceny
formalno-merytorycznej.
Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych
składowych kryterium zawarte będą w Karcie oceny
stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu.
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Kryteria merytoryczne – SPECYFICZNE OBLIGATORYJNE

Lp.

1.

2.

Nazwa kryterium

Okres wsparcia uczestników/czek projektu
powinien wynikać z ich zdiagnozowanych
potrzeb, natomiast minimalny okres realizacji
projektu wynosi 36 miesięcy.

Wnioskodawca lub partner ma co najmniej 2
- letnie doświadczenie w prowadzeniu OWES
na terenie województwa warmińskomazurskiego.

Definicja kryterium
Okres wsparcia powinien wynikać ze
zdiagnozowanych potrzeb uczestników/czek
projektu w zakresie usług wsparcia ekonomii
społecznej i przyznania środków finansowych
dla spółdzielni socjalnej i/lub wsparcia
pomostowego przez okres do 6 miesięcy od
dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia
pomostowego (w uzasadnionych przypadkach
okres ten może zostać przedłużony do 12
miesięcy). Tak określony czas realizacji
projektu pozwoli projektodawcom na
precyzyjne zaplanowanie udzielanego
wsparcia rozwojowego, co wpłynie na
sprawne rozliczenie finansowe oraz
osiągnięcie założonych wartości wskaźników.
Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznych „tak” albo
„nie”.
Istnieje możliwość dokonania warunkowej
oceny spełniania kryterium, o ile w
Regulaminie konkursu nie wskazano inaczej.
Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany
do negocjacji w zakresie dotyczącym
warunkowo dokonanej oceny.
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w
oparciu o zapisy treści wniosku na etapie
oceny merytorycznej.
Posiadanie takiego doświadczenia przez
wnioskodawcę lub partnera/-ów wymagane
jest ze względu na specyfikę wskazanej grupy
docelowej i może dać gwarancję
efektywnego, celowego i gospodarnego
wykorzystania środków przeznaczonych na

Opis znaczenia kryterium

Ocena
(Tak / Nie lub pkt.)

Spełnienie kryterium jest konieczne do
przyznania dofinansowania. Projekty
niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej albo oceny
formalno-merytorycznej.

TAK/NIE

Spełnienie kryterium jest konieczne do
przyznania dofinansowania. Projekty
niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej albo oceny
formalno-merytorycznej.

TAK/NIE/NIE DOTYCZY
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Projektodawca składa wniosek o
dofinansowanie projektu obejmujący jeden z
2 wymienionych poniżej obszarów
interwencji, tj. teren powiatów:

3.
lub


4.

węgorzewski, gołdapski, giżycki,
olecki, ełcki, piski,
bartoszycki, lidzbarski, kętrzyński,
olsztyński grodzki, olsztyński ziemski,
mrągowski.

Projekt zakłada świadczenie w sposób
komplementarny i łączny usług wsparcia
ekonomii społecznej oraz operatora dotacji,
w tym co najmniej wymienionych w SzOOP w
części poświęconej Działaniu 11.3.

wdrażanie działań.
Kryterium weryfikowane na podstawie zapisu
wniosku, w którym należy zawrzeć stosowną
informację.
Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznych „tak”,
„nie” albo stwierdzeniu, że kryterium „nie
dotyczy” danego projektu.
Istnieje możliwość dokonania warunkowej
oceny spełniania kryterium, o ile w
Regulaminie konkursu nie wskazano inaczej.
Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany
do negocjacji w zakresie dotyczącym
warunkowo dokonanej oceny.
Niezwykle ważne jest uaktywnianie terenów,
na których istnieje zapotrzebowanie na
kontynuację działań z zakresu ekonomii
społecznej.
Aby skutecznie i równomiernie zwalczać
skutki kryzysu, należy podejmować i
kontynuować działania szczególnie w
miejscach dotkniętych jego skutkami.
Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznych „tak” albo
„nie”.
Istnieje możliwość dokonania warunkowej
oceny spełniania kryterium, o ile w
Regulaminie konkursu nie wskazano inaczej.
Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany
do negocjacji w zakresie dotyczącym
warunkowo dokonanej oceny.
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w
oparciu o zapisy treści wniosku na etapie
oceny merytorycznej.
Dla rozwoju ekonomii społecznej w
województwie warmińsko- mazurskim ważne
jest działanie silnych Ośrodków Wsparcia
Ekonomii Społecznej (OWES), świadczących
komplementarne usługi animacyjne,
inkubacyjne, wsparcie biznesowe oraz usługi
operatora dotacji. OWES powinny

Spełnienie kryterium jest konieczne do
przyznania dofinansowania. Projekty
niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej albo oceny
formalno-merytorycznej.

TAK/NIE

Spełnienie kryterium jest konieczne do
przyznania dofinansowania. Projekty
niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej albo oceny
formalno-merytorycznej.

TAK/NIE
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5.

W ramach OWES powinny być powoływane
Inkubatory Przedsiębiorczości Społecznej,
których obszar działania nie będzie wykraczał
poza obszar działania OWES, który go
utworzył.

charakteryzować się wysoką jakością
świadczonych usług, dzięki czemu podmioty
ekonomii społecznej w regionie będą mogły
liczyć na profesjonalne wsparcie swojej
działalności.
Zakres działań OWES powinien być zbieżny z
zakresem określonym w SzOOP, Krajowym
Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej
(KPRES) oraz Standardach Ośrodków
Wsparcia Ekonomii Społecznej. Należy
podkreślić, że OWES powinien stosować
instrumenty najlepiej dostosowane do
potrzeb i potencjału danego klienta. Tym
samym Standardy Ośrodków Wsparcia
Ekonomii Społecznej dopuszczają stosowanie
przez OWES również innych instrumentów,
jeśli OWES uzna to za stosowne i adekwatne
do potrzeb swoich klientów.
Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznych „tak” albo
„nie”.
Istnieje możliwość dokonania warunkowej
oceny spełniania kryterium, o ile w
Regulaminie konkursu nie wskazano inaczej.
Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany
do negocjacji w zakresie dotyczącym
warunkowo dokonanej oceny.
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w
oparciu o zapisy treści wniosku na etapie
oceny merytorycznej.
Inkubator zakładany będzie przez OWES w
powiatach (w ramach jednego wniosku o
dofinansowanie). Nie będzie on
„powiatowym” OWES-em, natomiast będzie
pełnił rolę animacyjną odnośnie usług
wspierających ekonomię społeczną wśród
lokalnej społeczności, prowadził badania nisz
rynkowych, inicjował tworzenie powiatowych
zespołów ds. ekonomii społecznej, paktów na
rzecz ekonomii społecznej, a także
udostępniał pomieszczenia i sprzęty dla

Spełnienie kryterium jest konieczne do
przyznania dofinansowania. Projekty
niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej albo oceny
formalno-merytorycznej.

TAK/NIE
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6.

Projekt zakłada utworzenie średniorocznie co
najmniej 17 miejsc pracy na terenie
województwa warmińsko – mazurskiego dla
osób, wskazanych
w definicji przedsiębiorstwa społecznego (w
ramach usług animacyjnych i inkubacyjnych
OWES)
Projekt zakłada utworzenie średniorocznie
co najmniej 7 miejsc pracy na terenie
województwa warmińsko – mazurskiego, w
przeliczeniu na pełne etaty, w wyniku
działalności OWES we wspartych
przedsiębiorstwach społecznych (w ramach
usług biznesowych)

utworzonych podmiotów ekonomii
społecznej (PES). W przypadku braku
Inkubatora w danym powiecie, jego działania
powinien realizować sąsiedni Inkubator.
Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznych „tak” albo
„nie”.
Istnieje możliwość dokonania warunkowej
oceny spełniania kryterium, o ile w
Regulaminie konkursu nie wskazano inaczej.
Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany
do negocjacji w zakresie dotyczącym
warunkowo dokonanej oceny.
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi: na
etapie oceny merytorycznej w oparciu o
deklaratywne zapisy treści wniosku oraz w
trakcie realizacji projektu. Wnioskodawca jest
zobowiązany do przedstawienia wskazanej
informacji we wniosku w sposób czytelny i nie
budzący wątpliwości.
Powyższe kryterium wynika z „Wytycznych w
zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z
wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata
2014-2020”.
W trosce o efektywne wykorzystanie środków
alokacji przeznaczonej na niniejszy konkurs,
wnioskodawca powinien zaplanować
utworzenie średniorocznie co najmniej 17
miejsc pracy w nowych oraz 7 w istniejących
przedsiębiorstwach społecznych na terenie
województwa warmińsko - mazurskiego.
Szczegółowe informacje dotyczące
metodologii pomiaru wskaźnika zostaną
określone w Regulaminie konkursu.
Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznych „tak” albo
„nie”.
Istnieje możliwość dokonania warunkowej
oceny spełniania kryterium, o ile w
Regulaminie konkursu nie wskazano inaczej.

