
 

 

Załącznik 4 – Ramowe plany działań 

 
ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH  

(POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY) W RAMACH RPOWP 2014-2020 

 

PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2018 

INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA 

Nazwa instytucji  Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku 

Rola instytucji  

i zakres działań  

w programie 

Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.1 , 2.2, 2.4, 2.5, 3.2 oraz Poddziałania 3.1.1. 

RPOWP 2014-2020 

Adres 

korespondencyjny  
ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok 

Telefon 85 74 97 200 

Faks 85 74 97 209 

E-mail sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl 

Dane kontaktowe 

osoby (osób)  

do kontaktów 

roboczych  

Marcin Sidorczuk 

85 74 97 215 

marcin.sidorczuk@wup.wrotapodlasia.pl 
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PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE 

Oś priorytetowa Oś priorytetowa II: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa 

Działanie  

Działanie 2.1 

Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób 

poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie 

mobilności zasobów pracy 

Cel szczegółowy 
Zwiększenie aktywności i mobilności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób 

bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo 

Typ/typy projektów 

przewidziane do 

realizacji w ramach 

projektu 

Instrumenty i usługi rynku pracy obejmujące działania aktywizujące wymienione 

w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

Podmiot, który będzie 

wnioskodawcą 
Wszystkie powiatowe urzędy pracy województwa podlaskiego 

Czy projekt będzie 

realizowany w 

partnerstwie? 

TAK  NIE X 

Przewidywany termin  

złożenia wniosku  

o dofinansowanie 

(miesiąc oraz rok) 

luty 2018 rok 

Przewidywany okres 

realizacji projektu  

Data rozpoczęcia 

(miesiąc oraz rok) 
styczeń 2018 rok  

Data zakończenia 

(miesiąc oraz rok) 
grudzień 2018 rok 

SZACOWANY BUDŻET PROJEKTU
1
 

Szacowana całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie (PLN) 

16 504 324,00 

(4 374 584 – 649 495)
 

Szacowany wkład UE (PLN) 

14 028 674,00  

(3 718 396 – 552 071)
 

 

 

 

                                                           
1
 Szczegółowe informacje dotyczące wartości budżetu projektów są w posiadaniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

w Białymstoku oraz 14 powiatowych urzędach pracy woj. podlaskiego 
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ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI
2
 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa 

wskaźnika do 

osiągnięcia w ramach 

projektów 

1. Liczba osób pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi 

na własny rachunek) (CI), w tym liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale 

bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie (CI). 

46% 

2. Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie 

działalności gospodarczej. 
192 

3. Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu 

wsparcia finansowego. 
40% 

4. Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny 

rachunek) (CI), w tym liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) 

objętych wsparciem w programie (CI). 

208 

5. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (CI), w tym liczba 

osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w 

programie (CI). 

31% 

WSKAŹNIKI PRODUKTU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa 

wskaźnika do 

osiągnięcia w ramach 

projektów
 

1. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (CI). 29 

2. Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie (CI). 615 

3.  Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie. 308 

4. Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej 

w programie. 
192 

5. Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem 

w programie (CI). 
1 181 

6. Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie. 260 

 

                                                           
2
 Szczegółowe informacje dotyczące wartości docelowych wskaźników projektu są w posiadaniu 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku oraz 14 powiatowych urzędach pracy woj. podlaskiego 
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SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTU 

KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE SZCZEGÓLNE 

1. Uczestnikami projektu są osoby w wieku 30 lat i więcej (tj. od dnia 30 urodzin) pozostające poza rynkiem 

pracy, tj. zarejestrowane jako bezrobotne w powiatowym urzędzie pracy. 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie kryterium ma celu objęcie wsparciem grupy osób, do których kierowane 

mogą być działania w ramach projektu zgodnie z założeniami RPOWP. Kryterium przyczyni się 

do zwiększenia aktywizacji zawodowej osób w wieku 30 lat i więcej, które pozostają poza 

rynkiem pracy. Kryterium odnosi się do rekrutacji prowadzonej w roku obowiązywania 

projektu. Spełnienie przedmiotowego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku. 

Projekty niespełniające kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia. 

2. Grupę docelową projektu w co najmniej 50% stanowią osoby długotrwale bezrobotne, rozumiane jako osoby 

bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy. 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie kryterium przyczyni się do aktywizacji zawodowej osób najbardziej 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, dla których zdobycie zatrudnienia jest wyjątkowo 

trudne oraz jest implikacją wskaźników produktu określonych dla osi II RPOWP. Spełnienie 

przedmiotowego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku, tj. 

właściwie określony wskaźnik produktu. Projektodawca jest zobligowany do wskazania we 

wniosku o dofinansowanie jako minimum wskaźnika produktu odnoszącego się do struktury 

grupy docelowej (określenie udziału osób długotrwale bezrobotnych). 

Projekty niespełniające kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia. 

3. Grupę docelową projektu w co najmniej 25% stanowią osoby w wieku 50 lat i więcej. 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie kryterium przyczyni się do aktywizacji zawodowej osób najbardziej 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, dla których zdobycie zatrudnienia jest wyjątkowo 

trudne oraz jest implikacją wskaźników produktu określonych dla osi II RPOWP. Spełnienie 

przedmiotowego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku, tj. 

właściwie określony wskaźnik produktu. Projektodawca jest zobligowany do wskazania we 

wniosku o dofinansowanie jako minimum wskaźnika produktu odnoszącego się do struktury 

grupy docelowej (określenie udziału osób w wieku 50 lat i więcej). 

Projekty niespełniające kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia. 

4. Projekt zakłada: 

- minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji, w tym osoby  

w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi 

kwalifikacjami do poziomu ISCED 3 – 42%, 

- minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych osób nienależących do ww. grup – 

52%. 

Uzasadnienie: 

Kryterium służy zwiększeniu efektywności działań realizowanych w ramach projektu oraz 

przyczyni się do utworzenia trwałych miejsc pracy. Na etapie oceny wniosku  

o dofinansowanie spełnienie przedmiotowego kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie treści wniosku, tj. właściwie określony wskaźnik rezultatu. 

Spełnienie przedmiotowego kryterium będzie weryfikowane w okresie realizacji projektu i po 

jego zakończeniu, zgodnie ze sposobem pomiaru kryterium efektywności zatrudnieniowej  

w projekcie określonym w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.  

W ramach RPOWP zastosowanie ma metodyka sposobu pomiaru efektywności 

zatrudnieniowej uwzględniająca zatrudnienie na podstawie umowy o pracę oraz 
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samozatrudnienie (sposób nr 2) w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć  

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 

2014-2020. 

Projekty niespełniające kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia. 

5. Projekt będzie realizowany zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć  

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie kryterium ma na celu zapewnienie realizacji projektów zgodnie ze 

standardami zapisanymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. 

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku, tj. na 

podstawie oświadczenia Projektodawcy. 

Projekty niespełniające kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia. 

6. Efektem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji, w rozumieniu Wytycznych w zakresie 

monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

Kryterium dotyczy projektu realizującego wsparcie szkoleniowe. 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie kryterium ma na celu – zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 - 

zapewnienie wysokiej jakości i efektywności wsparcia poprzez zapewnienie mechanizmów 

gwarantujących, że każde zrealizowane w ramach projektu szkolenie będzie prowadziło do 

uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji. Uzyskanie kwalifikacji i nabycie kompetencji 

powinno być każdorazowo zweryfikowane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego 

sprawdzenia przyswojonej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych (np. w formie 

egzaminu). Ponadto powinno być to potwierdzone odpowiednim dokumentem, 

wskazującym co najmniej efekty uczenia się, które dana osoba osiągnęła w ramach szkolenia. 

Poprzez uzyskanie kwalifikacji należy rozumieć formalny wynik oceny i walidacji uzyskany  

w momencie potwierdzenia przez upoważnioną do tego instytucję, że dana osoba uzyskała 

efekty uczenia się spełniające określone standardy (patrz załącznik nr 8 do Wytycznych  

w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 

2014 – 2020). 

Nabycie kompetencji odbywać się będzie zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania 

postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014 - 2020 (załącznik nr 2 

Wspólna lista wskaźników kluczowych – definicja wskaźnika dotycząca kompetencji). Fakt 

nabycia kompetencji będzie weryfikowany w ramach następujących etapów: 

- ETAP I – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie grupy docelowej do 

objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, który będzie poddany ocenie; 

- ETAP II – Wzorzec – określony przed rozpoczęciem form wsparcia i zrealizowany w projekcie 

standard wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku 

przeprowadzonych działań projektowych, 

- ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów 

oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie (np. egzamin, test, rozmowa 

oceniająca, etc.); 

- ETAP IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (Ocena) z przyjętymi 

wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia 

udzielonego danej osobie. 

Kompetencja to wyodrębniony efektów uczenia się/kształcenia. Opis kompetencji zawiera 

jasno określone warunki, które powinien spełniać uczestnik projektu ubiegający się o nabycie 

kompetencji, tj. wyczerpującą informację o efektach uczenia się dla danej kompetencji oraz 

kryteria i metody ich weryfikacji. 

Wykazywać należy wyłącznie kwalifikacje/kompetencje osiągnięte w wyniku interwencji 
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Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku. 

Projekty niespełniające kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia. 

7. Beneficjent zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia 

społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPOWP oraz współpracuje w tym zakresie  

z działającymi na obszarze realizacji projektu instytucjami pomocy i integracji społecznej. 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu koncentrację wsparcia na osobach znajdujących się w niekorzystnej 

sytuacji na rynku pracy. Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

treści wniosku. 

Projekty niespełniające kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia. 
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ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH  
(POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY) W RAMACH RPOWP 2014-2020 

 

PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2017 

INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA 

Nazwa instytucji  Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku 

Rola instytucji  

i zakres działań  

w programie 

Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.1 , 2.2, 2.4, 2.5, 3.2 RPOWP 2014-2020 

Adres 

korespondencyjny  
ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok 

Telefon 85 74 97 200 

Faks 85 74 97 209 

E-mail sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl 

Dane kontaktowe 

osoby (osób)  

do kontaktów 

roboczych  

Marcin Sidorczuk 

85 74 97 215 

marcin.sidorczuk@wup.wrotapodlasia.pl 
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PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE 

Oś priorytetowa Oś priorytetowa II: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa 

Działanie  

Działanie 2.1 

Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób 

poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie 

mobilności zasobów pracy 

Cel szczegółowy 
Zwiększenie aktywności i mobilności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób 

bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo 

Typ/typy projektów 

przewidziane do 

realizacji w ramach 

projektu 

Instrumenty i usługi rynku pracy obejmujące działania aktywizujące wymienione 

w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

Podmiot, który będzie 

wnioskodawcą 
Wszystkie powiatowe urzędy pracy województwa podlaskiego 

Czy projekt będzie 

realizowany w 

partnerstwie? 

