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Załącznik do uchwały Nr 1/2017 

Komitetu Monitorującego Regionalny 

Program Operacyjny Województwa 

Podlaskiego na lata 2014-2020   

z dnia 26 stycznia 2017  

 
 

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW ZINTEGROWANYCH (TRYB KONKURSOWY)  
Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałanie 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF (PI 9iv) 

Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałanie 8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOF (PI 9a) 

Typ projektu: usługi opiekuńcze i asystenckie oraz mieszkalnictwo wspomagane 

I etap oceny – ocena uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego 

 
Kryteria merytoryczne dopuszczające szczególne – poszczególne kryteria uznaje się za spełnione w przypadku, gdy odpowiedzi na wszystkie szczegółowe pytania 

opisujące wymogi kryterium są twierdzące (z wyjątkiem sytuacji gdy dane kryterium/pytanie szczegółowe nie dotyczy danego typu projektu). 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Zapotrzebowanie na 
usługi społeczne 

Wymogi kryterium: 
Czy działania w projekcie obejmują swoim zasięgiem obszar, w ramach którego zostały zdefiniowane 
deficyty w zakresie dostępności do poszczególnych rodzajów usług z uwzględnieniem 
zidentyfikowanych problemów i potrzeb? 

 

Weryfikacji w ramach kryterium dokonuje się na podstawie 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, które wskazują, że w przypadku usług społecznych w ramach 9iv realizowane wsparcie jest 
skoncentrowane na skoordynowanych działaniach zwiększających dostępność usług społecznych 
w województwie poprzez projekty zapewniające trwałość efektów i włączenie usług społecznych 

Spełnienie kryterium jest 
konieczne do przyznania 
dofinansowania. 

Projekty niespełniające kryterium 
będą odrzucane na etapie oceny 
formalno-merytorycznej 
uproszczonego wniosku o 
dofinansowanie projektu 
zintegrowanego.  
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w politykę rozwoju w województwie.  

W ramach kryterium badane będzie powiązanie analizy przeprowadzonej przez beneficjenta z diagnozą 
zawartą w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego 
na lata 2014-2020 oraz  w dokumencie Kluczowe obszary wsparcia wraz z diagnozą grup docelowych 
Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. 

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznych „tak” lub „nie”. Spełnienie 
danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści uproszczonego wniosku 
o dofinansowanie projektu zintegrowanego. 

2. Zakres wsparcia Wymogi kryterium: 

 

Czy zakres wsparcia w projekcie jest zgodny z warunkami określonymi przez IOK w Regulaminie 
konkursu, w szczególności czy projekt spełnia zasady deinstytucjonalizacji usług społecznych? 

Wprowadzenie kryterium ma celu zapewnienie wysokiego standardu oraz jednolitych warunków 
realizacji usług społecznych w ramach interwencji EFS oraz zapewnienie realizacji projektu zgodnie 
z założeniami programu oraz wytycznymi horyzontalnymi. Kryterium zostanie uznane za spełnione 
w sytuacji, gdy w treści wniosku o dofinansowanie znajdą się informacje/deklaracje potwierdzające 
spełnienie wszystkich warunków określonych w Regulaminie konkursu na podstawie 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 odnośnie do danego typu projektu/formy wsparcia zaplanowanej 
w projekcie. 

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznych „tak” lub „nie”. Spełnienie 
danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści uproszczonego wniosku 
o dofinansowanie projektu zintegrowanego. 

Spełnienie kryterium jest 
konieczne do przyznania 
dofinansowania. 

Projekty niespełniające kryterium 
będą odrzucane na etapie oceny 
formalno-merytorycznej 
uproszczonego wniosku o 
dofinansowanie projektu 
zintegrowanego. 