Spełnienie kryterium jest konieczne do
przyznania dofinansowania. Projekty
niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej albo oceny
formalno-merytorycznej.

TAK/NIE
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7.

Projekt zakłada powstanie średniorocznie 10
grup inicjatywnych, które w toku wsparcia
wypracowały założenia co do utworzenia
podmiotu ekonomii społecznej oraz
powstanie średniorocznie 6 środowisk , które
w wyniku działalności OWES przystąpiły do
wspólnej realizacji przedsięwzięcia mającego
na celu rozwój ekonomii społecznej.

Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany
do negocjacji w zakresie dotyczącym
warunkowo dokonanej oceny.
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi na
etapie oceny merytorycznej: w oparciu o
deklaratywne zapisy treści wniosku oraz w
trakcie realizacji projektu. Wnioskodawca jest
zobowiązany do przedstawienia wskazanej
informacji we wniosku w sposób czytelny i nie
budzący wątpliwości.
Powyższe kryterium wynika z „Wytycznych w
zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z
wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata
2014-2020”.
Rozwój ekonomii społecznej wymaga
pobudzenia aktywności obywatelskiej. Usługi
animacji lokalnej prowadzone przez OWES
powinny zmierzać do pobudzenia aktywności
osób, grup i instytucji w przestrzeni
publicznej, ożywienia społeczności lokalnej
poprzez inicjowanie różnego rodzaju
aktywności polegających na pracy z grupami
w środowisku lokalnym mających szczególnie
na celu aktywizację zawodową i społeczną
osób zagrożonych wykluczeniem.
Szczegółowe informacje dotyczące
metodologii pomiaru wskaźnika zostaną
określone w regulaminie konkursu.
Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznych „tak” albo
„nie”.
Istnieje możliwość dokonania warunkowej
oceny spełniania kryterium, o ile w
Regulaminie konkursu nie wskazano inaczej.
Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany
do negocjacji w zakresie dotyczącym
warunkowo dokonanej oceny.
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi: na
etapie oceny merytorycznej w oparciu o
deklaratywne zapisy treści wniosku oraz w

Spełnienie kryterium jest konieczne do
przyznania dofinansowania. Projekty
niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej albo oceny
formalno-merytorycznej.

TAK/NIE
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8.

Projekt zakłada, że w wyniku działalności
OWES średniorocznie wzrosły obroty
przedsiębiorstw objętych wsparciem o 3 %.

9.

Projekt zakłada utworzenie średniorocznie 5
organizacji pozarządowych prowadzących
działalność odpłatna pożytku publicznego lub
działalność gospodarczą.

trakcie realizacji projektu. Wnioskodawca jest
zobowiązany do przedstawienia wskazanej
informacji we wniosku w sposób czytelny i nie
budzący wątpliwości.
Powyższe kryterium wynika z „Wytycznych w
zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z
wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata
2014-2020”.
OWES-y w ramach realizacji usług rozwoju
ekonomii społecznej (usług inkubacyjnych)
powinny zmierzać do ekonomizowania
organizacji pozarządowych.
Szczegółowe informacje dotyczące
metodologii pomiaru wskaźnika zostaną
określone w regulaminie konkursu.
Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznych „tak” albo
„nie”.
Istnieje możliwość dokonania warunkowej
oceny spełniania kryterium, o ile w
Regulaminie konkursu nie wskazano inaczej.
Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany
do negocjacji w zakresie dotyczącym
warunkowo dokonanej oceny.
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi: na
etapie oceny merytorycznej w oparciu o
deklaratywne zapisy treści wniosku oraz w
trakcie realizacji projektu. Wnioskodawca jest
zobowiązany do przedstawienia wskazanej
informacji we wniosku w sposób czytelny i nie
budzący wątpliwości.
Powyższe kryterium wynika z „Wytycznych w
zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z
wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata
2014-2020”.
Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznych „tak” albo
„nie”.
Istnieje możliwość dokonania warunkowej

Spełnienie kryterium jest konieczne do
przyznania dofinansowania. Projekty
niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej albo oceny
formalno-merytorycznej.

TAK/NIE

Spełnienie kryterium jest konieczne do
przyznania dofinansowania. Projekty
niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej albo oceny
formalno-merytorycznej.

TAK/NIE

154

10.

Projekt przewiduje, że co najmniej 20%
uczestników podejmie zatrudnienie.

oceny spełniania kryterium, o ile w
Regulaminie konkursu nie wskazano inaczej.
Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany
do negocjacji w zakresie dotyczącym
warunkowo dokonanej oceny.
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi na
etapie oceny merytorycznej w oparciu o
deklaratywne zapisy treści wniosku i w
okresie realizacji projektu. Wnioskodawca
jest zobowiązany do przedstawienia
wskazanej informacji we wniosku w sposób
czytelny i nie budzący wątpliwości.
Interwencja w ramach Poddziałania
ukierunkowana jest na realizację celów
Strategii EU2020 dotyczących zatrudnienia i
zwalczania ubóstwa. Zgodnie ze Strategią
Rozwoju Kraju 2020 walka z wykluczeniem
społecznym jest jednym z celów działań w
obszarze poprawy spójności społecznej i
terytorialnej.
Projekty realizowane w ramach niniejszego
Poddziałania przyczyniają się do realizacji tych
celów przynosząc efekty bezpośrednie lub
pośrednie w dłuższej perspektywie czasowej,
ograniczając ryzyko przerywania aktywności
zawodowej oraz ubóstwa
i wykluczenia społecznego.
Wskaźnik mierzony jest do 4 tygodni po
zakończeniu udziału uczestnika w projekcie.
Szczegółową metodologię pomiaru wskaźnika
określa Regulamin Konkursu.
Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznych „tak” albo
„nie”.
Istnieje możliwość dokonania warunkowej
oceny spełniania kryterium, o ile w
Regulaminie konkursu nie wskazano inaczej.
Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany
do negocjacji w zakresie dotyczącym
warunkowo dokonanej oceny.
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w

Spełnienie kryterium jest konieczne do
przyznania dofinansowania. Projekty
niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej albo oceny
formalno-merytorycznej.

TAK/NIE

155

oparciu o zapisy treści wniosku na etapie
oceny merytorycznej.

Kryteria merytoryczne – SPECYFICZNE FAKULTATYWNE

Lp.

1.

2.

Nazwa kryterium

Definicja kryterium

Projekt zakłada nawiązanie współpracy z
beneficjentami PI 9i i 9iv w celu wspierania
zatrudnienia osób wychodzących z
warsztatów terapii zajęciowej (WTZ),
centrów integracji społecznych (CIS),
placówek opiekuńczo wychowawczych,
zakładów poprawczych i innych tego typu
placówek w ekonomii społecznej, aby w
pełni zrealizowana została ścieżka
reintegracji.

Powyższe kryterium wynika z „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 20142020”. Celem kryterium jest ukończenie przez
uczestników projektów pełnej ścieżki
reintegracji i włączenie ich w życie społeczne
oraz znalezienie zatrudnienia.
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w
oparciu o zapisy treści wniosku. Wnioskodawca
jest zobowiązany do przedstawienia wskazanej
informacji we wniosku w sposób czytelny i nie
budzący wątpliwości.

Projekt zakłada utworzenie spółdzielni
socjalnej, której
założycielami/pracownikami będzie co
najmniej 20 % osób: w wieku
15-30 lat/50+/niepełnosprawnych
pozostających bez zatrudnienia w okresie
ostatnich 2 lat.

Wspieranie osób w wieku 15-30 lat/ 50+/
niepełnosprawnych w powrocie na rynek pracy
jest jednym z głównych priorytetów działań
zaplanowanych w ramach OP 11. Aktywizacja
społeczna i zawodowa osób w wieku 15-30
lat/50+/niepełnosprawnych ma miejsce w pełni
w przedsiębiorstwie społecznym, gdzie zysk
społeczny jest ważniejszy od zysku
ekonomicznego. Zatrudnienie osób
niepełnosprawnych w takim przedsiębiorstwie
daje gwarancję na pełne wprowadzenie ich na
rynek pracy. Przez osoby pozostające bez

Opis znaczenia kryterium
Kryterium punktowe. Spełnienie
kryterium nie jest obowiązkowe.
Punkty mają charakter premiowy, a
ich uzyskanie zwiększa ogólną liczbę
punktów przyznanych dla projektu, a
tym samym może prowadzić do
uplasowania projektu na wyższym
miejscu w liście rankingowej. Punkty
za kryteria merytoryczne specyficzne
są przyznawane wyłącznie w
przypadku uzyskania minimum 60
punktów za kryteria merytoryczne.
W przypadku spełnienia kryterium
projekt uzyska maksymalną liczbę
punktów. W przeciwnym przypadku
projekt uzyska 0 punktów.
Kryterium punktowe. Spełnienie
kryterium nie jest obowiązkowe.
Punkty mają charakter premiowy, a
ich uzyskanie zwiększa ogólną liczbę
punktów przyznanych dla projektu, a
tym samym może prowadzić do
uplasowania projektu na wyższym
miejscu w liście rankingowej. Punkty
za kryteria merytoryczne specyficzne
są przyznawane wyłącznie w
przypadku uzyskania minimum 60
punktów za kryteria merytoryczne.