TAK  NIE X 

Przewidywany termin  

złożenia wniosku  

o dofinansowanie 

(miesiąc oraz rok) 

luty 2017 rok 

Przewidywany okres 

realizacji projektu  

Data rozpoczęcia 

(miesiąc oraz rok) 
styczeń 2017 rok  

Data zakończenia 

(miesiąc oraz rok) 
grudzień 2017 rok 

SZACOWANY BUDŻET PROJEKTU
3
 

Szacowana całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie (PLN) 

17 277 637,00 

(5 466 070– 671 243) 

Szacowany wkład UE (PLN) 

14 685 991,00 

(3 997 275 – 570 557)
 

 

 

 

                                                           
3
 Szczegółowe informacje dotyczące wartości budżetu projektów są w posiadaniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

w Białymstoku oraz 14 powiatowych urzędach pracy woj. podlaskiego 
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ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI
4
 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa 

wskaźnika do 

osiągnięcia w ramach 

projektów 

6. Liczba osób pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi 

na własny rachunek) (CI), w tym liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale 

bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie (CI). 

46% 

7. Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie 

działalności gospodarczej. 
186 

8. Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu 

wsparcia finansowego. 
40% 

9. Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny 

rachunek) (CI), w tym liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) 

objętych wsparciem w programie (CI). 

186 

10. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (CI), w tym liczba 

osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w 

programie (CI). 

31% 

WSKAŹNIKI PRODUKTU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa 

wskaźnika do 

osiągnięcia w ramach 

projektów
 

7. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (CI). 29 

8. Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie (CI). 596 

9.  Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie. 298 

10. Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej 

w programie. 
186 

11. Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem 

w programie (CI). 
1 145 

12. Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie. 252 

 

 

 

                                                           
4
 Szczegółowe informacje dotyczące wartości docelowych wskaźników projektu są w posiadaniu 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku oraz 14 powiatowych urzędach pracy woj. podlaskiego 
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SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTU 

KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE SZCZEGÓLNE 

2. Uczestnikami projektu są osoby w wieku 30 lat i więcej (tj. od dnia 30 urodzin) pozostające bez pracy 

zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy zakwalifikowane do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) 

lub profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia), należące co najmniej do jednej z poniższych grup: 

- osoby w wieku 50 lat i więcej, 

- kobiety, 

- osoby z niepełnosprawnościami, 

- osoby długotrwale bezrobotne, 

- osoby o niskich kwalifikacjach. 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie kryterium ma celu objęcie wsparciem grup znajdujących się w szczególnie 

trudnej sytuacji na rynku pracy oraz jest implikacją założeń przyjętych w ramach osi II 

RPOWP. Kryterium odnosi się do rekrutacji prowadzonej w roku obowiązywania projektu. 

Spełnienie przedmiotowego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku. 

Projekty niespełniające kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia. 

2. Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami – w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja 

osób z niepełnosprawnościami w wieku 30 lat i więcej, kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach 

projektu (należących do I lub II profilu pomocy) i zarejestrowanych w rejestrze danego PUP w stosunku do 

ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej (wg stanu na 31.12.2016 r.). 

Przedmiotowe kryterium określa minimalny poziom udziału osób z niepełnosprawnościami w grupie docelowej 

projektu, przy czym rekomenduje się objęcie wsparciem projektowym możliwie jak największej liczby osób  

z niepełnosprawnościami. 

Kryterium odnosi się do rekrutacji prowadzonej w roku obowiązywania projektu. 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie kryterium przyczyni się do aktywizacji zawodowej osób najbardziej 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, dla których zdobycie zatrudnienia jest wyjątkowo 

trudne oraz jest implikacją wskaźników produktu określonych dla osi II RPOWP. Spełnienie 

przedmiotowego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku, tj. 

właściwie określony wskaźnik produktu. Projektodawca jest zobligowany do wskazania we 

wniosku o dofinansowanie jako minimum wskaźnika produktu odnoszącego się do struktury 

grupy docelowej (określenie udziału osób z niepełnosprawnościami). 

Projekty niespełniające kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia. 

3. Grupę docelową projektu w co najmniej 50% stanowią osoby długotrwale bezrobotne, rozumiane jako osoby 

pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie ponad 12 miesięcy (należące do I lub II profilu pomocy). 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie kryterium przyczyni się do aktywizacji zawodowej osób najbardziej 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, dla których zdobycie zatrudnienia jest wyjątkowo 

trudne oraz jest implikacją wskaźników produktu określonych dla osi II RPOWP. Spełnienie 

przedmiotowego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku, tj. 

właściwie określony wskaźnik produktu. Projektodawca jest zobligowany do wskazania we 

wniosku o dofinansowanie jako minimum wskaźnika produktu odnoszącego się do struktury 

grupy docelowej (określenie udziału osób długotrwale bezrobotnych). 

Projekty niespełniające kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia. 

4. Grupę docelową projektu w co najmniej 25% stanowią osoby w wieku 50 lat i więcej (należące do I lub II 

profilu pomocy). 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie kryterium przyczyni się do aktywizacji zawodowej osób najbardziej 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, dla których zdobycie zatrudnienia jest wyjątkowo 

trudne oraz jest implikacją wskaźników produktu określonych dla osi II RPOWP. Spełnienie 

przedmiotowego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku, tj. 
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właściwie określony wskaźnik produktu. Projektodawca jest zobligowany do wskazania we 

wniosku o dofinansowanie jako minimum wskaźnika produktu odnoszącego się do struktury 

grupy docelowej (określenie udziału osób w wieku 50 lat i więcej). 

Projekty niespełniające kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia. 

5. Projekt zakłada: 

- minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku osób z niepełnosprawnościami na 

poziomie co najmniej 33%, 

- minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku  osób długotrwale bezrobotnych, 

rozumianych jako osoby pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie ponad 12 miesięcy na poziomie co 

najmniej 30%, 

- minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku osób w wieku 50 lat i więcej na 

poziomie co najmniej 33%, 

- minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku  osób o niskich kwalifikacjach, czyli 

dla osób posiadających wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie (do poziomu wykształcenia 

ponadgimnazjalnego włącznie) na poziomie co najmniej 38%, 

- minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku kobiet na poziomie co najmniej 

39%. 

Uzasadnienie: 

Kryterium służy zwiększeniu efektywności działań realizowanych w ramach projektu oraz 

przyczyni się do utworzenia trwałych miejsc pracy. Na etapie oceny wniosku  

o dofinansowanie spełnienie przedmiotowego kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie treści wniosku, np. właściwie określony wskaźnik rezultatu.  

Spełnienie przedmiotowego kryterium będzie weryfikowane w okresie realizacji projektu i po 

jego zakończeniu, zgodnie ze sposobem pomiaru kryterium efektywności zatrudnieniowej  

w projekcie określonym w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. 

Kryterium efektywności zatrudnieniowej określa się jako odsetek uczestników, którzy po 

zakończeniu udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego (EFS) podjęli zatrudnienie na co najmniej trzy miesiące w okresie do trzech 

miesięcy od zakończenia udziału w projekcie. 

Projekty niespełniające kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia. 

6. Projekt będzie realizowany zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć  

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie kryterium ma na celu zapewnienie realizacji projektów zgodnie ze 

standardami zapisanymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. 

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku, tj. na 

podstawie oświadczenia Projektodawcy. 

7. Efektem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji potwierdzonych odpowiednim 

dokumentem (np. certyfikatem), w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego 

realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji jest 

każdorazowo weryfikowane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego ich sprawdzenia (np. w formie 

egzaminu). 

Kryterium dotyczy projektu realizującego wsparcie szkoleniowe. 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie kryterium ma na celu – zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 - 

zapewnienie wysokiej jakości i efektywności wsparcia poprzez zapewnienie mechanizmów 

gwarantujących, że każde zrealizowane w ramach projektu szkolenie będzie prowadziło do 

uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji. Uzyskanie kwalifikacji i nabycie kompetencji 

powinno być każdorazowo zweryfikowane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego 
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sprawdzenia przyswojonej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych (np. w formie 

egzaminu). Ponadto powinno być to potwierdzone odpowiednim dokumentem. 

Poprzez uzyskanie kwalifikacji należy rozumieć formalny wynik oceny i walidacji uzyskany  

w momencie potwierdzenia przez upoważnioną do tego instytucję, że dana osoba uzyskała 

efekty uczenia się spełniające określone standardy.  

Nabycie kompetencji odbywać się będzie zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania 

postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014 - 2020 (załącznik nr  

2 Wspólna lista wskaźników kluczowych – definicja wskaźnika dotycząca kompetencji), tj. 

poprzez zrealizowanie wszystkich wymaganych etapów: 

- zdefiniowanie grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji 

EFS, który będzie poddany ocenie; 

- zdefiniowanie standardów wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy  

w wyniku przeprowadzonych działań projektowych, 

- weryfikację nabycia kompetencji przeprowadzoną na podstawie kryteriów oceny po 

zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie (np. egzamin, test, rozmowa oceniająca, 

etc); 

- porównanie uzyskanych wyników oceny ze standardem wymagań. 

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku. 
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ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH  
(POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY) W RAMACH RPOWP 2014-2020 

 

PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2016 

INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA 

Nazwa instytucji  Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku 

Rola instytucji  

i zakres działań  

w programie 

Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.1 , 2.2, 2.4, 2.5, 3.2 RPOWP 2014-2020 

Adres 

korespondencyjny  
ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok 

Telefon 85 74 97 200 

Faks 85 74 97 209 

E-mail sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl 

Dane kontaktowe 

osoby (osób)  

do kontaktów 

roboczych  

Marcin Sidorczuk 

85 74 97 215 

marcin.sidorczuk@wup.wrotapodlasia.pl 
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PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE 

Oś priorytetowa Oś priorytetowa II: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa 

Działanie  

Działanie 2.1 

Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób 

poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie 

mobilności zasobów pracy 

Cel szczegółowy 
Zwiększenie aktywności i mobilności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób 

bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo 

Typ/typy projektów 

przewidziane do 

realizacji w ramach 

projektu 

Instrumenty i usługi rynku pracy obejmujące działania aktywizujące wymienione 

w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

Podmiot, który będzie 

wnioskodawcą 
Wszystkie powiatowe urzędy pracy województwa podlaskiego 

Czy projekt będzie 

realizowany w 

partnerstwie? 

TAK  NIE X 

Przewidywany termin  

złożenia wniosku  

o dofinansowanie 

(miesiąc oraz rok) 

luty 2016 rok 

Przewidywany okres 

realizacji projektu  

Data rozpoczęcia 

(miesiąc oraz rok) 
styczeń 2016 rok  

Data zakończenia 

(miesiąc oraz rok) 
grudzień 2016 rok 

SZACOWANY BUDŻET PROJEKTU
5
 

Szacowana całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie (PLN) 

13 551 483,00 

(3 718 116 – 518 594)
 

Szacowany wkład UE (PLN) 

11 518 761,00 

(3 160 399 – 440 805)
 

 

 

                                                           
5
 Szczegółowe informacje dotyczące wartości budżetu projektów są w posiadaniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

w Białymstoku oraz 14 powiatowych urzędach pracy woj. podlaskiego 
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ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI
6
 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa 

wskaźnika do 

osiągnięcia w ramach 

projektów 

11. Liczba osób pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi 

na własny rachunek) (CI), w tym liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale 

bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie (CI). 