3. Kompleksowy 
charakter projektu 

Wymogi kryterium: 

 

Czy projekt zakłada kompleksowe długoterminowe oddziaływanie o charakterze profilaktycznym, 
terapeutycznym i/lub edukacyjnym oraz interwencyjnym przy jednoczesnym zabezpieczeniu miejsc 
świadczenia pomocy o charakterze dziennym i/lub całodobowym?  

Kompleksowe wsparcie rozumiane jest jako całościowe działania we wszystkich sferach życia grup, czy 
społeczności a nie jedynie przeciwdziałanie dysfunkcjonalności tej grupy. 

W ramach kryterium  weryfikacji będzie podlegać, czy zaplanowane działania są ukierunkowane na 

Spełnienie kryterium jest 
konieczne do przyznania 
dofinansowania. 

Projekty niespełniające kryterium 
będą odrzucane na etapie oceny 
formalno-merytorycznej 
uproszczonego wniosku o 
dofinansowanie projektu 
zintegrowanego. 
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rozwiązanie określonych problemów zdefiniowanych przez IOK oraz wynikających z diagnozy 
beneficjenta. 

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznych „tak” lub „nie”. Spełnienie 
danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści uproszczonego wniosku 
o dofinansowanie projektu zintegrowanego. 

4. Trwałość projektu Wymogi kryterium: 

Czy Wnioskodawca dokonał analizy zagrożeń dotyczących utrzymania trwałości projektu i czy 
zaplanował odpowiednie działanie w przypadku ich wystąpienia? 

Czy z przedstawionych przez Wnioskodawcę dokumentów wynika, że cele projektu zostaną utrzymane 
po zakończeniu jego realizacji oraz że projekt nie będzie poddany znaczącym modyfikacjom? 

Czy Wnioskodawca zobowiązuje się do zachowania trwałości planowanych przedsięwzięć dotyczących 
zapewniania dostępu do usług zgodnie z zakresem trwałości wynikającym z Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 oraz 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 (w przypadku projektów EFS zachowanie trwałości co najmniej przez 
okres odpowiadający okresowi realizacji projektu, nie krótszy niż 2 lata)? 

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznych „tak” lub „nie”. Spełnienie 
danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści uproszczonego wniosku 
o dofinansowanie projektu zintegrowanego. 

Spełnienie kryterium jest 
konieczne do przyznania 
dofinansowania. 

Projekty niespełniające kryterium 
będą odrzucane na etapie oceny 
formalno-merytorycznej 
uproszczonego wniosku o 
dofinansowanie projektu 
zintegrowanego. 
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5. Grupa docelowa 
projektu 

Wymogi kryterium: 

Czy Wnioskodawca zapewnia preferencje wyboru osób lub rodzin korzystających z Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), a zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin 
stanowi uzupełnienie działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach 
działań towarzyszących?  

Czy Wnioskodawca zapewnia preferencje dla osób z niepełnosprawnościami lub osób 
niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę 
samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 
roku o pomocy społecznej? 

Wprowadzenie przedmiotowego 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. 

Kryterium zostanie uznane za spełnione w sytuacji, gdy we wniosku o dofinansowanie znajdzie się 
informacja/deklaracja, że Wnioskodawca będzie preferował uczestnictwo w projekcie ww. grupy osób 
wraz z opisem zasad preferencji. 

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznych „tak” lub „nie”. Spełnienie 
danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści uproszczonego wniosku 
o dofinansowanie projektu zintegrowanego. 

Spełnienie kryterium jest 
konieczne do przyznania 
dofinansowania. 

Projekty niespełniające kryterium 
będą odrzucane na etapie oceny 
formalno-merytorycznej 
uproszczonego wniosku o 
dofinansowanie projektu 
zintegrowanego.  