Ocena
(Tak / Nie lub pkt.)

0/20

0/20
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3.

4.

Projekt zakłada tworzenie spółdzielni
socjalnych przez osoby prawne (m.in.
podmioty, o których mowa w art. 4 ust 2 pkt
2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych)
oraz podmioty reintegracyjne np. warsztaty
terapii zajęciowej (WTZ) oraz
przystępowanie do tych spółdzielni przez
osoby fizyczne bądź zatrudnienie w tych
spółdzielniach osób fizycznych.

Projekt zapewnia, że w dostępie do
wsparcia w zakresie tworzenia miejsc pracy
w sektorze przedsiębiorstw społecznych
preferowane są osoby zagrożone ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym, które
skorzystały z projektów w ramach PI 9i, a
których ścieżka reintegracji wymaga
dalszego wsparcia w ramach PI 9v.

zatrudnienia należy rozumieć osoby bezrobotne
lub osoby nieaktywne zawodowo pozostające
bez zatrudnienia łącznie przez ponad 12
miesięcy w okresie ostatnich 2 lat.
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w
oparciu o zapisy treści wniosku. Wnioskodawca
jest zobowiązany do przedstawienia wskazanej
informacji we wniosku w sposób czytelny i nie
budzący wątpliwości.
W ramach tego kryterium dodatkowo
premiowane będzie stworzenie spółdzielni
socjalnych przez osoby prawne tj. organizacje
pozarządowe w rozumieniu przepisów o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie lub jednostki samorządu
terytorialnego, kościelne osoby prawne wraz z
podmiotami reintegracji CIS, KIS, WTZ.
Współpraca podmiotów reintegracyjnych
(KIS,CIS,WTZ) np. z jednostką samorządu
terytorialnego jest istotnym elementem
rozwoju społeczno-gospodarczego gminy ,
promuje ekonomię społeczną jak również daje
gwarancję trwałości utworzonych spółdzielni
socjalnych. Ponadto zatrudnianie osób
fizycznych w tych spółdzielniach daje np.
uczestników WTZ możliwość wejście na
otwarty rynek pracy.
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w
oparciu o zapisy treści wniosku. Wnioskodawca
jest zobowiązany do przedstawienia wskazanej
informacji we wniosku w sposób czytelny i nie
budzący wątpliwości.
Powyższe kryterium wynika z „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 20142020”. Celem kryterium jest ukończenie przez
uczestników projektów pełnej ścieżki
reintegracji i włączenie ich w życie społeczne

W przypadku spełnienia kryterium
projekt uzyska maksymalną liczbę
punktów. W przeciwnym przypadku
projekt uzyska 0 punktów.

Kryterium punktowe. Spełnienie
kryterium nie jest obowiązkowe.
Punkty mają charakter premiowy a
ich uzyskanie zwiększa ogólną liczbę
punktów przyznanych dla projektu a
tym samym może prowadzić do
uplasowania projektu na wyższym
miejscu w liście rankingowej. Punkty
za kryteria merytoryczne specyficzne
są przyznawane wyłącznie w
przypadku uzyskania minimum 60
punktów za kryteria merytoryczne.
W przypadku spełnienia kryterium
projekt uzyska maksymalną liczbę
punktów. W przeciwnym przypadku
projekt uzyska 0 punktów.

Kryterium punktowe. Spełnienie
kryterium nie jest obowiązkowe.
Punkty mają charakter premiowy a
ich uzyskanie zwiększa ogólną liczbę
punktów przyznanych dla projektu a
tym samym może prowadzić do
uplasowania projektu na wyższym
miejscu w liście rankingowej. Punkty
za kryteria merytoryczne specyficzne

0/20

0 – jeśli nie spełnia
5 – jeśli zatrudnienie znajdzie 1
osoba
10 – jeśli zatrudnienie znajdzie
2-5 osób
20 – jeśli zatrudnienie znajdzie
6 osób i więcej
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oraz znalezienie zatrudnienia.
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w
oparciu o zapisy treści wniosku. Wnioskodawca
jest zobowiązany do przedstawienia wskazanej
informacji we wniosku w sposób czytelny i nie
budzący wątpliwości.

są przyznawane wyłącznie w
przypadku uzyskania minimum 60
punktów za kryteria merytoryczne.
Projekt uzyska 5 punktów, jeśli
założono w nim, że wsparcie w
zakresie tworzenia miejsc pracy w
sektorze przedsiębiorstw
społecznych uzyska co najmniej 1
osoba zagrożona ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, która
skorzystała z projektów w ramach PI
9i, a której ścieżka reintegracji
wymaga dalszego wsparcia w ramach
PI 9v, 10 pkt jeśli będzie to 2-5 ww.
osób i 20 pkt jeśli z zatrudnienie
znajdzie 6 ww. osób i więcej. W
przeciwnym wypadku projekt
otrzymuje 0 pkt.

Definicja kryterium (tj. przede wszystkim informacja o zasadach jego oceny oraz, gdzie może mieć to zastosowanie, metodach jego pomiaru);
Opis znaczenia kryterium (np. informacja o tym czy spełnienie danego kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania, czy spełnienie danego kryterium jest stopniowalne, jaka wagę w
ostatecznej ocenie ma ocena danego kryterium);
Ocena – określenie możliwych sposobów oceny – np. tak/nie/nie dotyczy, 0/1, max 5 pkt, itp.

g)

dodaje się pkt. 3.1/ppkt. 3.3.1 – warunki formalne oraz kryteria wyboru projektów dla Poddziałania 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej:

WARUNKI FORMALNE WYBORU PROJEKTÓW KONKURSOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
NA LATA 2014-2020
Wezwanie do uzupełnienia lub poprawienia wniosku nastąpi zgodnie z art. 43 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
Lp.

1.

Nazwa warunku
Kompletność wniosku
i załączników

Definicja warunku
Wniosek o dofinansowanie i załączniki są kompletne, spójne i sporządzone
zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i regulaminem

Opis warunku
Warunek formalny zerojedynkowy.
Ocena spełniania warunku polega na przypisaniu
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konkursu
2.

Forma złożenia wniosku
i załączników

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami został złożony w formie
określonej w regulaminie konkursu

3.

Termin złożenia wniosku
i załączników

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami został złożony w terminie
określonym w regulaminie konkursu

wartości logicznych „tak” lub „nie”.
Warunek formalny zerojedynkowy.
Ocena spełniania warunku polega na przypisaniu
wartości logicznych „tak” lub „nie”.
Warunek formalny zerojedynkowy.
Ocena spełniania warunku polega na przypisaniu
wartości logicznych „tak” lub „nie”.

KRYTERIA MERYTORYCZNE WYBORU PROJEKTÓW
Kryteria mają zastosowanie do wszystkich projektów wybieranych w trybie konkursowym w ramach RPO WiM 2014-2020
Kryteria zerojedynkowe
Lp.

Nazwa kryterium

1.

Wnioskodawca zgodnie ze Szczegółowym
Opisem Osi Priorytetowych RPO WiM
2014-2020 jest podmiotem uprawnionym
do ubiegania się o dofinansowanie
w ramach właściwego
Działania/Poddziałania RPO WiM 20142020.

2.

W przypadku projektu partnerskiego
wniosek spełnia wymogi dotyczące
utworzenia partnerstwa, o których mowa
w art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o
zasadach realizacji programów w zakresie
polityki spójności finansowanych w
perspektywie 2014-2020

3.

Wydatki w projekcie o wartości
nieprzekraczającej wyrażonej w PLN

Definicja kryterium
W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność
Wnioskodawcy z typem beneficjentów wskazanym
w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych
RPO WiM 2014-2020.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
wartości logicznej „tak” albo „nie”.
W ramach kryterium weryfikowane będzie spełnienie przez
Wnioskodawcę wymogów w zakresie utworzenia partnerstwa
zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie Oświadczenia
Wnioskodawcy.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
wartości logicznej „tak”, „nie” albo stwierdzeniu, że kryterium
„nie dotyczy” danego projektu.
W ramach kryterium weryfikowane będzie zastosowanie w
projekcie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w PLN

Opis znaczenia kryterium
Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny formalnej merytorycznej

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
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równowartości kwoty 100 000 EUR2846
wkładu publicznego2947 są rozliczane
uproszczonymi metodami, o których
mowa w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w zakresie
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014-2020.