46% 

12. Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie 

działalności gospodarczej. 
177 

13. Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu 

wsparcia finansowego. 
40% 

14. Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny 

rachunek) (CI), w tym liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) 

objętych wsparciem w programie (CI). 

177 

15. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (CI), w tym liczba 

osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w 

programie (CI). 

31% 

WSKAŹNIKI PRODUKTU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa 

wskaźnika do 

osiągnięcia w ramach 

projektów
 

13. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (CI). 27 

14. Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie (CI). 568 

15.  Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie. 284 

16. Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej 

w programie. 
177 

17. Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem 

w programie (CI). 
1091 

18. Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie. 240 

                                                           
6
 Szczegółowe informacje dotyczące wartości docelowych wskaźników projektu są w posiadaniu 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku oraz 14 powiatowych urzędach pracy woj. podlaskiego 
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SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTU 

KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE SZCZEGÓLNE 

3. Uczestnikami projektu są osoby od 30 roku życia pozostające bez pracy zarejestrowane w powiatowym 

urzędzie pracy zakwalifikowane do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzw. 

wymagający wsparcia), należące co najmniej do jednej z poniższych grup: 

- osoby powyżej 50 roku życia, 

- kobiety, 

- osoby z niepełnosprawnościami, 

- osoby długotrwale bezrobotne, 

- osoby o niskich kwalifikacjach. 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie kryterium ma celu objęcie wsparciem grup znajdujących się w szczególnie 

trudnej sytuacji na rynku pracy oraz jest implikacją założeń przyjętych w ramach osi II 

RPOWP. Kryterium odnosi się do rekrutacji prowadzonej w roku obowiązywania projektu. 

Spełnienie przedmiotowego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku. 

Projekty niespełniające kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia. 

8. Projekt zakłada, że proces rekrutacji uczestników projektu zakończy się do 31.12.2016 r.  

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie kryterium ma na celu zapewnienie koncentracji wsparcia na osobach od 30 

roku życia (należących do I lub II profilu pomocy) zarejestrowanych w powiatowych urzędach 

pracy w 2016 r. oraz możliwie szybkie i sprawne podjęcie działań w celu poprawy ich sytuacji 

na rynku pracy. Spełnienie przedmiotowego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

treści wniosku. Projekty niespełniające kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia. 

9. Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych – w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja osób 

niepełnosprawnych od 30 roku życia, kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu (należących 

do I lub II profilu pomocy) i zarejestrowanych w rejestrze danego PUP w stosunku do ogólnej liczby 

zarejestrowanych osób bezrobotnych od 30 roku życia (wg stanu na 31.12.2015 r.). Przedmiotowe kryterium 

określa minimalny poziom udziału osób z niepełnosprawnościami w grupie docelowej projektu, przy czym 

rekomenduje się objęcie wsparciem projektowym możliwie jak największej liczby osób niepełnosprawnych. 

Kryterium odnosi się do rekrutacji prowadzonej w roku obowiązywania projektu 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie kryterium przyczyni się do aktywizacji zawodowej osób najbardziej 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, dla których zdobycie zatrudnienia jest wyjątkowo 

trudne oraz jest implikacją wskaźników produktu określonych dla osi II RPOWP. Spełnienie 

przedmiotowego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku, tj. 

właściwie określony wskaźnik produktu. Projektodawca jest zobligowany do wskazania we 

wniosku o dofinansowanie jako minimum wskaźnika produktu odnoszącego się do struktury 

grupy docelowej (określenie udziału osób niepełnosprawnych). Projekty niespełniające 

kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia. 

10. Grupę docelową projektu w co najmniej 50% stanowią osoby długotrwale bezrobotne, rozumiane jako osoby 

pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie ponad 12 miesięcy (należące do I lub II profilu pomocy). 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie kryterium przyczyni się do aktywizacji zawodowej osób najbardziej 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, dla których zdobycie zatrudnienia jest wyjątkowo 

trudne oraz jest implikacją wskaźników produktu określonych dla osi II RPOWP. Spełnienie 

przedmiotowego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku, tj. 

właściwie określony wskaźnik produktu. Projektodawca jest zobligowany do wskazania we 

wniosku o dofinansowanie jako minimum wskaźnika produktu odnoszącego się do struktury 
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grupy docelowej (określenie udziału osób długotrwale bezrobotnych). Projekty 

niespełniające kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia. 

11. Grupę docelową projektu w co najmniej 25% stanowią osoby po 50 roku życia (należące do I lub II profilu 

pomocy). 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie kryterium przyczyni się do aktywizacji zawodowej osób najbardziej 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, dla których zdobycie zatrudnienia jest wyjątkowo 

trudne oraz jest implikacją wskaźników produktu określonych dla osi II RPOWP. Spełnienie 

przedmiotowego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku, tj. 

właściwie określony wskaźnik produktu. Projektodawca jest zobligowany do wskazania we 

wniosku o dofinansowanie jako minimum wskaźnika produktu odnoszącego się do struktury 

grupy docelowej (określenie udziału osób po 50 roku życia). Projekty niespełniające 

kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia. 

12. Projekt zakłada: 

- dla osób niepełnosprawnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 33%, 

- dla osób długotrwale bezrobotnych, rozumianych jako osoby pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie 

ponad 12 miesięcy – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 30%, 

- dla osób po 50 roku życia – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 33%, 

- dla osób o niskich kwalifikacjach, czyli dla osób posiadających wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie 

(do poziomu wykształcenia ponadgimnazjalnego włącznie) – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na 

poziomie co najmniej 38%, 

- dla kobiet –wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 39%. 

Uzasadnienie: 

Kryterium służy zwiększeniu efektywności działań realizowanych w ramach projektu oraz 

przyczyni się do utworzenia trwałych miejsc pracy. Na etapie oceny wniosku  

o dofinansowanie spełnienie przedmiotowego kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie treści wniosku, np. właściwie określony wskaźnik pomiaru celu. Spełnienie 

przedmiotowego kryterium będzie weryfikowane w okresie realizacji projektu i po jego 

zakończeniu, zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie 

zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. Kryterium efektywności zatrudnieniowej określa 

się jako odsetek uczestników, którzy po zakończeniu udziału w projekcie współfinansowanym 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) podjęli zatrudnienie na co najmniej 

trzy miesiące w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział 

w projekcie. Projekty niespełniające kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia. 
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ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH  

(POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY) W RAMACH RPOWP 2014-2020 

 

PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2015 

INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA 

Nazwa instytucji  Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku 

Rola instytucji          

i zakres działań w 

programie 

Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.1 , 2.2, 2.4, 2.5, 3.2 RPOWP 2014-2020 

Adres 

korespondencyjny  
ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok 

Telefon 85 74 97 200 

Faks 85 74 97 209 

E-mail sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl 

Dane kontaktowe 

osoby (osób)  

do kontaktów 

roboczych  

Marcin Sidorczuk 

85 44 97 215 

marcin.sidorczuk@wup.wrotapodlasia.pl 
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PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE 

Oś priorytetowa Oś priorytetowa II: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa 

Działanie  

Działanie 2.1 

Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób 

poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie 

mobilności zasobów pracy 

Cel szczegółowy 
Zwiększenie aktywności i mobilności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób 

bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo 

Typ/typy projektów 

przewidziane do 

realizacji w ramach 

projektu 

Instrumenty i usługi rynku pracy obejmujące działania aktywizujące wymienione 

w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 

wyłączeniem robót publicznych. 

Podmiot, który będzie 

wnioskodawcą 
Wszystkie powiatowe urzędy pracy województwa podlaskiego 

Czy projekt będzie 

realizowany w 

partnerstwie? 

TAK  NIE X 

Przewidywany termin  

złożenia wniosku  

o dofinansowanie 

(miesiąc oraz rok) 

czerwiec 2015 rok 

Przewidywany okres 

realizacji projektu  

Data rozpoczęcia 

(miesiąc oraz rok) 
maj 2015 rok  

Data zakończenia 

(miesiąc oraz rok) 
marzec 2016 rok 

SZACOWANY BUDŻET PROJEKTU
7
 

Szacowana całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie (PLN) 

16 448 100,00 

(4 552 200 – 586 400) 

Szacowany wkład UE (PLN) 

13 980 885,00 

(3 869 300 – 498 400) 
 

                                                           
7
 Szczegółowe informacje dotyczące wartości budżetu projektów są w posiadaniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

w Białymstoku oraz 14 powiatowych urzędach pracy woj. podlaskiego 
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ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI
8
 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa 

wskaźnika do 

osiągnięcia w ramach 

projektów 

1. Liczba osób pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi 

na własny rachunek) (CI), w tym liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale 

bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie (CI). 

46% 

2. Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie 

działalności gospodarczej. 
132 

3. Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu 

wsparcia finansowego. 
40% 

4. Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny 

rachunek) (CI), w tym liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) 

objętych wsparciem w programie (CI). 

132 

5. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (CI), w tym liczba 

osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w 

programie (CI). 

31% 

WSKAŹNIKI PRODUKTU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa 

wskaźnika do 

osiągnięcia w ramach 

projektów
 

1. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (CI). 30 

2. Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie (CI). 628 

3.  Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie. 314 

4. Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej 

w programie. 
196 

5. Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem 

w programie (CI). 
1206 

6. Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie. 266 

 

                                                           
8
 Szczegółowe informacje dotyczące wartości docelowych wskaźników projektu są w posiadaniu 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku oraz 14 powiatowych urzędach pracy woj. podlaskiego 
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SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTU 

KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE SZCZEGÓLNE 

1. Uczestnikami projektu są osoby od 30 roku życia pozostające bez pracy zarejestrowane w powiatowym urzędzie 

pracy zakwalifikowane do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzw. wymagający 

wsparcia), należące co najmniej do jednej z poniższych grup: 

- osoby powyżej 50 roku życia, 

- kobiety, 

- osoby z niepełnosprawnościami, 

- osoby długotrwale bezrobotne, 

- osoby o niskich kwalifikacjach. 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie kryterium ma celu objęcie wsparciem grup znajdujących się w szczególnie 

trudnej sytuacji na rynku pracy oraz jest implikacją założeń przyjętych w ramach osi II 

RPOWP. Kryterium odnosi się do rekrutacji prowadzonej w roku obowiązywania projektu. 

Spełnienie przedmiotowego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku. 

Projekty niespełniające kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia. 

2. Projekt zakłada, że proces rekrutacji uczestników projektu zakończy się do 31.12.2015 r.  

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie kryterium ma na celu zapewnienie koncentracji wsparcia na osobach od 30 

roku życia (należących do I lub II profilu pomocy) zarejestrowanych w powiatowych urzędach 

pracy w 2015 r. oraz możliwie szybkie i sprawne podjęcie działań w celu poprawy ich sytuacji 

na rynku pracy. Spełnienie przedmiotowego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

treści wniosku. Projekty niespełniające kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia. 

3. Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych – w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja osób 

niepełnosprawnych od 30 roku życia, kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu (należących 

do I lub II profilu pomocy) i zarejestrowanych w rejestrze danego PUP w stosunku do ogólnej liczby 

zarejestrowanych osób bezrobotnych od 30 roku życia (wg stanu na 31.12.2014 r.). Przedmiotowe kryterium 

określa minimalny poziom udziału osób z niepełnosprawnościami w grupie docelowej projektu, przy czym 

rekomenduje się objęcie wsparciem projektowym możliwie jak największej liczby osób niepełnosprawnych. 

Kryterium odnosi się do rekrutacji prowadzonej w roku obowiązywania projektu 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie kryterium przyczyni się do aktywizacji zawodowej osób najbardziej 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, dla których zdobycie zatrudnienia jest wyjątkowo 

trudne oraz jest implikacją wskaźników produktu określonych dla osi II RPOWP. Spełnienie 

przedmiotowego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku, tj. 

właściwie określony wskaźnik produktu. Projektodawca jest zobligowany do wskazania we 

wniosku o dofinansowanie jako minimum wskaźnika produktu odnoszącego się do struktury 

grupy docelowej (określenie udziału osób niepełnosprawnych). Projekty niespełniające 

kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia. 

4. Grupę docelową projektu w co najmniej 50% stanowią osoby długotrwale bezrobotne, rozumiane jako osoby 

pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie ponad 12 miesięcy (należące do I lub II profilu pomocy). 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie kryterium przyczyni się do aktywizacji zawodowej osób najbardziej 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, dla których zdobycie zatrudnienia jest wyjątkowo 

trudne oraz jest implikacją wskaźników produktu określonych dla osi II RPOWP. Spełnienie 

przedmiotowego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku, tj. 

właściwie określony wskaźnik produktu. Projektodawca jest zobligowany do wskazania we 
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wniosku o dofinansowanie jako minimum wskaźnika produktu odnoszącego się do struktury 

grupy docelowej (określenie udziału osób długotrwale bezrobotnych). Projekty 

niespełniające kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia. 

5. Grupę docelową projektu w co najmniej 25% stanowią osoby po 50 roku życia (należące do I lub II profilu 

pomocy). 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie kryterium przyczyni się do aktywizacji zawodowej osób najbardziej 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, dla których zdobycie zatrudnienia jest wyjątkowo 

trudne oraz jest implikacją wskaźników produktu określonych dla osi II RPOWP. Spełnienie 

przedmiotowego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku, tj. 

właściwie określony wskaźnik produktu. Projektodawca jest zobligowany do wskazania we 

wniosku o dofinansowanie jako minimum wskaźnika produktu odnoszącego się do struktury 

grupy docelowej (określenie udziału osób po 50 roku życia). Projekty niespełniające 

kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia. 

6. Projekt zakłada: 

 ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej 

wymienionych grup docelowych -  na poziomie co najmniej 43%, 

 dla osób niepełnosprawnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 17%, 

 dla osób długotrwale bezrobotnych, rozumianych jako osoby pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie 

ponad 12 miesięcy – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 35%, 

 dla osób po 50 roku życia – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 35%. 

 dla osób o niskich kwalifikacjach – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 36%. 

Uzasadnienie: 

Kryterium służy zwiększeniu efektywności działań realizowanych w ramach projektu oraz 

przyczyni się do utworzenia trwałych miejsc pracy. Na etapie oceny wniosku o 

dofinansowanie spełnienie przedmiotowego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

treści wniosku, np. właściwie określony wskaźnik pomiaru celu. Spełnienie przedmiotowego 

kryterium będzie weryfikowane w okresie realizacji projektu i po jego zakończeniu, zgodnie 

ze szczegółowymi zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie zasad realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku 

pracy na lata 2014-2020. Kryterium efektywności zatrudnieniowej określa się jako odsetek 

uczestników, którzy po zakończeniu udziału w projekcie współfinansowanym ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) podjęli zatrudnienie na co najmniej trzy miesiące 

w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie. 

Projekty niespełniające kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia. 
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Oś priorytetowa OŚ VII: Poprawa spójności społecznej 

Działanie  7.1  Rozwój działań aktywnej integracji (PI 9i) 

Cel działania 
Zwiększenie aktywizacji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rzecz poprawy  

i wzmocnienia ich zdolności do zatrudnienia. 

Tryb wyboru: 

 
Nabór konkursowy  
 

Planowany termin 
ogłoszenia konkursu i 
rozpoczęcia naboru 

wniosków 

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie 
Alokacja  

na 
konkurs 

Instytucja 
Ogłaszająca 

Konkurs 
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Ogłoszenie: 
marzec 2018 

 
Nabór: 

kwiecień 2018 

1. Programy na rzecz integracji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 
ich otoczenia ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty 
aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej, zapewniające wsparcie 
kompleksowe oraz zindywidualizowane w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną 
indywidualnie dla każdej osoby, rodziny, środowiska z uwzględnieniem diagnozy sytuacji 
problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb. 

2. Usługi reintegracji społeczno-zawodowej skierowanej do osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym świadczone przez CIS i KIS. 

3. Usługi na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z 
niepełnosprawnościami w ramach ZAZ i WTZ. 

4. Działania o charakterze środowiskowym z wykorzystaniem form aktywizacji społecznej, 
skierowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży, wyłącznie jako wsparcie towarzyszące (jako 
uzupełnienie działań wskazanych w typie operacji nr 1) niezbędne do aktywizacji osób i rodzin 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w tym: praca animacyjna i 
streetworkerska w terenie, praca metodą mentoringu). 

 

20 mln  IZ RPOWP 

 

 

SYSTEMATYKA KRYTERIÓW KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW WYBIERANYCH W TRYBIE KONKURSOWYM 
WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH RPOWP 2014-2020 

DZIAŁANIE 7.1 ROZWÓJ DZIAŁAŃ AKTYWNEJ INTEGRACJI 
 

Priorytet inwestycyjny 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na 
zatrudnienie 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE) 

Nazwa kryteriów: KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE SZCZEGÓLNE 

Lp. 
Nazwa kryterium 

 
Definicja /uzasadnienie Opis znaczenia kryterium 

1. Wnioskodawca składa nie więcej niż 1 Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu Spełnienie kryterium jest konieczne do 
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wniosek o dofinansowanie projektu. mu wartości logicznych „tak” lub „nie”. 
 

Wprowadzenie kryterium ma na celu zwiększenie 
skuteczności oraz efektywności udzielanego 
wsparcia. 

Kryterium odnosi się wyłącznie do występowania 
danego podmiotu w charakterze wnioskodawcy, a 
nie partnera. Kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie rejestru wniosków poprawnych pod 
względem technicznym, zgodnie z datą złożenia 
wersji elektronicznej wniosku. Za spełniające 
kryterium zostanie uznany 1 wniosek poprawny 
technicznie, który wpłynął elektronicznie w pierwszej 
kolejności. 

przyznania dofinansowania. 
 
Projekty niespełniające kryterium będą 
odrzucane na etapie oceny formalno 
merytorycznej. 
 
Projekty niespełniające kryterium 
dopuszczającego szczególnego nie będą 
podlegały ocenie w ramach kryteriów 
merytorycznych punktowych. 

 

2. Projekt zakłada preferencje wyboru do 
projektu: 

 osób lub rodzin korzystających z 
Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ),  

 osób doświadczających 
wielokrotnego wykluczenia 
społecznego rozumianego jako 
wykluczenie z powodu więcej niż 
jednej przesłanki, 

 osób o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności, 

 osób z niepełnosprawnością 
sprzężoną oraz osoby z 
zaburzeniami psychicznymi, w 
tym osoby, z 

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu 
mu wartości logicznych „tak” lub „nie”. 
 
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 osoby z grup wskazanych w treści 
kryterium wraz z opisem zasad preferencji. 
 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
 
Istnieje możliwość jednokrotnej poprawy 
projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 
Dopuszcza się uzupełnienie wniosku w pełnym 
zakresie brzmienia kryterium.  
 
Projekty niespełniające kryterium 
dopuszczającego szczególnego nie będą 
podlegały ocenie w ramach kryteriów 
merytorycznych punktowych. 
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niepełnosprawnością 
intelektualną i osoby z 
całościowymi zaburzeniami 
rozwojowymi. 

Spełnienie danego kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie treści wniosku. 

3 Projekt zakłada, że realizacja 
kursu/szkolenia kończy się nabyciem 
kompetencji lub kwalifikacji 
potwierdzonych certyfikatem lub innym 
dokumentem potwierdzającym uzyskanie 
kompetencji lub kwalifikacji. 

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak” lub „nie”. 
 
Wprowadzenie kryterium wynika z rekomendacji 
Komisji Europejskiej. Kryterium przyczyni się do 
podniesienia jakości oferowanych w ramach 
projektów kursów i szkoleń.  
 
Wydawane dokumenty powinny potwierdzać 
kwalifikacje do wykonywania określonych czynności i 
zadań zawodowych oraz posiadane umiejętności, 
kompetencje i wiedzę we wskazanym zakresie, a nie 
potwierdzać jedynie uczestnictwo w szkoleniu.  
 
Sposób spełnienia przedmiotowego kryterium 
zostanie uszczegółowiony w Regulaminie konkursu.  

Spełnienie danego kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie treści wniosku. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
 
Istnieje możliwość jednokrotnej poprawy 
projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 
Dopuszcza się uzupełnienie wniosku w pełnym 
zakresie brzmienia kryterium.   
 
 
Projekty niespełniające kryterium 
dopuszczającego szczególnego nie będą 
podlegały ocenie w ramach kryteriów 
merytorycznych punktowych. 

 

 

4. Projekt zakłada, że realizacja 
instrumentów aktywnej integracji 
następuje poprzez wykorzystanie wobec 
każdego uczestnika projektu narzędzia 
jakim jest kontrakt socjalny lub jego 
odmiany.  

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak” lub „nie”. 
 
Wprowadzenie kryterium wynika z rekomendacji 
Komisji Europejskiej 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. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
 
Istnieje możliwość jednokrotnej poprawy 
projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 
Dopuszcza się uzupełnienie wniosku w pełnym 
zakresie brzmienia kryterium.   
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Kryterium ma na celu standaryzację podejścia do 
każdego uczestnika projektu w zakresie aktywizacji 
społeczno-zawodowej w ramach projektu. W 
przypadku realizacji projektu przez podmiot inny niż 
OPS z uczestnikiem projektu podpisywana jest 
umowa na wzór kontraktu socjalnego, o którym 
mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej. Szczegółowe zasady realizacji wsparcia w 
ramach kontraktu socjalnego lub jego odmian 
zostaną umieszczone w Regulaminie konkursu. 
 

Spełnienie danego kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie treści wniosku. 