 

Kryteria merytoryczne szczegółowe (Kryteria różnicujące) – warunkiem weryfikacji zgodności projektu z kryteriami punktowymi jest spełnienie wszystkich kryteriów 
merytorycznych dopuszczających. Uproszczony wniosek o dofinansowanie projektu zintegrowanego otrzymuje pozytywną ocenę, jeśli uzyska co najmniej 60% 
maksymalnej liczby punktów w ramach ogólnej oceny kryteriów różnicujących 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium 
Opis znaczenia kryterium 

1. Rewitalizacyjny 
charakter projektu 

Ocena kryterium: 

Ocenie podlegać będzie, czy projekt wynika z programu rewitalizacji: 

 10 pkt. – jest projektem rewitalizacyjnym w rozumieniu Wytycznych w zakresie rewitalizacji 
w programach operacyjnych na lata 2014-2020, 

 5 pkt. – ma charakter rewitalizacyjny, jednak dla obszaru nie opracowano programu rewitalizacji, 

 0 pkt. – nie ma charakteru rewitalizacyjnego i nie wynika z programu rewitalizacji. 

Pojęcie programu rewitalizacji definiowane jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji 
w programach operacyjnych na lata 2014-2020. 

Punkty w ramach kryterium nie 
podlegają sumowaniu.  

Maksymalna liczba punktów za 
spełnienie kryterium: 10. 

W ramach oceny kryterium nie 
jest wymagane uzyskanie 
minimum punktowego. 
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Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na podstawie treści uproszczonego wniosku o 
dofinansowanie projektu zintegrowanego. Kryterium będzie oceniane poprzez przypisanie mu 
odpowiednich wartości punktowych.   

2. Efektywność 
docierania do grup 
defaworyzowanych 

Ocena kryterium: 

Ocenie podlegać będzie zdolność projektu do wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem spośród całej, 
zidentyfikowanej na obszarze oddziaływania projektu grupy docelowej osób zagrożonych 
wykluczeniem. Punkty przyznawane będą w zależności od wartości wskaźnika (liczba osób objęta 
projektem/liczebność grupy docelowej wg diagnozy przeprowadzonej przez wnioskodawcę): 

 do 5% włącznie - 0 pkt., 

 powyżej 5% do 10% włącznie - 10 pkt., 

 powyżej 10% do 15% włącznie - 15 pkt., 

 powyżej 15% - 20 pkt., 

 projekty dotyczące mieszkalnictwa wspomaganego - 20 pkt. 

Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na podstawie treści uproszczonego wniosku o 
dofinansowanie projektu zintegrowanego. Kryterium będzie oceniane poprzez przypisanie mu 
odpowiednich wartości punktowych.   

Punkty w ramach kryterium nie 
podlegają sumowaniu.  

Maksymalna liczba punktów za 
spełnienie kryterium: 20. 

W ramach oceny kryterium nie 
jest wymagane uzyskanie 
minimum punktowego. 

3. Zasięg oddziaływania 
projektu 

Ocena kryterium: 

Ocenie podlegać będzie zasięg oddziaływania projektu. Preferowane będą projekty o zasięgu 
oddziaływania w większej liczbie gmin na terenie BOF. Pod pojęciem zasiągu oddziaływania należy 
rozumieć wpływ operacji na dany obszar: 

 projekt swoim zasięgiem obejmuje tylko jedną gminę BOF – 3 pkt., 

 projekt swoim zasięgiem obejmuje co najmniej 5 gmin BOF – 6 pkt., 

 projekt swoim zasięgiem obejmuje cały teren BOF – 9 pkt. 

Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na podstawie treści uproszczonego wniosku o 
dofinansowanie projektu zintegrowanego. Kryterium będzie oceniane poprzez przypisanie mu 
odpowiednich wartości punktowych.   

Punkty w ramach kryterium nie 
podlegają sumowaniu.  

Maksymalna liczba punktów za 
spełnienie kryterium: 9. 

W ramach oceny kryterium nie 
jest wymagane uzyskanie 
minimum punktowego. 