4.

Zgodność wniosku z zapisami właściwej
Osi Priorytetowej RPO WiM 2014-2020 i
SZOOP RPO WiM 2014-2020 w zakresie:
typu projektu, wyboru grupy docelowej,
minimalnej i maksymalnej wartości
projektu oraz limitów i ograniczeń w
realizacji projektu.

równowartości kwoty 100 000 EUR wkładu publicznego
uproszczonych metod rozliczania wydatków.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
wartości logicznej „tak”, „nie” albo stwierdzeniu, że kryterium
„nie dotyczy” danego projektu.

przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej.

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność zapisów
złożonego wniosku o dofinansowanie z wymogami
przewidzianymi dla danego Działania/Poddziałania w ramach
RPO WiM 2014-2020 zawartymi w SZOOP RPO WiM 20142020 w zakresie:
 zgodności typu projektu z wykazem zawartym w „Typach
projektów” w SZOOP RPO WiM 2014-2020,
 zgodności wyboru grupy docelowej z wykazem zawartym
w „Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia w
SZOOP RPO WiM 2014-2020 (o ile dotyczy),
 zgodności z minimalną i maksymalną wartością projektu
wskazaną w SZOOP RPO WiM 2014-2020 (o ile dotyczy),
 limitów i ograniczeń w realizacji projektów wskazanych w
SZOOP RPO WiM 2014-2020 (o ile dotyczy).
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
wartości logicznych „tak” albo „nie” albo „do negocjacji” co
oznacza, że projekt może być uzupełniany lub poprawiany w
części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie opisanym w
stanowisku negocjacyjnym i określonym w Regulaminie
konkursu. Uzupełnienie lub poprawa wniosku o
dofinansowanie przez wnioskodawcę będzie możliwe na
etapie negocjacji, o ile spełnione zostaną warunki określone
w Regulaminie konkursu, umożliwiające skierowanie projektu
do tego etapu oceny.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej albo oceny formalnomerytorycznej.

Powyższa kwota jest przeliczana na PLN z wykorzystaniem miesięcznego obrachunkowego kursu wymiany stosowanego przez Komisję Europejską, aktualnego na dzień ogłoszenia konkursu
w przypadku projektów konkursowych albo na dzień wystosowania wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w przypadku projektów pozakonkursowych.
Kurs jest publikowany na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm
2846

Zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE z 20.12.2013, str. 320 L 347, z późn. zm.).
2947
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5.

6.

Zgodność projektu z zasadą równości
szans kobiet i mężczyzn (w oparciu o
standard minimum).

Zgodność projektu z zasadą
zrównoważonego rozwoju.

W ramach kryterium weryfikowane będzie spełnienie
standardu minimum oceniane na podstawie kryteriów oceny
określonych w 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.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
wartości logicznych „tak” albo „nie” albo „do negocjacji” co
oznacza, że projekt może być uzupełniany lub poprawiany w
części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie opisanym w
stanowisku negocjacyjnym i określonym w Regulaminie
konkursu. Uzupełnienie lub poprawa wniosku o
dofinansowanie przez wnioskodawcę będzie możliwe na
etapie negocjacji, o ile spełnione zostaną warunki określone
w Regulaminie konkursu, umożliwiające skierowanie projektu
do tego etapu oceny.
W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność projektu
z zasadą zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art. 8
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE)
nr 1083/2006.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
wartości logicznych „tak” albo „nie” albo „do negocjacji” co
oznacza, że projekt może być uzupełniany lub poprawiany w
części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie opisanym w
stanowisku negocjacyjnym i określonym w Regulaminie
konkursu. Uzupełnienie lub poprawa wniosku o
dofinansowanie przez wnioskodawcę będzie możliwe na
etapie negocjacji, o ile spełnione zostaną warunki określone
w Regulaminie konkursu, umożliwiające skierowanie projektu
do tego etapu oceny.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej albo oceny formalnomerytorycznej.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej albo oceny formalnomerytorycznej.
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7.

Zgodność projektu z zasadą równości
szans i niedyskryminacji, w tym
dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami.

8.

Projekt jest zgodny z właściwym
prawodawstwem krajowym, w tym z
ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych.

9.

Zgodność projektu z zasadami pomocy
publicznej lub pomocy de minimis.

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność projektu
z zasadą równości szans i niedyskryminacji, o której mowa w
art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE)
nr 1083/2006.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
wartości logicznych „tak” albo „nie” albo „do negocjacji” co
oznacza, że projekt może być uzupełniany lub poprawiany w
części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie opisanym w
stanowisku negocjacyjnym i określonym w Regulaminie
konkursu. Uzupełnienie lub poprawa wniosku o
dofinansowanie przez wnioskodawcę będzie możliwe na
etapie negocjacji, o ile spełnione zostaną warunki określone
w Regulaminie konkursu, umożliwiające skierowanie projektu
do tego etapu oceny.
W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność projektu
z prawodawstwem krajowym, w tym z ustawą z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
wartości logicznych „tak” albo „nie” albo „do negocjacji” co
oznacza, że projekt może być uzupełniany lub poprawiany w
części dotyczącej spełniania kryterium w zakresie opisanym w
stanowisku negocjacyjnym i określonym w Regulaminie
konkursu. Uzupełnienie lub poprawa wniosku o
dofinansowanie przez wnioskodawcę będzie możliwe na
etapie negocjacji, o ile spełnione zostaną warunki określone
w Regulaminie konkursu, umożliwiające skierowanie projektu
do tego etapu oceny.
W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność zapisów
wniosku o dofinansowanie projektu z zasadami pomocy
publicznej w odniesieniu do form wsparcia, wydatków i grup
docelowych, jak również oceniana będzie możliwość

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej albo oceny formalnomerytorycznej.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej albo oceny formalnomerytorycznej.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej albo oceny formalno-
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udzielenia w ramach projektu pomocy de minimis/pomocy
publicznej, uwzględniając reguły ogólne jej przyznawania oraz
warunki jej dopuszczalności w danym typie projektu.
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu
wartości logicznych „tak” albo „nie” albo „nie dotyczy” albo
„do negocjacji” co oznacza, że projekt może być uzupełniany
lub poprawiany w części dotyczącej spełniania kryterium w
zakresie opisanym w stanowisku negocjacyjnym i określonym
w Regulaminie konkursu. Uzupełnienie lub poprawa wniosku
o dofinansowanie przez wnioskodawcę będzie możliwe na
etapie negocjacji, o ile spełnione zostaną warunki określone
w Regulaminie konkursu, umożliwiające skierowanie projektu
do tego etapu oceny.

merytorycznej.

Kryteria punktowe
Lp.

1.

Nazwa kryterium

Adekwatność doboru grupy docelowej do
właściwego celu szczegółowego RPO WiM
2014-2020 oraz jakość diagnozy specyfiki tej
grupy.

Definicja kryterium
W ramach kryterium weryfikowana będzie adekwatność
doboru grupy docelowej do właściwego celu szczegółowego
RPO WiM 2014-2020 oraz jakość diagnozy specyfiki tej grupy,
w tym opis:
 istotnych cech uczestników (osób lub podmiotów), którzy
zostaną objęci wsparciem w kontekście zdiagnozowanej
sytuacji problemowej,
 potrzeb uczestników projektu w kontekście wsparcia,
które ma być udzielane w ramach projektu,
 barier, na które napotykają uczestnicy projektu,
 sposobu rekrutacji uczestników projektu, w tym kryteriów
rekrutacji i kwestii zapewnienia dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami.
Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w
zakresie zgodnym z kartą oceny, stanowiącą załącznik do
Regulaminu konkursu.
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wniosek o
dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia kryterium w
zakresie opisanym w stanowisku negocjacyjnym i określonym
w Regulaminie konkursu. Uzupełnienie lub poprawa wniosku
o dofinansowanie przez wnioskodawcę będzie możliwe na
etapie negocjacji, o ile spełnione zostaną warunki określone
w Regulaminie konkursu, umożliwiające skierowanie projektu

Opis znaczenia kryterium

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Za spełnienie przedmiotowego
kryterium można uzyskać:
W projektach, które nie zawierają analizy ryzyka: max
25 pkt, przy czym przez spełnienie przedmiotowego
kryterium należy rozumieć uzyskanie co najmniej 60%
punktów w ramach danego kryterium tj. 15 pkt
W projektach, które zawierają analizę ryzyka: max 20
pkt, przy czym przez spełnienie przedmiotowego
kryterium należy rozumieć uzyskanie co najmniej 60%
punktów w ramach danego kryterium tj. 12 pkt
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane na etapie oceny merytorycznej.
Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych
składowych kryterium zawarte będą w Karcie oceny
stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu.
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Zgodność projektu z właściwym celem
szczegółowym Priorytetu Inwestycyjnego
RPO WiM 2014-2020 oraz adekwatność
doboru i opisu wskaźników, źródeł oraz
sposobu ich pomiaru.
2.