Projekty niespełniające kryterium 
dopuszczającego szczególnego nie będą 
podlegały ocenie w ramach kryteriów 
merytorycznych punktowych. 

 

 

5. Projekt zakłada osiągnięcie wskaźnika 
efektywności społecznej i efektywności 
zatrudnieniowej dla uczestników projektu 
na poziomie:  
Wskaźnik efektywności społecznej: 
- co najmniej 34 % w odniesieniu do osób                                
z niepełnosprawnościami, 
- co najmniej 34 % w odniesieniu do 
pozostałych osób zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym. 
Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej: 
- co najmniej 12 % w odniesieniu do osób                                       
z niepełnosprawnościami, 
- co najmniej 25 % w odniesieniu do 
pozostałych osób zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym. 
 

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu 
mu wartości logicznych „tak” lub „nie”. 
 

Wprowadzenie 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. 
 
Pomiar wskaźników efektywności społecznej 
i efektywności zatrudnieniowej odbywa się zgodnie 
ze sposobem wskazanym w Regulaminie konkursu, 
określonym na podstawie Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa  
z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
 
Istnieje możliwość jednokrotnej poprawy 
projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 
Dopuszcza się uzupełnienie wniosku w pełnym 
zakresie brzmienia kryterium.   

 
Projekty niespełniające kryterium 
dopuszczającego szczególnego nie będą 
podlegały ocenie w ramach kryteriów 
merytorycznych punktowych. 
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Regionalnego na lata 2014-2020.  
Spełnienie danego kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie treści wniosku, co 
oznacza, że Wnioskodawca powinien oszacować 
wskaźniki efektywności społecznej i efektywności 
zatrudnieniowej co najmniej na poziomie 
wskazanym w treści kryterium.  

6. Projekt zakłada trwałość utworzonych w 
ramach projektu podmiotów reintegracji 
społecznej i zawodowej po zakończeniu 
realizacji projektu co najmniej przez okres 
odpowiadający jego realizacji. 

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak”, „nie” albo stwierdzeniu, 
że kryterium „nie dotyczy” danego projektu. 
 
Kryterium wynika z obowiązku zastosowania 
mechanizmów gwarantujących trwałość podmiotów 
utworzonych ze środków EFS, nałożonego przez 
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w 
obszarze włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na 
lata 2014-2020. Trwałość powinna być rozumiana 
jako instytucjonalna gotowość podmiotu do 
świadczenia usług. 
Kryterium ma zastosowanie wyłącznie do projektów 
zakładających utworzenie podmiotu reintegracji 
społecznej i zawodowej.  
Spełnienie danego kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie treści wniosku. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
 
Istnieje możliwość jednokrotnej poprawy 
projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 
Dopuszcza się uzupełnienie wniosku w pełnym 
zakresie brzmienia kryterium.   

 
Projekty niespełniające kryterium 
dopuszczającego szczególnego nie będą 
podlegały ocenie w ramach kryteriów 
merytorycznych punktowych. 

 

 

7. Projekt zakłada utworzenie podmiotu 
reintegracji społecznej i zawodowej na 
terenie gminy, w której taki podmiot nie 
funkcjonuje. 
 

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak”, „nie” albo stwierdzeniu, 
że kryterium „nie dotyczy” danego projektu. 
 
Wprowadzenie kryterium wynika z obowiązku 
realizacji i profilowania interwencji (ukierunkowania 
wsparcia EFS) w oparciu o analizę sytuacji 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
 

Projekty niespełniające kryterium będą 
odrzucane na etapie oceny formalno -
merytorycznej. 
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wewnatrzregionalnej nałożonego przez Wytyczne                
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.  
 
Zgodnie dokumentem „Diagnoza potrzeb  
w zakresie realizacji działań z obszarów: aktywnej 
integracji, usług społecznych i ekonomii społecznej w 
województwie podlaskim” istnieje zapotrzebowanie 
na tworzenie podmiotów reintegracji społecznej i 
zawodowej. Wprowadzenie kryterium ma na celu 
umożliwienie korzystania z usług oferowanych przez 
podmioty reintegracji społecznej i zawodowej 
osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, 
które do tej pory nie miały takiej możliwości. 
Podmioty reintegracji społecznej i zawodowej 
zapewniają wszechstronne i kompleksowe wsparcie 
w stosunku do osób znajdujących się w 
najtrudniejszej sytuacji społeczno – zawodowej. 
Pozytywna ocena działalności tego typu podmiotów 
wskazuje na potrzebę rozbudowywania tej formy 
działań, zwłaszcza na obszarach, na których takie 
podmioty nie funkcjonują. 
Kryterium ma zastosowanie wyłącznie do projektów 
zakładających utworzenie podmiotu reintegracji 
społecznej i zawodowej.  
Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie 
na podstawie treści wniosku. W regulaminie 
konkursu zostaną wskazane gminy, na terenie 
których na dzień ogłoszenia konkursu nie 
funkcjonują właściwe podmioty reintegracji 

Projekty niespełniające kryterium 
dopuszczającego szczególnego nie będą 
podlegały ocenie w ramach kryteriów 
merytorycznych punktowych. 
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społecznej i zawodowej. Kryterium zostanie uznane 
za spełnione również w przypadku utworzenia filii 
podmiotu reintegracji społecznej  
i zawodowej.  

8. Projekt zakłada kompleksowe wsparcie 
przez zastosowanie w odniesieniu do 
każdego uczestnika projektu, co najmniej 
dwóch różnych form wsparcia. 

 

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak” lub „nie”. 
 
Celem zastosowania kryterium jest uzyskanie 
kompleksowości wsparcia, a przez to udzielenie 
skuteczniejszej pomocy osobom zagrożonym 
wykluczeniem społecznym. Zastosowanie szerszego 
wachlarza instrumentów wobec każdego uczestnika 
projektu zwiększy skuteczność realizowanego 
wsparcia. Działania o charakterze środowiskowym 
nie stanowią formy wsparcia. 

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.            

Spełnienie danego kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie treści wniosku. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
 

Projekty niespełniające kryterium będą 
odrzucane na etapie oceny formalno -
merytorycznej. 
 
Projekty niespełniające kryterium 
dopuszczającego szczególnego nie będą 
podlegały ocenie w ramach kryteriów 
merytorycznych punktowych. 

 

Nazwa kryteriów: KRYTERIA PREMIUJĄCE - weryfikacja na etapie oceny merytorycznej 

Nazwa kryterium Definicja  Opis znaczenia kryterium  

1. Projekt realizowany jest w partnerstwie 
wielosektorowym (co najmniej dwa 
sektory spośród sektorów: społecznego, 
prywatnego, publicznego). 

Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie 
na podstawie treści wniosku. Kryterium będzie 
oceniane na zasadzie „spełnia-nie spełnia” i 
przypisaniu mu odpowiednich wartości punktowych.  
 
Wprowadzenie kryterium wynika z Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 

Spełnienie danego kryterium nie jest konieczne 
do przyznania dofinansowania. 
 
Liczba punktów za spełnienie kryterium – 5. 
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włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 
wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na lata 2014-2020. 
 
Realizacja projektów w partnerstwie podmiotów 
działających lokalnie na rzecz grupy docelowej, którą 
stanowią osoby zagrożone ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym i ich otoczenie na 
zasadach pełnego partnerstwa w zakresie zarówno 
programowania jak i realizacji projektów ma na celu 
wzrost skuteczności działań, poprzez udzielenie 
różnorodnego i kompleksowego wsparcia 
uczestnikom projektu. 

2. Projekt zakłada, że wsparciem zostaną 
objęte osoby lub rodziny zagrożone 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym/wykluczone społecznie 
wyłącznie z jednej lub kilku wymienionych 
poniżej grup:  
- osoby doświadczające wielokrotnego 
wykluczenia społecznego rozumianego 
jako wykluczenie z powodu więcej niż 
jednej przesłanki, 
- osoby o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności, 
- osoby z niepełnosprawnością sprzężoną 
oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, 
w tym osoby, z niepełnosprawnością 
intelektualną i osoby z całościowymi 
zaburzeniami rozwojowymi. 

Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie 
na podstawie treści wniosku. Kryterium będzie 
oceniane na zasadzie „spełnia -nie spełnia” i 
przypisaniu mu odpowiednich wartości punktowych. 
 
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. 
 

Spełnienie danego kryterium nie jest konieczne 
do przyznania dofinansowania. 
 
Liczba punktów za spełnienie kryterium – 15. 

3. Projekt zakłada zatrudnienie osób  
z niepełnosprawnościami w ramach 

Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie 
na podstawie treści wniosku. Kryterium będzie 

Spełnienie danego kryterium nie jest konieczne 
do przyznania dofinansowania. 
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personelu merytorycznego projektu. oceniane na zasadzie „spełnia - nie spełnia” i 
przypisaniu mu odpowiednich wartości punktowych. 
 
Wprowadzenie kryterium wynika z 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. 
 
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.  
Kryterium zostanie uznane za spełnione  
w przypadku zatrudnienia w ramach personelu 
merytorycznego projektu co najmniej 1 osoby z 
niepełnosprawnościami na czas nie krótszy niż 
połowa okresu realizacji projektu. 

 
Liczba punktów za spełnienie kryterium – 5. 

4. Projekt zakłada realizację działań na 
obszarze jednej lub kilku spośród gmin, na 
terenie których odsetek osób 
korzystających ze świadczeń pomocy 
społecznej z tytułu bezrobocia jest wyższy 
niż średnia w województwie podlaskim. 

Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie 
na podstawie treści wniosku. Kryterium będzie 
oceniane na zasadzie „spełnia - nie spełnia” i 
przypisaniu mu odpowiednich wartości punktowych.  

Wprowadzenie kryterium wynika z obowiązku 
realizacji i profilowania interwencji (ukierunkowania 
wsparcia EFS) w oparciu o analizę sytuacji 
wewnatrzregionalnej nałożonego przez Wytyczne w 
zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 

Spełnienie danego kryterium nie jest konieczne 
do przyznania dofinansowania. 
 
Liczba punktów za spełnienie kryterium – 10. 
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wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na lata 2014-2020.  
 
W ramach dokumentacji konkursowej  
w oparciu o dokument „Ocena zasobów pomocy 
społecznej w województwie podlaskim w 2016 roku” 
zostaną wskazane gminy, na terenie których odsetek 
osób korzystających ze świadczeń pomocy 
społecznej z tytułu bezrobocia jest wyższy niż średnia 
w województwie podlaskim. 

5. Projekt zakłada wykorzystanie rozwiązań 
lub produktów wypracowanych w 
ramach: 

 projektów systemowych 
Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki 

 projektów innowacyjnych 
Programu Inicjatywy 
Wspólnotowej EQUAL, Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki lub 
PO WER. 

Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie 
na podstawie treści wniosku. Kryterium będzie 
oceniane na zasadzie „spełnia - nie spełnia” i 
przypisaniu mu odpowiednich wartości punktowych.  