4. Efektywność 
kosztowa utrzymania 
1 potencjalnego 
użytkownika miejsca 
świadczenia usług 
społecznych 

Ocena kryterium: 

Ocenie podlegać będzie koszt utrzymania 1 potencjalnego użytkownika miejsca świadczenia usługi 
społecznej w ramach objętej wsparciem infrastruktury obliczony jako iloraz wnioskowanej kwoty 
dofinansowania (na usługi o charakterze terapeutycznym lub edukacyjnym i interwencyjnym) 
i szacowanej liczby osób objętych ulepszonymi usługami społecznymi. 

Punkty w ramach kryterium nie 
podlegają sumowaniu.  

Maksymalna liczba punktów za 
spełnienie kryterium: 12. 

W ramach oceny kryterium nie 
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Punktacja w ramach kryterium będzie przyznawana wg następujących zasad: nr rankingowy każdego 
projektu na liście ułożonej według wielkości efektywności kosztowej dzielony będzie przez liczbę 
projektów. W przypadku, gdy wynik zawiera się w przedziale:  

 0 – 0,25 włącznie - projekt otrzymuje 12 pkt., 

 powyżej 0,25 – 0,5 włącznie - projekt otrzymuje 9 pkt., 

 powyżej 0,5 – 0,75 włącznie - projekt otrzymuje 6 pkt., 

 powyżej 0,75 – 1 - projekt otrzymuje 3 pkt. 

Rezultatem w tym działaniu będzie liczba osób objęta ulepszonymi usługami społecznymi. 

Wskazana liczba punktów ulega podwojeniu, w przypadku projektów skierowanych wyłącznie lub 
głównie do osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, przy czym maksymalna możliwa liczba punktów 
wynosi 12. 

Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na podstawie treści uproszczonego wniosku o 
dofinansowanie projektu zintegrowanego. Kryterium będzie oceniane poprzez przypisanie mu 
odpowiednich wartości punktowych.   

jest wymagane uzyskanie 
minimum punktowego. 

5. Publiczny koszt 
utworzenia nowego 
miejsca świadczenia 
usługi społecznej 

Ocena kryterium: 

Ocenie podlegać będzie koszt utworzenia miejsca świadczenia usługi społecznej w ramach objętej 
wsparciem infrastruktury obliczony jako iloraz wnioskowanej kwoty dofinansowania w ramach EFRR 
i liczby utworzonych nowych miejsc świadczenia usługi społecznej. 

Punktacja w ramach kryterium będzie przyznawana wg następujących zasad: nr rankingowy każdego 
projektu na liście ułożonej według wielkości efektywności kosztowej dzielony będzie przez liczbę 
projektów. W przypadku, gdy wynik zawiera się w przedziale:  

 0 – 0,25 włącznie - projekt otrzymuje 12 pkt.,  

 powyżej 0,25 – 0,5 włącznie - projekt otrzymuje 9 pkt., 

 powyżej 0,5 – 0,75 włącznie - projekt otrzymuje 6 pkt.,  

 powyżej 0,75 – 1 - projekt otrzymuje 3 pkt. 

Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na podstawie treści uproszczonego wniosku o 
dofinansowanie projektu zintegrowanego. Kryterium będzie oceniane poprzez przypisanie mu 
odpowiednich wartości punktowych.   

Punkty w ramach kryterium nie 
podlegają sumowaniu.  

Maksymalna liczba punktów za 
spełnienie kryterium: 12. 

W ramach oceny kryterium nie 
jest wymagane uzyskanie 
minimum punktowego. 

6. Objęcie wsparciem 
osób  

z 
niepełnosprawnościa
mi 

Ocena kryterium: 

Ocenie podlegać będzie, w jakim stopniu wsparciem w ramach projektu obejmowane będą: osoby 
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi lub osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i 
osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi:  

Punkty w ramach kryterium nie 
podlegają sumowaniu.  