3.

Trafność opisanej analizy ryzyka
nieosiągnięcia założeń projektu.

do tego etapu oceny.
W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność projektu
z właściwym celem szczegółowym Priorytetu Inwestycyjnego
RPO WiM 2014-2020 oraz adekwatność doboru i opisu
wskaźników, źródeł oraz sposobu ich pomiaru, w tym:
 wskazanie celu projektu,
 dobór i opis wskaźników realizacji celów, (wskaźników
rezultatu i produktu, w tym wskaźników programowych
i specyficznych),
 wskazanie źródeł i sposobów pomiaru wskaźników.
Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w
zakresie zgodnym z kartą oceny, stanowiącą załącznik do
Regulaminu konkursu.
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wniosek o
dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia kryterium w
zakresie opisanym w stanowisku negocjacyjnym i określonym
w Regulaminie konkursu. Uzupełnienie lub poprawa wniosku
o dofinansowanie przez wnioskodawcę będzie możliwe na
etapie negocjacji, o ile spełnione zostaną warunki określone
w Regulaminie konkursu, umożliwiające skierowanie projektu
do tego etapu oceny.
IZ dopuszcza możliwość zmiany treści wniosku o
dofinansowanie w zakresie branym pod uwagę przy ocenienie
spełniania kryterium, w sytuacji wystąpienia zdarzeń
niedających się przewidzieć na moment składania wniosku o
dofinansowanie. Każdy przypadek dokonania ww. zmian
będzie rozpatrywany indywidualnie przez IZ w kontekście
zachowania spełniania kryterium.
W ramach kryterium weryfikowana będzie trafność opisanej
analizy ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu (o ile dotyczy),
w tym:
 sytuacji, których wystąpienie utrudni lub uniemożliwi
osiągnięcie wartości docelowej wskaźników rezultatu,
 sposobu identyfikacji wystąpienia takich sytuacji (zajścia
ryzyka),
 działań, które zostaną podjęte, aby zapobiec wystąpieniu
ryzyka i jakie będą mogły zostać podjęte, aby
zminimalizować skutki wystąpienia ryzyka.
Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w
zakresie zgodnym z kartą oceny, stanowiącą załącznik do

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Za spełnienie przedmiotowego
kryterium można uzyskać:
W projektach, które nie zawierają analizy ryzyka: max
15 pkt, przy czym przez spełnienie przedmiotowego
kryterium należy rozumieć uzyskanie co najmniej 60%
punktów w ramach danego kryterium tj. 9 pkt
W projektach, które zawierają analizę ryzyka: max 10
pkt, przy czym przez spełnienie przedmiotowego
kryterium należy rozumieć uzyskanie co najmniej 60%
punktów w ramach danego kryterium tj. 6 pkt
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane na etapie oceny merytorycznej.
Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych
składowych kryterium zawarte będą w Karcie oceny
stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu.

Kryterium podlega ocenie wówczas, gdy wymóg
przedstawienia analizy ryzyka wskazano w Regulaminie
konkursu.
Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Za spełnienie przedmiotowego
kryterium można uzyskać max 10 pkt, przy czym przez
spełnienie przedmiotowego kryterium należy rozumieć
uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach danego
kryterium tj. 6 pkt
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane na etapie oceny merytorycznej.
Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych
składowych kryterium zawarte będą w Karcie oceny
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4.

Spójność zadań przewidzianych do realizacji
w ramach projektu oraz trafność doboru i
opisu tych zadań.

Regulaminu konkursu.
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wniosek o
dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia kryterium w
zakresie opisanym w stanowisku negocjacyjnym i określonym
w Regulaminie konkursu. Uzupełnienie lub poprawa wniosku
o dofinansowanie przez wnioskodawcę będzie możliwe na
etapie negocjacji, o ile spełnione zostaną warunki określone
w Regulaminie konkursu, umożliwiające skierowanie projektu
do tego etapu oceny.
W ramach kryterium weryfikowana będzie spójność zadań
przewidzianych do realizacji w ramach projektu oraz trafność
doboru i opisu tych zadań, w tym:
 szczegółowy opis i uzasadnienie potrzeby realizacji zadań
oraz racjonalność harmonogramu realizacji projektu,
 przyporządkowanie wskaźników realizacji do właściwego
zadania,
 uzasadnienie wyboru Partnerów do realizacji
poszczególnych zadań (o ile dotyczy),
 sposób, w jaki zostanie zachowana trwałość rezultatów
projektu (o ile dotyczy),
 trafność doboru wskaźników (w tym ich wartości
docelowej dla rozliczenia kwot ryczałtowych) i
dokumentów potwierdzających ich wykonanie (o ile
dotyczy).
Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w
zakresie zgodnym z kartą oceny, stanowiącą załącznik do
Regulaminu konkursu.
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wniosek o
dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia kryterium w
zakresie opisanym w stanowisku negocjacyjnym i określonym
w Regulaminie konkursu. Uzupełnienie lub poprawa wniosku
o dofinansowanie przez wnioskodawcę będzie możliwe na
etapie negocjacji, o ile spełnione zostaną warunki określone
w Regulaminie konkursu, umożliwiające skierowanie projektu
do tego etapu oceny.
IZ dopuszcza możliwość zmiany treści wniosku o
dofinansowanie w zakresie branym pod uwagę przy ocenienie
spełniania kryterium, w sytuacji wystąpienia zdarzeń
niedających się przewidzieć na moment składania wniosku o
dofinansowanie. Każdy przypadek dokonania ww. zmian

stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Za spełnienie przedmiotowego
kryterium można uzyskać max 20 pkt, przy czym przez
spełnienie przedmiotowego kryterium należy rozumieć
uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach danego
kryterium tj. 12 pkt
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane na etapie oceny merytorycznej.
Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych
składowych kryterium zawarte będą w Karcie oceny
stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu.
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5.

6.

Adekwatność potencjału Wnioskodawcy i
Partnerów (o ile dotyczy) oraz sposobu
zarządzania projektem.

Adekwatność doświadczenia
Wnioskodawcy i Partnerów (o ile dotyczy)
do zakresu realizacji projektu oraz ich
potencjał społeczny.

będzie rozpatrywany indywidualnie przez IZ w kontekście
zachowania spełniania kryterium.
W ramach kryterium weryfikowana będzie adekwatność
potencjału Wnioskodawcy i Partnerów (o ile dotyczy) oraz
sposobu zarządzania projektem, w tym opis:
 potencjału finansowego,
 posiadanego potencjału kadrowego oraz sposobu jego
wykorzystania w ramach projektu,
 posiadanego potencjału technicznego, w tym
sprzętowego i warunków lokalowych,
 kadry zewnętrznej zaangażowanej do realizacji projektu,
 struktury zarządzania projektem.
Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w
zakresie zgodnym z kartą oceny, stanowiącą załącznik do
Regulaminu konkursu.
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wniosek o
dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia kryterium w
zakresie opisanym w stanowisku negocjacyjnym i określonym
w Regulaminie konkursu. Uzupełnienie lub poprawa wniosku
o dofinansowanie przez wnioskodawcę będzie możliwe na
etapie negocjacji, o ile spełnione zostaną warunki określone
w Regulaminie konkursu, umożliwiające skierowanie projektu
do tego etapu oceny.
IZ dopuszcza możliwość zmiany treści wniosku o
dofinansowanie w zakresie branym pod uwagę przy ocenienie
spełniania kryterium, w sytuacji wystąpienia zdarzeń
niedających się przewidzieć na moment składania wniosku o
dofinansowanie. Każdy przypadek dokonania ww. zmian
będzie rozpatrywany indywidualnie przez IZ w kontekście
zachowania spełniania kryterium.
W ramach kryterium weryfikowana będzie:
 adekwatność doświadczenia Wnioskodawcy i Partnerów
(o ile dotyczy) do zakresu realizacji projektu, w tym w
zakresie tematycznym, jakiego dot. projekt, na rzecz
grupy docelowej, do której skierowany będzie projekt
oraz na określonym terytorium, którego będzie dotyczyć
realizacja projektu,
 opis potencjału społecznego Wnioskodawcy i Partnerów
(o ile dotyczy).
Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Za spełnienie przedmiotowego
kryterium można uzyskać max 10 pkt, przy czym przez
spełnienie przedmiotowego kryterium należy rozumieć
uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach danego
kryterium tj. 6 pkt
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane na etapie oceny merytorycznej.
Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych
składowych kryterium zawarte będą w Karcie oceny
stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Za spełnienie przedmiotowego
kryterium można uzyskać max 10 pkt, przy czym przez
spełnienie przedmiotowego kryterium należy rozumieć
uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach danego
kryterium tj. 6 pkt
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane na etapie oceny merytorycznej.
Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych
składowych kryterium zawarte będą w Karcie oceny
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7.