Zastosowanie kryterium ma na celu wdrożenie 
skutecznych i efektywnych rozwiązań, 
instrumentów, narzędzi i metod pracy 
wypracowanych  w ramach projektów z Programu 
Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki lub PO WER. 
Wnioskodawca wskazuje we wniosku o 
dofinansowanie projektu rozwiązania, instrumenty, 
narzędzia lub metody wypracowane w projektach 
innowacyjnych i program/projekt, w ramach którego 
zostały one wypracowane i zwalidowane. 

Wnioskodawca ma możliwość zapoznania się z 
rozwiązaniami innowacyjnymi wypracowanymi w 
ramach PO KL oraz PIW EQUAL na stronie Krajowej 
Instytucji Wspomagającej, pod adresem: www.kiw-
pokl.org.pl.” W ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój na stronie 

Spełnienie danego kryterium nie jest konieczne 
do przyznania dofinansowania. 
 
Liczba punktów za spełnienie kryterium – 5. 
 

http://www.kiw-pokl.org.pl/
http://www.kiw-pokl.org.pl/
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www.power.gov.pl. 
 

  

 

 

ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH KONKURSU  

WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI 

 

L.p. Nazwa wskaźnika produktu Jednostka miary Wartość do osiągnięcia w ramach konkursu 

1 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych 

wsparciem w programie osoby 
1247 

2 Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (CI) osoby 38 

 

L.p. Nazwa wskaźnika rezultatu Jednostka miary Wartość do osiągnięcia w ramach konkursu 

1 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które 

uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu 

osoby 
31% 

2 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

poszukujących pracy po opuszczeniu programu 

osoby 
36% 

3 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pracujących 

po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) 

osoby 
12% 

4 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, osoby 40% 
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poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, 

zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność 

na własny rachunek) po opuszczeniu programu 
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ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PROJEKTÓW W RAMACH RPOWP 2014-2020 na rok 2018 
 

 

  

 

KARTA KONKURSU NR RPPD.07.01.00-IZ.00-20-002/18 

 

Oś priorytetowa OŚ VII: Poprawa spójności społecznej 

Działanie  7.1  Rozwój działań aktywnej integracji (PI 9i) 

Cel działania 
Zwiększenie aktywizacji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rzecz poprawy i wzmocnienia 
ich zdolności do zatrudnienia. 

Tryb wyboru: 
 

                                                             Nabór konkursowy  

Planowany termin 
ogłoszenia konkursu i 
rozpoczęcia naboru 
wniosków 

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie 

Alokacja  

na 
konkurs 

Instytucja 
Ogłaszając
a Konkurs 
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Ogłoszenie: 

październik 2018 

 

Nabór: 

listopad 2018 

1. Programy na rzecz integracji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich 
otoczenia ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty 
aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej, zapewniające wsparcie 
kompleksowe oraz zindywidualizowane w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie 
dla każdej osoby, rodziny, środowiska z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, 
zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb. 

2. Usługi reintegracji społeczno-zawodowej skierowanej do osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym świadczone przez CIS i KIS. 

3. Usługi na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z 
niepełnosprawnościami w ramach ZAZ i WTZ. 

4. Działania o charakterze środowiskowym z wykorzystaniem form aktywizacji społecznej, 
skierowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży, wyłącznie jako wsparcie towarzyszące (jako 
uzupełnienie działań wskazanych w typie operacji nr 1) niezbędne do aktywizacji osób i rodzin 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w tym: praca animacyjna i 
streetworkerska w terenie, praca metodą mentoringu). 

 

20 mln  IZ RPOWP 

 

SYSTEMATYKA KRYTERIÓW KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW WYBIERANYCH W TRYBIE KONKURSOWYM 
WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH RPOWP 2014-2020 

DZIAŁANIE 7.1 ROZWÓJ DZIAŁAŃ AKTYWNEJ INTEGRACJI 
 

Priorytet inwestycyjny 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na 
zatrudnienie 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE) 

Nazwa kryteriów: KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE SZCZEGÓLNE 

Lp. Nazwa kryterium Definicja /uzasadnienie Opis znaczenia kryterium 
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1. Wnioskodawca składa nie więcej niż 1 
wniosek o dofinansowanie projektu. 

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu 
mu wartości logicznych „tak” lub „nie”. 
 

Wprowadzenie kryterium ma na celu zwiększenie 
skuteczności oraz efektywności udzielanego 
wsparcia. 

Kryterium odnosi się wyłącznie do występowania 
danego podmiotu w charakterze wnioskodawcy, a 
nie partnera. Kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie rejestru wniosków poprawnych pod 
względem technicznym, zgodnie z datą złożenia 
wersji elektronicznej wniosku. Za spełniające 
kryterium zostanie uznany 1 wniosek poprawny 
technicznie, który wpłynął elektronicznie w pierwszej 
kolejności. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
 
Projekty niespełniające kryterium będą 
odrzucane na etapie oceny formalno 
merytorycznej. 
 
Projekty niespełniające kryterium 
dopuszczającego szczególnego nie będą 
podlegały ocenie w ramach kryteriów 
merytorycznych punktowych. 

 

2.  Projekt zakłada preferencje wyboru do 
projektu: 

 osób lub rodzin korzystających z 
Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ),  

 osób doświadczających 
wielokrotnego wykluczenia 
społecznego rozumianego jako 
wykluczenie z powodu więcej niż 
jednej przesłanki, 

 osób o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności, 

 osób z niepełnosprawnością 
sprzężoną oraz osoby z 

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu 
mu wartości logicznych „tak” lub „nie”. 
 
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 osoby z grup wskazanych w treści 
kryterium wraz z opisem zasad preferencji. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
 
Istnieje możliwość jednokrotnej poprawy 
projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 
Dopuszcza się uzupełnienie wniosku w pełnym 
zakresie brzmienia kryterium.  
 
Projekty niespełniające kryterium 
dopuszczającego szczególnego nie będą 
podlegały ocenie w ramach kryteriów 
merytorycznych punktowych. 
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zaburzeniami psychicznymi, w 
tym osoby, z 
niepełnosprawnością 
intelektualną i osoby z 
całościowymi zaburzeniami 
rozwojowymi. 

 

Spełnienie danego kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie treści wniosku. 

 
 

3 Projekt zakłada, że realizacja 
kursu/szkolenia kończy się nabyciem 
kompetencji lub kwalifikacji 
potwierdzonych certyfikatem lub innym 
dokumentem potwierdzającym uzyskanie 
kompetencji lub kwalifikacji. 

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak” lub „nie”. 
 
Wprowadzenie kryterium wynika z rekomendacji 
Komisji Europejskiej. Kryterium przyczyni się do 
podniesienia jakości oferowanych w ramach 
projektów kursów i szkoleń.  
 
Wydawane dokumenty powinny potwierdzać 
kwalifikacje do wykonywania określonych czynności i 
zadań zawodowych oraz posiadane umiejętności, 
kompetencje i wiedzę we wskazanym zakresie, a nie 
potwierdzać jedynie uczestnictwo w szkoleniu.  
 
Sposób spełnienia przedmiotowego kryterium 
zostanie uszczegółowiony w Regulaminie konkursu.  

Spełnienie danego kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie treści wniosku. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
 
Istnieje możliwość jednokrotnej poprawy 
projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 
Dopuszcza się uzupełnienie wniosku w pełnym 
zakresie brzmienia kryterium.   
 
 
Projekty niespełniające kryterium 
dopuszczającego szczególnego nie będą 
podlegały ocenie w ramach kryteriów 
merytorycznych punktowych. 

 

 

4. Projekt zakłada, że realizacja 
instrumentów aktywnej integracji 
następuje poprzez wykorzystanie wobec 
każdego uczestnika projektu narzędzia 
jakim jest kontrakt socjalny lub jego 
odmiany.  

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak” lub „nie”. 
 
Wprowadzenie kryterium wynika z rekomendacji 
Komisji Europejskiej oraz Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
 
Istnieje możliwość jednokrotnej poprawy 
projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 
Dopuszcza się uzupełnienie wniosku w pełnym 
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Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 
lata 2014-2020. 
 
Kryterium ma na celu standaryzację podejścia do 
każdego uczestnika projektu w zakresie aktywizacji 
społeczno-zawodowej w ramach projektu. W 
przypadku realizacji projektu przez podmiot inny niż 
OPS z uczestnikiem projektu podpisywana jest 
umowa na wzór kontraktu socjalnego, o którym 
mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej. Szczegółowe zasady realizacji wsparcia w 
ramach kontraktu socjalnego lub jego odmian 
zostaną umieszczone w Regulaminie konkursu. 
 

Spełnienie danego kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie treści wniosku. 

zakresie brzmienia kryterium.   
 
Projekty niespełniające kryterium 
dopuszczającego szczególnego nie będą 
podlegały ocenie w ramach kryteriów 
merytorycznych punktowych. 

 

 

5. Projekt zakłada osiągnięcie wskaźnika 
efektywności społecznej i efektywności 
zatrudnieniowej dla uczestników projektu 
na poziomie:  
Wskaźnik efektywności społecznej: 
- co najmniej 34 % w odniesieniu do osób                                
z niepełnosprawnościami, 
- co najmniej 34 % w odniesieniu do 
pozostałych osób zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym. 
Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej: 
- co najmniej 12 % w odniesieniu do osób                                       
z niepełnosprawnościami, 
- co najmniej 25 % w odniesieniu do 
pozostałych osób zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym. 

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu 
mu wartości logicznych „tak” lub „nie”. 
 

Wprowadzenie 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. 
 
Pomiar wskaźników efektywności społecznej 
i efektywności zatrudnieniowej odbywa się zgodnie 
ze sposobem wskazanym w Regulaminie konkursu, 
określonym na podstawie Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa  

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
 
Istnieje możliwość jednokrotnej poprawy 
projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 
Dopuszcza się uzupełnienie wniosku w pełnym 
zakresie brzmienia kryterium.   

 
Projekty niespełniające kryterium 
dopuszczającego szczególnego nie będą 
podlegały ocenie w ramach kryteriów 
merytorycznych punktowych. 
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 z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na lata 2014-2020.  
Spełnienie danego kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie treści wniosku, co 
oznacza, że Wnioskodawca powinien oszacować 
wskaźniki efektywności społecznej i efektywności 
zatrudnieniowej co najmniej na poziomie 
wskazanym w treści kryterium.  

 

6. Projekt zakłada trwałość utworzonych w 
ramach projektu podmiotów reintegracji 
społecznej i zawodowej po zakończeniu 
realizacji projektu co najmniej przez okres 
odpowiadający jego realizacji. 

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak”, „nie” albo stwierdzeniu, 
że kryterium „nie dotyczy” danego projektu. 
 
Kryterium wynika z obowiązku zastosowania 
mechanizmów gwarantujących trwałość podmiotów 
utworzonych ze środków EFS, nałożonego przez 
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w 
obszarze włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na 
lata 2014-2020. Trwałość powinna być rozumiana 
jako instytucjonalna gotowość podmiotu do 
świadczenia usług. 
Kryterium ma zastosowanie wyłącznie do projektów 
zakładających utworzenie podmiotu reintegracji 
społecznej i zawodowej.  
Spełnienie danego kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie treści wniosku. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
 
Istnieje możliwość jednokrotnej poprawy 
projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 
Dopuszcza się uzupełnienie wniosku w pełnym 
zakresie brzmienia kryterium.   