Maksymalna liczba punktów za 
spełnienie kryterium: 10. 
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 projekt nie przewiduje wsparcia ww. osób lub osoby te stanowią do 20% - 0 pkt., 

 ww. osoby stanowią powyżej 20% do 30% uczestników projektu - 3 pkt., 

 ww. osoby stanowią powyżej 30% do 40% uczestników projektu - 4 pkt., 

 ww. osoby stanowią powyżej 40% do 50% uczestników projektu - 5 pkt., 

 ww. osoby stanowią powyżej 50% do 60% uczestników projektu - 6 pkt., 

 ww. osoby stanowią powyżej 60% do 70% uczestników projektu - 7 pkt., 

 ww. osoby stanowią powyżej 70% do 80% uczestników projektu - 8 pkt., 

 ww. osoby stanowią powyżej 80% do 90% uczestników projektu - 9 pkt., 

 ww. osoby stanowią powyżej 90% uczestników projektu - 10 pkt. 

Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na podstawie treści uproszczonego wniosku o 
dofinansowanie projektu zintegrowanego. Kryterium będzie oceniane poprzez przypisanie mu 
odpowiednich wartości punktowych.   

W ramach oceny kryterium nie 
jest wymagane uzyskanie 
minimum punktowego. 

7. Partnerski charakter 
projektu 

Ocena kryterium: 

 

Ocenie podlegać będzie, czy projekt realizowany będzie w partnerstwie, tj.:  

− 8 pkt. - Wnioskodawcą jest podmiot ekonomii społecznej, a projekt realizowany jest w partnerstwie 
z jednostką samorządu terytorialnego,  

− 5 pkt. - projekt realizowany jest przez jednostką samorządu terytorialnego lub jej jednostkę 
organizacyjną z podmiotami sektora pozarządowego, 

− 0 pkt. - projekt nie jest realizowany w partnerstwie bądź partnerstwo ma innego rodzaju charakter 
niż wskazane powyżej. 

Realizacja projektów w partnerstwie instytucji działających lokalnie na rzecz tej samej grupy odbiorców 
wsparcia ma na celu nie tylko wzrost skuteczności działań, ale także zapewnienie ich koordynacji. 
Współdziałanie publicznych i niepublicznych podmiotów pomocy i integracji społecznej stanowi jeden 
z najistotniejszych elementów aktywnej polityki społecznej, umożliwiający angażowanie jak największej 
liczby podmiotów działających na rzecz osób wykluczonych - na zasadach pełnego partnerstwa 
w zakresie zarówno programowania jak i realizacji projektów. 

Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na podstawie treści uproszczonego wniosku o 
dofinansowanie projektu zintegrowanego. Kryterium będzie oceniane poprzez przypisanie mu 
odpowiednich wartości punktowych.   

Punkty w ramach kryterium nie 
podlegają sumowaniu.  

Maksymalna liczba punktów za 
spełnienie kryterium: 8. 

W ramach oceny kryterium nie 
jest wymagane uzyskanie 
minimum punktowego. 

8. Projekt zapewnia 
zatrudnienie osób z 
niepełnosprawnościa
mi w ramach 

Ocena kryterium: 

Ocenie podlegać będzie, czy projekt zapewnia zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami w ramach 
personelu projektu? 

Punkty w ramach kryterium nie 
podlegają sumowaniu.  

Maksymalna liczba punktów za 



 

8 
 

personelu projektu  tak – 4 pkt.,  

 nie – 0 pkt. 

Niepełnosprawność jest zjawiskiem, które może prowadzić do wykluczenia społecznego, dlatego tak 
istotne znaczenie ma aktywne wspieranie osób z niepełnosprawnościami. Zastosowanie kryterium 
przyczyni się do realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami. 

Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na podstawie treści uproszczonego wniosku o 
dofinansowanie projektu zintegrowanego. Kryterium będzie oceniane poprzez przypisanie mu 
odpowiednich wartości punktowych.   

spełnienie kryterium: 4. 

W ramach oceny kryterium nie 
jest wymagane uzyskanie 
minimum punktowego. 