Prawidłowość budżetu projektu.

zakresie zgodnym z kartą oceny, stanowiącą załącznik do
Regulaminu konkursu.
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wniosek o
dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia kryterium w
zakresie opisanym w stanowisku negocjacyjnym i określonym
w Regulaminie konkursu. Uzupełnienie lub poprawa wniosku
o dofinansowanie przez wnioskodawcę będzie możliwe na
etapie negocjacji, o ile spełnione zostaną warunki określone
w Regulaminie konkursu, umożliwiające skierowanie projektu
do tego etapu oceny.
W ramach kryterium weryfikowana będzie prawidłowość
budżetu projektu, w tym:
 racjonalność i efektywność wydatków projektu
(rozumiana jako relacja nakład/rezultat oraz rynkowość
kosztów) oraz kwalifikowalność wydatków,
 niezbędność wydatków do realizacji projektu i osiągania
jego celów,
 poprawność uzasadnień kosztów (o ile dotyczy).
 techniczna poprawność wypełnienia budżetu projektu,
 poziom i prawidłowość cross-financingu,
 poziom i prawidłowość środków trwałych,
 poziom i prawidłowość wkładu własnego,
 poziom kosztów pośrednich.
Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w
zakresie zgodnym z kartą oceny, stanowiącą załącznik do
Regulaminu konkursu.
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić wniosek o
dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia kryterium w
zakresie opisanym w stanowisku negocjacyjnym i określonym
w Regulaminie konkursu. Uzupełnienie lub poprawa wniosku
o dofinansowanie przez wnioskodawcę będzie możliwe na
etapie negocjacji, o ile spełnione zostaną warunki określone
w Regulaminie konkursu, umożliwiające skierowanie projektu
do tego etapu oceny.
IZ dopuszcza możliwość zmiany treści wniosku o
dofinansowanie w zakresie branym pod uwagę przy ocenienie
spełniania kryterium, w sytuacji wystąpienia zdarzeń
niedających się przewidzieć na moment składania wniosku o
dofinansowanie. Każdy przypadek dokonania ww. zmian
będzie rozpatrywany indywidualnie przez IZ w kontekście

stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu.

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania
dofinansowania. Za spełnienie przedmiotowego
kryterium można uzyskać max 20 pkt, przy czym przez
spełnienie przedmiotowego kryterium należy rozumieć
uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach danego
kryterium tj. 12 pkt
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane na etapie oceny merytorycznej.
Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych
składowych kryterium zawarte będą w Karcie oceny
stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu.
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zachowania spełniania kryterium.

Kryteria merytoryczne – SPECYFICZNE OBLIGATORYJNE

Lp.

1.

2.

Nazwa kryterium

Okres wsparcia uczestników/czek projektu
powinien wynikać z ich zdiagnozowanych
potrzeb, natomiast minimalny okres realizacji
projektu wynosi 36 miesięcy.

Projektodawca składa wniosek o
dofinansowanie projektu obejmujący swoim
działaniem wymieniony poniżej obszar
interwencji, tj. teren powiatów:
węgorzewski, gołdapski, giżycki, olecki, ełcki,
piski.

Definicja kryterium
Okres wsparcia powinien wynikać ze
zdiagnozowanych potrzeb uczestników/czek
projektu w zakresie usług wsparcia ekonomii
społecznej i przyznania środków finansowych
dla spółdzielni socjalnej i/lub wsparcia
pomostowego przez okres do 6 miesięcy od
dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia
pomostowego (w uzasadnionych przypadkach
okres ten może zostać przedłużony do 12
miesięcy). Tak określony czas realizacji
projektu pozwoli projektodawcom na
precyzyjne zaplanowanie udzielanego
wsparcia rozwojowego, co wpłynie na
sprawne rozliczenie finansowe oraz
osiągnięcie założonych wartości wskaźników.
Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznych „tak” albo
„nie”.
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w
oparciu o zapisy treści wniosku na etapie
oceny merytorycznej.
Niezwykle ważne jest uaktywnianie terenów,
na których istnieje zapotrzebowanie na
kontynuację działań z zakresu ekonomii
społecznej.
Aby skutecznie i równomiernie zwalczać
skutki kryzysu, należy podejmować i
kontynuować działania szczególnie w
miejscach dotkniętych jego skutkami.
Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznych „tak”,

Opis znaczenia kryterium

Ocena
(Tak / Nie lub pkt.)

Spełnienie kryterium jest konieczne do
przyznania dofinansowania. Projekty
niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej.

TAK/NIE

Spełnienie kryterium jest konieczne do
przyznania dofinansowania. Projekty
niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej.

TAK/NIE/NIE DOTYCZY
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3.

4.

5.

Projektodawca składa wniosek o
dofinansowanie projektu obejmujący swoim
działaniem wymieniony poniżej obszar
interwencji, tj. teren powiatów:
bartoszycki, lidzbarski, kętrzyński, olsztyński
grodzki, olsztyński ziemski, mrągowski.

Projektodawca składa wniosek o
dofinansowanie projektu obejmujący swoim
działaniem wymieniony poniżej obszar
interwencji, tj. teren powiatów:
braniewski, elbląski grodzki, elbląski ziemski,
ostródzki, iławski.

Projektodawca składa wniosek o
dofinansowanie projektu obejmujący swoim
działaniem wymieniony poniżej obszar
interwencji, tj. teren powiatów:
nidzicki, działdowski, szczycieński,
nowomiejski.

„nie” albo stwierdzeniu, że kryterium „nie
dotyczy” danego projektu.
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w
oparciu o zapisy treści wniosku na etapie
oceny merytorycznej.
Niezwykle ważne jest uaktywnianie terenów,
na których istnieje zapotrzebowanie na
kontynuację działań z zakresu ekonomii
społecznej.
Aby skutecznie i równomiernie zwalczać
skutki kryzysu, należy podejmować i
kontynuować działania szczególnie w
miejscach dotkniętych jego skutkami.
Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznych „tak”,
„nie” albo stwierdzeniu, że kryterium „nie
dotyczy” danego projektu.
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w
oparciu o zapisy treści wniosku na etapie
oceny merytorycznej.
Niezwykle ważne jest uaktywnianie terenów,
na których istnieje zapotrzebowanie na
kontynuację działań z zakresu ekonomii
społecznej.
Aby skutecznie i równomiernie zwalczać
skutki kryzysu, należy podejmować i
kontynuować działania szczególnie w
miejscach dotkniętych jego skutkami.
Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznych „tak”,
„nie” albo stwierdzeniu, że kryterium „nie
dotyczy” danego projektu.
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w
oparciu o zapisy treści wniosku na etapie
oceny merytorycznej.
Niezwykle ważne jest uaktywnianie terenów,
na których istnieje zapotrzebowanie na
kontynuację działań z zakresu ekonomii
społecznej.
Aby skutecznie i równomiernie zwalczać
skutki kryzysu, należy podejmować i

Spełnienie kryterium jest konieczne do
przyznania dofinansowania. Projekty
niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej.

TAK/NIE/NIE DOTYCZY

Spełnienie kryterium jest konieczne do
przyznania dofinansowania. Projekty
niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej.

TAK/NIE/NIE DOTYCZY

Spełnienie kryterium jest konieczne do
przyznania dofinansowania. Projekty
niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej.

TAK/NIE/NIE DOTYCZY
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6.

Projekt zakłada świadczenie w sposób
komplementarny i łączny usług wsparcia
ekonomii społecznej oraz operatora dotacji,
w tym co najmniej wymienionych w SzOOP w
części poświęconej Działaniu 11.3.

kontynuować działania szczególnie w
miejscach dotkniętych jego skutkami.
Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznych „tak”,
„nie” albo stwierdzeniu, że kryterium „nie
dotyczy” danego projektu.
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w
oparciu o zapisy treści wniosku na etapie
oceny merytorycznej.
Dla rozwoju ekonomii społecznej w
województwie warmińsko- mazurskim ważne
jest działanie silnych Ośrodków Wsparcia
Ekonomii Społecznej (OWES), świadczących
komplementarne usługi animacyjne,
inkubacyjne, wsparcie biznesowe oraz usługi
operatora dotacji. OWES powinny
charakteryzować się wysoką jakością
świadczonych usług, dzięki czemu podmioty
ekonomii społecznej w regionie będą mogły
liczyć na profesjonalne wsparcie swojej
działalności.
Zakres działań OWES powinien być zbieżny z
zakresem określonym w SzOOP, Krajowym
Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej
(KPRES) oraz Standardach Ośrodków Wsparcia
Ekonomii Społecznej. Należy podkreślić, że
OWES powinien stosować instrumenty
najlepiej dostosowane do potrzeb i potencjału
danego klienta. Tym samym Standardy
Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej
dopuszczają stosowanie przez OWES również
innych instrumentów, jeśli OWES uzna to za
stosowne i adekwatne do potrzeb swoich
klientów.
Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznych „tak” albo
„nie”.
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w
oparciu o zapisy treści wniosku na etapie
oceny merytorycznej.

Spełnienie kryterium jest konieczne do
przyznania dofinansowania. Projekty
niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej.

TAK/NIE
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7.

Projekt zakłada utworzenie średniorocznie co
najmniej 17 miejsc pracy na terenie
województwa warmińsko – mazurskiego dla
osób, wskazanych
w definicji przedsiębiorstwa społecznego (w
ramach usług animacyjnych i inkubacyjnych
OWES)
Projekt zakłada utworzenie średniorocznie co
najmniej 7 miejsc pracy na terenie
województwa warmińsko – mazurskiego,, w
wyniku działalności OWES we wspartych
przedsiębiorstwach społecznych (w ramach
usług biznesowych)

8.

Projekt zakłada powstanie średniorocznie 10
grup inicjatywnych, które w toku wsparcia
wypracowały założenia co do utworzenia
podmiotu ekonomii społecznej.

Powyższe kryterium wynika z „Wytycznych w
zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z
wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata
2014-2020”.
W trosce o efektywne wykorzystanie środków
alokacji przeznaczonej na niniejszy konkurs,
wnioskodawca powinien zaplanować
utworzenie średniorocznie co najmniej 17
miejsc pracy w nowych oraz 7 w istniejących
przedsiębiorstwach społecznych na terenie
województwa warmińsko - mazurskiego.
Szczegółowe informacje dotyczące
metodologii pomiaru wskaźnika zostaną
określone w Regulaminie konkursu.
Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznych „tak” albo
„nie”.
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi na
etapie oceny merytorycznej: w oparciu o
deklaratywne zapisy treści wniosku oraz w
trakcie realizacji projektu. Wnioskodawca jest
zobowiązany do przedstawienia wskazanej
informacji we wniosku w sposób czytelny i nie
budzący wątpliwości.
Powyższe kryterium wynika z „Wytycznych w
zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z
wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata
2014-2020”.
Rozwój ekonomii społecznej wymaga
pobudzenia aktywności obywatelskiej. Usługi
animacji lokalnej prowadzone przez OWES
powinny zmierzać do pobudzenia aktywności
osób, grup i instytucji w przestrzeni
publicznej, ożywienia społeczności lokalnej
poprzez inicjowanie różnego rodzaju
aktywności polegających na pracy z grupami
w środowisku lokalnym mających szczególnie
na celu aktywizację zawodową i społeczną
osób zagrożonych wykluczeniem.

Spełnienie kryterium jest konieczne do
przyznania dofinansowania. Projekty
niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej.

TAK/NIE

Spełnienie kryterium jest konieczne do
przyznania dofinansowania. Projekty
niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej.

TAK/NIE
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9.

Projekt zakłada powstanie średniorocznie 6
środowisk , które w wyniku działalności
OWES przystąpiły do wspólnej realizacji
przedsięwzięcia mającego na celu rozwój
ekonomii społecznej.

Szczegółowe informacje dotyczące
metodologii pomiaru wskaźnika zostaną
określone w regulaminie konkursu.
Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznych „tak” albo
„nie”.
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi: na
etapie oceny merytorycznej w oparciu o
deklaratywne zapisy treści wniosku oraz w
trakcie realizacji projektu. Wnioskodawca jest
zobowiązany do przedstawienia wskazanej
informacji we wniosku w sposób czytelny i nie
budzący wątpliwości.
Powyższe kryterium wynika z „Wytycznych w
zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z
wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata
2014-2020”.
Rozwój ekonomii społecznej wymaga
pobudzenia aktywności obywatelskiej. Usługi
animacji lokalnej prowadzone przez OWES
powinny zmierzać do pobudzenia aktywności
osób, grup i instytucji w przestrzeni
publicznej, ożywienia społeczności lokalnej
poprzez inicjowanie różnego rodzaju
aktywności polegających na pracy z grupami
w środowisku lokalnym mających szczególnie
na celu aktywizację zawodową i społeczną
osób zagrożonych wykluczeniem.
Szczegółowe informacje dotyczące
metodologii pomiaru wskaźnika zostaną
określone w regulaminie konkursu.
Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznych „tak” albo
„nie”.
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi: na
etapie oceny merytorycznej w oparciu o
deklaratywne zapisy treści wniosku oraz w
trakcie realizacji projektu. Wnioskodawca jest
zobowiązany do przedstawienia wskazanej
informacji we wniosku w sposób czytelny i nie

Spełnienie kryterium jest konieczne do
przyznania dofinansowania. Projekty
niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej.

TAK/NIE
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budzący wątpliwości.

10.

Projekt zakłada, że w wyniku działalności
OWES średniorocznie wzrosły obroty
przedsiębiorstw objętych wsparciem o 3 %.

11.

Projekt zakłada utworzenie średniorocznie 5
organizacji pozarządowych prowadzących
działalność odpłatna pożytku publicznego lub
działalność gospodarczą.

Powyższe kryterium wynika z „Wytycznych w
zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z
wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata
2014-2020”.
OWES-y w ramach realizacji usług rozwoju
ekonomii społecznej (usług inkubacyjnych)
powinny zmierzać do ekonomizowania
organizacji pozarządowych.
Szczegółowe informacje dotyczące
metodologii pomiaru wskaźnika zostaną
określone w regulaminie konkursu.
Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznych „tak” albo
„nie”.
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi: na
etapie oceny merytorycznej w oparciu o
deklaratywne zapisy treści wniosku oraz w
trakcie realizacji projektu. Wnioskodawca jest
zobowiązany do przedstawienia wskazanej
informacji we wniosku w sposób czytelny i nie
budzący wątpliwości.
Powyższe kryterium wynika z „Wytycznych w
zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z
wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata
2014-2020”.
Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznych „tak” albo
„nie”.
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi na
etapie oceny merytorycznej w oparciu o
deklaratywne zapisy treści wniosku i w okresie
realizacji projektu. Wnioskodawca jest
zobowiązany do przedstawienia wskazanej
informacji we wniosku w sposób czytelny i nie
budzący wątpliwości.

Spełnienie kryterium jest konieczne do
przyznania dofinansowania. Projekty
niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej.

TAK/NIE

Spełnienie kryterium jest konieczne do
przyznania dofinansowania. Projekty
niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej.

TAK/NIE
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12.

Projekt przewiduje, że co najmniej 20%
uczestników podejmie zatrudnienie.

13.

Projekt zakłada nawiązanie współpracy z
beneficjentami PI 9i i 9iv w celu wspierania
zatrudnienia osób wychodzących z
warsztatów terapii zajęciowej (WTZ),
centrów integracji społecznych (CIS),
placówek opiekuńczo wychowawczych,
zakładów poprawczych i innych tego typu
placówek w ekonomii społecznej, aby w pełni
zrealizowana została ścieżka reintegracji.

Interwencja w ramach Poddziałania
ukierunkowana jest na realizację celów
Strategii EU2020 dotyczących zatrudnienia i
zwalczania ubóstwa. Zgodnie ze Strategią
Rozwoju Kraju 2020 walka z wykluczeniem
społecznym jest jednym z celów działań w
obszarze poprawy spójności społecznej i
terytorialnej.
Projekty realizowane w ramach niniejszego
Poddziałania przyczyniają się do realizacji tych
celów przynosząc efekty bezpośrednie lub
pośrednie w dłuższej perspektywie czasowej,
ograniczając ryzyko przerywania aktywności
zawodowej oraz ubóstwa
i wykluczenia społecznego.
Wskaźnik mierzony jest do 4 tygodni po
zakończeniu udziału uczestnika w projekcie.
Szczegółową metodologię pomiaru wskaźnika
określa Regulamin Konkursu.
Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznych „tak” albo
„nie”.
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w
oparciu o zapisy treści wniosku na etapie
oceny merytorycznej.
Powyższe kryterium wynika z „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 20142020”. Celem kryterium jest ukończenie przez
uczestników projektów pełnej ścieżki
reintegracji i włączenie ich w życie społeczne
oraz znalezienie zatrudnienia.
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w
oparciu o zapisy treści wniosku.
Wnioskodawca jest zobowiązany do
przedstawienia wskazanej informacji we
wniosku w sposób czytelny i nie budzący
wątpliwości.