9. Innowacyjność 
projektu 

Ocena kryterium: 

Ocenie podlegać będzie, czy projekt zakłada wykorzystanie co najmniej jednego z pozytywnie 
zwalidowanych produktów finalnych (w całości) wypracowanych w ramach projektów innowacyjnych 
realizowanych w obszarze integracji społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL lub Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: 

 tak – 5 pkt.,  

 nie – 0 pkt. 

 

Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na podstawie treści uproszczonego wniosku o 
dofinansowanie projektu zintegrowanego. Kryterium będzie oceniane poprzez przypisanie mu 
odpowiednich wartości punktowych.   

Punkty w ramach kryterium nie 
podlegają sumowaniu.  

Maksymalna liczba punktów za 
spełnienie kryterium: 5. 

W ramach oceny kryterium nie 
jest wymagane uzyskanie 
minimum punktowego. 

10. Wpływ projektu na 
rozwój gospodarczo-
społeczny (siła 
oddziaływania) 

Ocena kryterium: 

Ocenie podlegać będzie wpływ efektów realizacji projektu na rozwój gospodarczy i społeczny regionu, 
przy uwzględnieniu zrównoważonego rozwoju w wymiarze metropolitalnym, tj.: 

 stwierdzenie wysokiego wpływu na rozwój gospodarczo-społeczny BOF - 10 pkt., 

 stwierdzenie umiarkowanego wpływu na rozwój gospodarczo-społeczny BOF - 5 pkt., 

 stwierdzenie niskiego wpływu na rozwój gospodarczo-społeczny BOF -3 pkt.   

Wpływ projektu na rozwój gospodarczo-społeczny będzie badany na podstawie relatywnego stopnia 
realizacji czynników wpływających na kształtowanie się wskaźników strategicznych na podstawie 
poniższego wzoru: 

%,100
max


S

S
W k

k jeżeli wskaźnik strategiczny jest stymulantą, 

%,100min 
k

k
S

S
W jeżeli wskaźnik strategiczny jest destymulantą, 

Punkty w ramach kryterium nie 
podlegają sumowaniu.  

Maksymalna liczba punktów za 
spełnienie kryterium: 10. 

W ramach oceny kryterium nie 
jest wymagane uzyskanie 
minimum punktowego. 
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gdzie: 
Wk   –   wskaźnik k-tego projektu ocenianego w konkursie, 
k   –   numer projektu ocenianego w konkursie, 
Sk   –   wskaźnik oceniający wpływ projektu na rozwój społeczno-gospodarczy, 
Smax   –   najwyższa wartość wskaźnika oceniającego wpływ projektu na rozwój społeczno-

gospodarczy, spośród wszystkich projektów złożonych w danym konkursie (Smax = max{Si}, i = 
1, 2, …, k), 

Smin   –   najniższa wartość wskaźnika oceniającego wpływ projektu na rozwój społeczno-gospodarczy, 
badana na podstawie wszystkich projektów złożonych w danym konkursie (Smin = min{Si}, i = 
1, 2, …, k). 

Punktacja będzie przyznawana na podstawie wskaźnika Wk w następujący sposób: 

 40% i mniej – stwierdzenie niskiego wpływu na rozwój gospodarczo-społeczny BOF, 

 powyżej 40% do 80% włącznie   – stwierdzenie umiarkowanego wpływu na rozwój gospodarczo-
społeczny BOF, 

 powyżej 80% – stwierdzenie wysokiego wpływu na rozwój gospodarczo-społeczny BOF. 

Wskaźnikiem wykorzystywanym w celu ustalenia liczby punktów w ramach kryterium będzie wskaźnik 
produktu EFS (stymulanta): Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych 
usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie. 

Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na podstawie treści uproszczonego wniosku o 
dofinansowanie projektu zintegrowanego. Kryterium będzie oceniane poprzez przypisanie mu 
odpowiednich wartości punktowych.   

RAZEM 100 

 