Spełnienie kryterium jest konieczne do
przyznania dofinansowania. Projekty
niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej.

TAK/NIE

Spełnienie kryterium jest konieczne do
przyznania dofinansowania. Projekty
niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane na etapie
oceny merytorycznej.

TAK/NIE
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Kryteria merytoryczne – SPECYFICZNE FAKULTATYWNE

Lp.

1.

2.

Nazwa kryterium

Projekt zakłada utworzenie spółdzielni
socjalnej, której
założycielami/pracownikami będzie co
najmniej 20% osób: w wieku
15-30 lat/50+/niepełnosprawnych
pozostających bez zatrudnienia w okresie
ostatnich 2 lat.

Projekt zakłada tworzenie spółdzielni
socjalnych przez osoby prawne (m.in.
podmioty, o których mowa w art. 4 ust 2 pkt
2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych)
oraz podmioty reintegracyjne np. warsztaty
terapii zajęciowej (WTZ) oraz
przystępowanie do tych spółdzielni przez
osoby fizyczne bądź zatrudnienie w tych
spółdzielniach osób fizycznych.

Definicja kryterium
Wspieranie osób w wieku 15-30 lat/ 50+/
niepełnosprawnych w powrocie na rynek pracy
jest jednym z głównych priorytetów działań
zaplanowanych w ramach OP 11. Aktywizacja
społeczna i zawodowa osób w wieku 15-30
lat/50+/niepełnosprawnych ma miejsce w pełni
w przedsiębiorstwie społecznym, gdzie zysk
społeczny jest ważniejszy od zysku
ekonomicznego. Zatrudnienie osób
niepełnosprawnych w takim przedsiębiorstwie
daje gwarancję na pełne wprowadzenie ich na
rynek pracy. Przez osoby pozostające bez
zatrudnienia należy rozumieć osoby bezrobotne
lub osoby nieaktywne zawodowo pozostające
bez zatrudnienia łącznie przez ponad 12
miesięcy w okresie ostatnich 2 lat.
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w
oparciu o zapisy treści wniosku. Wnioskodawca
jest zobowiązany do przedstawienia wskazanej
informacji we wniosku w sposób czytelny i nie
budzący wątpliwości.
W ramach tego kryterium dodatkowo
premiowane będzie stworzenie spółdzielni
socjalnych przez osoby prawne tj. organizacje
pozarządowe w rozumieniu przepisów o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie lub jednostki samorządu
terytorialnego, kościelne osoby prawne wraz z
podmiotami reintegracji CIS, KIS, WTZ.
Współpraca podmiotów reintegracyjnych
(KIS,CIS,WTZ) np. z jednostką samorządu
terytorialnego jest istotnym elementem
rozwoju społeczno-gospodarczego gminy ,
promuje ekonomię społeczną jak również daje

Opis znaczenia kryterium

Ocena
(Tak / Nie lub pkt.)

Kryterium punktowe. Spełnienie
kryterium nie jest obowiązkowe.
Punkty mają charakter premiowy, a
ich uzyskanie zwiększa ogólną liczbę
punktów przyznanych dla projektu, a
tym samym może prowadzić do
uplasowania projektu na wyższym
miejscu w liście rankingowej. Punkty
za kryteria merytoryczne specyficzne
są przyznawane wyłącznie w
przypadku uzyskania minimum 60
punktów za kryteria merytoryczne.
W przypadku spełnienia kryterium
projekt uzyska maksymalną liczbę
punktów. W przeciwnym przypadku
projekt uzyska 0 punktów.

0/20

Kryterium punktowe. Spełnienie
kryterium nie jest obowiązkowe.
Punkty mają charakter premiowy a
ich uzyskanie zwiększa ogólną liczbę
punktów przyznanych dla projektu a
tym samym może prowadzić do
uplasowania projektu na wyższym
miejscu w liście rankingowej. Punkty
za kryteria merytoryczne specyficzne
są przyznawane wyłącznie w
przypadku uzyskania minimum 60
punktów za kryteria merytoryczne.
W przypadku spełnienia kryterium

0/20
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gwarancję trwałości utworzonych spółdzielni
socjalnych. Ponadto zatrudnianie osób
fizycznych w tych spółdzielniach daje np.
uczestników WTZ możliwość wejście na otwarty
rynek pracy.
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w
oparciu o zapisy treści wniosku. Wnioskodawca
jest zobowiązany do przedstawienia wskazanej
informacji we wniosku w sposób czytelny i nie
budzący wątpliwości.

3.

Projekt zapewnia, że w dostępie do
wsparcia w zakresie tworzenia miejsc pracy
w sektorze przedsiębiorstw społecznych
preferowane są osoby zagrożone ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym, które
skorzystały z projektów w ramach PI 9i, a
których ścieżka reintegracji wymaga
dalszego wsparcia w ramach PI 9v.

Powyższe kryterium wynika z „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 20142020”. Celem kryterium jest ukończenie przez
uczestników projektów pełnej ścieżki
reintegracji i włączenie ich w życie społeczne
oraz znalezienie zatrudnienia.
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w
oparciu o zapisy treści wniosku. Wnioskodawca
jest zobowiązany do przedstawienia wskazanej
informacji we wniosku w sposób czytelny i nie
budzący wątpliwości.

projekt uzyska maksymalną liczbę
punktów. W przeciwnym przypadku
projekt uzyska 0 punktów.

Kryterium punktowe. Spełnienie
kryterium nie jest obowiązkowe.
Punkty mają charakter premiowy a
ich uzyskanie zwiększa ogólną liczbę
punktów przyznanych dla projektu a
tym samym może prowadzić do
uplasowania projektu na wyższym
miejscu w liście rankingowej. Punkty
za kryteria merytoryczne specyficzne
są przyznawane wyłącznie w
przypadku uzyskania minimum 60
punktów za kryteria merytoryczne.
Projekt uzyska 5 punktów, jeśli
założono w nim, że wsparcie w
zakresie tworzenia miejsc pracy w
sektorze przedsiębiorstw
społecznych uzyska co najmniej 1
osoba zagrożona ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, która
skorzystała z projektów w ramach PI
9i, a której ścieżka reintegracji
wymaga dalszego wsparcia w ramach
PI 9v, 10 pkt jeśli będzie to 2-5 ww.
osób i 20 pkt jeśli z zatrudnienie
znajdzie 6 ww. osób i więcej. W
przeciwnym wypadku projekt
otrzymuje 0 pkt.

0 – jeśli nie spełnia
5 – jeśli zatrudnienie znajdzie 1
osoba
10 – jeśli zatrudnienie znajdzie
2-5 osób
20 – jeśli zatrudnienie znajdzie
6 osób i więcej
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Kryteria etapu negocjacji

Lp.

1.

Nazwa kryterium

Negocjacje zakończyły się wynikiem
pozytywnym.

Definicja kryterium
Negocjacje obejmują wszystkie kwestie
wskazane przez oceniających w kartach oceny
projektu związane z oceną kryteriów wyboru
projektów oraz ewentualnie dodatkowe kwestie
wskazane przez przewodniczącego KOP związane
z oceną kryteriów wyboru projektów.
Zakończenie negocjacji wynikiem pozytywnym
oznacza, że w ich wyniku:
a) do wniosku zostały wprowadzone korekty
wskazane przez oceniających w kartach oceny
projektu i/lub przez przewodniczącego KOP i/lub
inne zmiany wynikające z ustaleń dokonanych
podczas negocjacji i/lub
b) KOP uzyskał i zaakceptował informacje i
wyjaśnienia od wnioskodawcy dotyczące
określonych zapisów we wniosku, wskazanych
przez oceniających w kartach oceny projektu
i/lub przewodniczącego KOP i/lub
c) do wniosku nie zostały wprowadzone inne
zmiany niż te, które wynikają z kart oceny
projektu i/lub uwag przewodniczącego KOP i/lub
ustaleń wynikających z procesu negocjacji.

Opis znaczenia kryterium

Spełnienie kryterium jest
konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty
niespełniające
przedmiotowego kryterium
są odrzucane na etapie
negocjacji.

Ocena
(Tak / Nie lub pkt.)

Ocena spełnienia kryterium polega
na przypisaniu mu wartości
logicznej „tak”, „nie” albo
stwierdzeniu, że kryterium „nie
dotyczy” danego projektu.

Definicja kryterium (tj. przede wszystkim informacja o zasadach jego oceny oraz, gdzie może mieć to zastosowanie, metodach jego pomiaru);
Opis znaczenia kryterium (np. informacja o tym czy spełnienie danego kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania, czy spełnienie danego kryterium jest stopniowalne, jaka wagę w
ostatecznej ocenie ma ocena danego kryterium);
Ocena – określenie możliwych sposobów oceny – np. tak/nie/nie dotyczy, 0/1, max 5 pkt, itp.
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