 
Projekty niespełniające kryterium 
dopuszczającego szczególnego nie będą 
podlegały ocenie w ramach kryteriów 
merytorycznych punktowych. 

 

 

7. Projekt zakłada utworzenie podmiotu 
reintegracji społecznej i zawodowej na 
terenie gminy, w której taki podmiot nie 
funkcjonuje. 
 

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak”, „nie” albo stwierdzeniu, 
że kryterium „nie dotyczy” danego projektu. 
 
Wprowadzenie kryterium wynika z obowiązku 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
 

Projekty niespełniające kryterium będą 
odrzucane na etapie oceny formalno -
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realizacji i profilowania interwencji (ukierunkowania 
wsparcia EFS) w oparciu o analizę sytuacji 
wewnatrzregionalnej nałożonego przez Wytyczne 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.  
 
Zgodnie dokumentem „Diagnoza potrzeb  
w zakresie realizacji działań z obszarów: aktywnej 
integracji, usług społecznych i ekonomii społecznej w 
województwie podlaskim” istnieje zapotrzebowanie 
na tworzenie podmiotów reintegracji społecznej i 
zawodowej. Wprowadzenie kryterium ma na celu 
umożliwienie korzystania z usług oferowanych przez 
podmioty reintegracji społecznej i zawodowej 
osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, 
które do tej pory nie miały takiej możliwości. 
Podmioty reintegracji społecznej i zawodowej 
zapewniają wszechstronne i kompleksowe wsparcie 
w stosunku do osób znajdujących się w 
najtrudniejszej sytuacji społeczno – zawodowej. 
Pozytywna ocena działalności tego typu podmiotów 
wskazuje na potrzebę rozbudowywania tej formy 
działań, zwłaszcza na obszarach, na których takie 
podmioty nie funkcjonują. 
Kryterium ma zastosowanie wyłącznie do projektów 
zakładających utworzenie podmiotu reintegracji 
społecznej i zawodowej.  
Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie 
na podstawie treści wniosku. W regulaminie 
konkursu zostaną wskazane gminy, na terenie 

merytorycznej. 
 
Projekty niespełniające kryterium 
dopuszczającego szczególnego nie będą 
podlegały ocenie w ramach kryteriów 
merytorycznych punktowych. 
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których na dzień ogłoszenia konkursu nie 
funkcjonują właściwe podmioty reintegracji 
społecznej i zawodowej. Kryterium zostanie uznane 
za spełnione również w przypadku utworzenia filii 
podmiotu reintegracji społecznej  
i zawodowej.  

8. Projekt zakłada kompleksowe wsparcie 
przez zastosowanie w odniesieniu do 
każdego uczestnika projektu, co najmniej 
dwóch różnych form wsparcia. 

 

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu im 
wartości logicznych „tak” lub „nie”. 
 
Celem zastosowania kryterium jest uzyskanie 
kompleksowości wsparcia, a przez to udzielenie 
skuteczniejszej pomocy osobom zagrożonym 
wykluczeniem społecznym. Zastosowanie szerszego 
wachlarza instrumentów wobec każdego uczestnika 
projektu zwiększy skuteczność realizowanego 
wsparcia. Działania o charakterze środowiskowym 
nie stanowią formy wsparcia. 

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.            

Spełnienie danego kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie treści wniosku. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
 

Projekty niespełniające kryterium będą 
odrzucane na etapie oceny formalno -
merytorycznej. 
 
Projekty niespełniające kryterium 
dopuszczającego szczególnego nie będą 
podlegały ocenie w ramach kryteriów 
merytorycznych punktowych. 

 

Nazwa kryteriów: KRYTERIA PREMIUJĄCE - weryfikacja na etapie oceny merytorycznej 

Nazwa kryterium Definicja  Opis znaczenia kryterium  

1. Projekt realizowany jest w partnerstwie 
wielosektorowym (co najmniej dwa 
sektory spośród sektorów: społecznego, 
prywatnego, publicznego). 

Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie 
na podstawie treści wniosku. Kryterium będzie 
oceniane na zasadzie „spełnia-nie spełnia” i 
przypisaniu mu odpowiednich wartości punktowych.  
 

Spełnienie danego kryterium nie jest konieczne 
do przyznania dofinansowania. 
 
Liczba punktów za spełnienie kryterium – 5. 
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Wprowadzenie 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. 
 
Realizacja projektów w partnerstwie podmiotów 
działających lokalnie na rzecz grupy docelowej, którą 
stanowią osoby zagrożone ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym i ich otoczenie na 
zasadach pełnego partnerstwa w zakresie zarówno 
programowania jak i realizacji projektów ma na celu 
wzrost skuteczności działań, poprzez udzielenie 
różnorodnego i kompleksowego wsparcia 
uczestnikom projektu. 

2. Projekt zakłada, że wsparciem zostaną 
objęte osoby lub rodziny zagrożone 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym/wykluczone społecznie 
wyłącznie z jednej lub kilku wymienionych 
poniżej grup:  
- osoby doświadczające wielokrotnego 
wykluczenia społecznego rozumianego 
jako wykluczenie z powodu więcej niż 
jednej przesłanki, 
- osoby o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności, 
- osoby z niepełnosprawnością sprzężoną 
oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, 
w tym osoby, z niepełnosprawnością 
intelektualną i osoby z całościowymi 
zaburzeniami rozwojowymi. 

Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie 
na podstawie treści wniosku. Kryterium będzie 
oceniane na zasadzie „spełnia -nie spełnia” i 
przypisaniu mu odpowiednich wartości punktowych. 
 
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. 
 

Spełnienie danego kryterium nie jest konieczne 
do przyznania dofinansowania. 
 
Liczba punktów za spełnienie kryterium – 15. 
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3. Projekt zakłada zatrudnienie osób  
z niepełnosprawnościami w ramach 
personelu merytorycznego projektu. 

Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie 
na podstawie treści wniosku. Kryterium będzie 
oceniane na zasadzie „spełnia - nie spełnia” i 
przypisaniu mu odpowiednich wartości punktowych. 
 
Wprowadzenie kryterium wynika z 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. 
 
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.  
Kryterium zostanie uznane za spełnione  
w przypadku zatrudnienia w ramach personelu 
merytorycznego projektu co najmniej 1 osoby z 
niepełnosprawnościami na czas nie krótszy niż 
połowa okresu realizacji projektu. 

Spełnienie danego kryterium nie jest konieczne 
do przyznania dofinansowania. 
 
Liczba punktów za spełnienie kryterium – 5. 

4. Projekt zakłada realizację działań na 
obszarze jednej lub kilku spośród gmin, na 
terenie których odsetek osób 
korzystających ze świadczeń pomocy 
społecznej z tytułu bezrobocia jest wyższy 
niż średnia w województwie podlaskim. 

Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie 
na podstawie treści wniosku. Kryterium będzie 
oceniane na zasadzie „spełnia - nie spełnia” i 
przypisaniu mu odpowiednich wartości punktowych.  

Wprowadzenie kryterium wynika z obowiązku 
realizacji i profilowania interwencji (ukierunkowania 
wsparcia EFS) w oparciu o analizę sytuacji 
wewnatrzregionalnej nałożonego przez Wytyczne w 

Spełnienie danego kryterium nie jest konieczne 
do przyznania dofinansowania. 
 
Liczba punktów za spełnienie kryterium – 10. 
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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 ramach dokumentacji konkursowej  
w oparciu o dokument „Ocena zasobów pomocy 
społecznej w województwie podlaskim w 2016 roku” 
zostaną wskazane gminy, na terenie których odsetek 
osób korzystających ze świadczeń pomocy 
społecznej z tytułu bezrobocia jest wyższy niż średnia 
w województwie podlaskim. 

5. Projekt zakłada wykorzystanie rozwiązań 
lub produktów wypracowanych w 
ramach: 

 projektów systemowych 
Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki 

 projektów innowacyjnych 
Programu Inicjatywy 
Wspólnotowej EQUAL, Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki lub 
PO WER. 

Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie 
na podstawie treści wniosku. Kryterium będzie 
oceniane na zasadzie „spełnia - nie spełnia” i 
przypisaniu mu odpowiednich wartości punktowych.  

Zastosowanie kryterium ma na celu wdrożenie 
skutecznych i efektywnych rozwiązań, 
instrumentów, narzędzi i metod pracy 
wypracowanych  w ramach projektów z Programu 
Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki lub PO WER. 
Wnioskodawca wskazuje we wniosku o 
dofinansowanie projektu rozwiązania, instrumenty, 
narzędzia lub metody wypracowane w projektach 
innowacyjnych i program/projekt, w ramach którego 
zostały one wypracowane i zwalidowane. 

Wnioskodawca ma możliwość zapoznania się z 
rozwiązaniami innowacyjnymi wypracowanymi w 
ramach PO KL oraz PIW EQUAL na stronie Krajowej 
Instytucji Wspomagającej, pod adresem: www.kiw-

Spełnienie danego kryterium nie jest konieczne 
do przyznania dofinansowania. 
 
Liczba punktów za spełnienie kryterium – 5. 
 

http://www.kiw-pokl.org.pl/
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pokl.org.pl.” W ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój na stronie 
www.power.gov.pl. 

 

 

 

 

 

 

ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH KONKURSU 

WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI 

 

L.p. Nazwa wskaźnika produktu Jednostka miary Wartość do osiągnięcia w ramach konkursu 

1 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych 
wsparciem w programie 

osoby 1247 

2 Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (CI) osoby 38 

 

L.p. Nazwa wskaźnika rezultatu Jednostka miary Wartość do osiągnięcia w ramach konkursu 

1 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które 
uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu 

osoby 31% 

2 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 
poszukujących pracy po opuszczeniu programu 

osoby 36% 

3 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pracujących osoby 12% 

http://www.kiw-pokl.org.pl/
http://www.power.gov.pl/
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po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) 

4 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 
poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, 
zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność 
na własny rachunek) po opuszczeniu programu 

osoby 40% 
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ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PROJEKTÓW W RAMACH RPOWP 2014-2020 na rok 2018 

 

 

  KARTA KONKURSU NR RPPD.07.02.01-IZ.00-20-001/18 

 

 

 

 

Oś priorytetowa OŚ VII: Poprawa spójności społecznej 

Działanie/Podziałanie  

7.2  Rozwój usług społecznych (PI 9iv) 

7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

Cel działania 

Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, w szczególności usług środowiskowych, 
opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem  

lub wykluczeniem społecznym 

Tryb wyboru: 

 

Nabór konkursowy 
 

Planowany termin ogłoszenia 
konkursu i rozpoczęcia naboru 

wniosków 
Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie 

Alokacja 
na 

konkurs 

Instytucja 
Ogłaszająca 

Konkurs 

Ogłoszenie: 
czerwiec 2018 

 
Nabór: 

lipiec 2018 

1. Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług 
asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w społeczności 
lokalnej. 

2. Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności 
opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem 

8 mln  IZ RPOWP 
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społecznym, osób i instytucji sprawujących pieczę zastępczą i dzieci w nich 
umieszczonych. 

3. Wsparcie dla funkcjonowania mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego 
(treningowego lub wspieranego) przez tworzenie miejsc pobytu w nowo 
tworzonych lub istniejących mieszkaniach chronionych lub wspomaganych dla 
osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie 
z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. 

4. Wsparcie de instytucjonalizacji opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez 
wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych w 
formie teleopieki, systemów przywoławczych 

 

SYSTEMATYKA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW WYBIERANYCH W TRYBIE KONKURSOWYM 
WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH RPOWP 2014-2020 

DZIAŁANIE 7.2 Rozwój usług społecznych 
PODDZIAŁANIE 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

Priorytet inwestycyjny 9iv Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług 
społecznych świadczonych w interesie ogólnym 

 

I. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE) 

Nazwa kryteriów: 1. KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE SZCZEGÓLNE 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 
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1. Projekt jest skierowany do grup docelowych z 
obszaru województwa podlaskiego z 
wyłączeniem Białostockiego Obszaru 
Funkcjonalnego (BOF), obejmującego 
następujące gminy: Białystok, Choroszcz, 
Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, 
Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Turośń 
Kościelna, Wasilków i Zabłudów. 
 
 
 

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu wartości 
logicznych „tak” lub „nie”. 
 
Kryterium zostanie uznane za spełnione w sytuacji gdy z opisu 
grupy docelowej będzie wynikało, że wsparcie w ramach 
realizowanych projektów jest kierowane wyłącznie do 
uczestników z województwa podlaskiego z wyłączeniem obszaru 
BOF, tj. osób fizycznych zamieszkujących obszar województwa 
podlaskiego (poza obszarem BOF) w rozumieniu przepisów 
Kodeksu Cywilnego.  
 

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku. 

 

Spełnienie kryterium jest 
konieczne do przyznania 
dofinansowania. 
 
Projekty niespełniające kryterium 
będą odrzucane na etapie oceny 
formalno-merytorycznej. 
 
Projekty niespełniające kryteriów 
dopuszczających szczególnych nie 
będą podlegały ocenie w ramach 
kryteriów merytorycznych 
punktowych. 

 
 

2. Projekt zakłada 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. 

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu wartości 
logicznych „tak” lub „nie”  
 
 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. 
 
Projekt zapewnienia komplementarność wsparcia z Programem 
Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) w zakresie 
wyboru grupy docelowej i ustalenia zakresu działań. Kryterium 
zostanie uznane za spełnione w sytuacji, gdy we wniosku o 
dofinansowanie znajdzie się informacja/deklaracja, że 
Wnioskodawca będzie preferował osoby korzystające z PO PŻ 
wraz z opisem zasad preferencji.  

Spełnienie kryterium jest 
konieczne do przyznania 
dofinansowania. 
 
Istnieje możliwość jednokrotnej 
poprawy projektu w zakresie 
niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów 
wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 
ustawy wdrożeniowej). 
Dopuszcza się uzupełnienie 
wniosku w pełnym zakresie 
brzmienia kryterium. 
 
Projekty niespełniające kryteriów 
dopuszczających szczególnych nie 
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Sposób spełnienia przedmiotowego kryterium zostanie wskazany 
w Regulaminie konkursu 

 

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku. 

będą podlegały ocenie w ramach 
kryteriów merytorycznych 
punktowych. 

 

3.  Projekt zakłada trwałość miejsc świadczenia 
usług społecznych utworzonych w ramach 
projektu (trwałość w rozumieniu 
instytucjonalnej gotowości podmiotów do 
świadczenia usług) po jego zakończeniu co 
najmniej przez okres odpowiadający okresowi 
realizacji projektu, z zastrzeżeniem, że okres 
ten nie może być krótszy niż 2 lata. 

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu im wartości 
logicznych „tak”, „nie” albo stwierdzeniu, że kryterium „nie 
dotyczy” danego projektu. 
 
Kryterium wynika z obowiązku zastosowania mechanizmów 
gwarantujących zachowanie trwałości miejsc utworzonych ze 
środków EFS, nałożonego przez Wytyczne w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-
2020. Trwałość powinna być rozumiana jako instytucjonalna 
gotowość podmiotu do świadczenia usług. 
 

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku. 
 

Spełnienie kryterium jest 
konieczne do przyznania 
dofinansowania. 
Istnieje możliwość jednokrotnej 
poprawy projektu w zakresie 
niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów 
wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 
ustawy wdrożeniowej). 
Dopuszcza się uzupełnienie 
wniosku w pełnym zakresie 
brzmienia kryterium. 
 
 
Projekty niespełniające kryteriów 
dopuszczających szczególnych nie 
będą podlegały ocenie w ramach 
kryteriów merytorycznych 
punktowych. 

 

4.  Projekt przewiduje preferencje uczestnictwa 
dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem doświadczających 
wielokrotnego wykluczenia społecznego 
rozumianego jako wykluczenie z powodu 

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu wartości 
logicznych „tak” lub „nie”. 
 
Wprowadzenie przedmiotowego kryterium wynika z Wytycznych 
w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

Spełnienie kryterium jest 
konieczne do przyznania 
dofinansowania. 
 
Istnieje możliwość jednokrotnej 
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więcej niż jednej przesłanek, o których mowa 
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. 

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 osób 
lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego wraz z 
opisem zasad preferencji. 
 
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku. 
 
 

poprawy projektu w zakresie 
niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów 
wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 
ustawy wdrożeniowej). 
Dopuszcza się uzupełnienie 
wniosku w pełnym zakresie 
brzmienia kryterium. 
 
 
Projekty niespełniające kryteriów 
dopuszczających szczególnych nie 
będą podlegały ocenie w ramach 
kryteriów merytorycznych 
punktowych. 

 

5. Projekt zakłada działania profilaktyczne 
wspierające rodzinę w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych lub 
specjalistyczne poradnictwo rodzinne dla 
rodzin przeżywających trudności w pełnieniu 
funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 
obejmujące co najmniej dwie z poniższych 
form wsparcia, stosowane w zależności od 
indywidualnie ustalonych potrzeb 
uczestników projektu: 

a) konsultacje i poradnictwo 
specjalistyczne, terapia i mediacja;  

b) pomoc prawna, szczególnie w 
zakresie prawa rodzinnego;  

c) objęcie opieką i wychowaniem dzieci 
w placówce wsparcia dziennego; 

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu wartości 
logicznych „tak” lub „nie” albo stwierdzeniu, że kryterium „nie 
dotyczy” danego projektu. 
 
Kryterium dotyczy typu projektu nr 2. 

Kryterium ma na celu zapewnienie kompleksowości wsparcia w 
zakresie działań profilaktycznych wspierających rodzinę w 
wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w tym 
przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych, w zależności od indywidualnie ustalonych 
potrzeb uczestników projektu. 

 
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku. 
 

Spełnienie kryterium jest 
konieczne do przyznania 
dofinansowania. 
 
Istnieje możliwość jednokrotnej 
poprawy projektu w zakresie 
niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów 
wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 
ustawy wdrożeniowej). 
Dopuszcza się uzupełnienie 
wniosku w pełnym zakresie 
brzmienia kryterium. 
 
Projekty niespełniające kryteriów 
dopuszczających szczególnych nie 
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d) organizowanie dla rodzin grup 
samopomocowych, mających na celu 
wymianę ich doświadczeń oraz 
zapobieganie izolacji. 

 

będą podlegały ocenie w ramach 
kryteriów merytorycznych 
punktowych. 

 

6.   Projekt zakłada, że wsparcie osoby 
niesamodzielnej odbywa się na podstawie 
indywidualnie stworzonej ścieżki wsparcia, z 
uwzględnieniem diagnozy sytuacji rodzinnej, 
problemowej lub zagrożenia sytuacją 
problemową, zasobów, potencjału, 
predyspozycji, potrzeb. 

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu wartości 
logicznych „tak” lub „nie” albo stwierdzeniu, że kryterium „nie 
dotyczy” danego projektu. 
 
Kryterium dotyczy typu projektu nr 1. 
Kryterium ma na celu zapewnienie odpowiedniego wsparcia 
zgodnie ze stworzoną indywidualną ścieżką wsparcia, z 
uwzględnieniem diagnozy sytuacji rodzinnej, problemowej lub 
zagrożenia sytuacją problemową, zasobów, potencjału, 
predyspozycji, potrzeb. 
 
 
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku. 
 

Spełnienie kryterium jest 
konieczne do przyznania 
dofinansowania. 
 
Istnieje możliwość jednokrotnej 
poprawy projektu w zakresie 
niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów 
wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 
ustawy wdrożeniowej). 
Dopuszcza się uzupełnienie 
wniosku w pełnym zakresie 
brzmienia kryterium. 
Projekty niespełniające kryteriów 
dopuszczających szczególnych nie 
będą podlegały ocenie w ramach 
kryteriów merytorycznych 
punktowych. 

 

7. Projekt odpowiada na problemy i potrzeby w 
świadczeniu usług społecznych, 
zidentyfikowane na obszarze jego realizacji, 
biorąc pod uwagę trendy demograficzne i 
poziom dostępności usług społecznych na tym 
obszarze. 

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu wartości 
logicznych „tak” lub „nie”. 
 
Usługi w ramach projektu będą skierowane do grup 
wymagających określonego wsparcia, zgodnie z uzasadnionymi 
potrzebami oraz na obszarze na którym występuje niepełna 
dostępność usług. Kryterium zostanie uznane za spełnione o ile 
wnioskodawca wykaże w treści wniosku diagnozę dotyczącą 

Spełnienie kryterium jest 
konieczne do przyznania 
dofinansowania. 
 
Istnieje możliwość jednokrotnej 
poprawy projektu w zakresie 
niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów 
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problemów i potrzeb w świadczeniu usług społecznych na 
obszarze realizacji projektu a projekt stanowi odpowiedź na 
zdefiniowane problemy i potrzeby. 
 
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku. 

 

wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 
ustawy wdrożeniowej). 
Dopuszcza się uzupełnienie 
wniosku w pełnym zakresie 
brzmienia kryterium. 
 
Projekty niespełniające kryteriów 
dopuszczających szczególnych nie 
będą podlegały ocenie w ramach 
kryteriów merytorycznych 
punktowych. 

 

8. Wsparcie w ramach projektu jest adresowane 
w pierwszej kolejności do osób z 
niepełnosprawnościami i 
osób niesamodzielnych, których dochód nie 
przekracza 150% właściwego kryterium 
dochodowego, o którym mowa w ustawie z 
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 
 

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu wartości 
logicznych „tak” lub „nie”” albo stwierdzeniu, że kryterium „nie 
dotyczy” danego projektu. 
 
Kryterium dotyczy typu projektu nr 1. 

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 osób 
z niepełnosprawnością i osób niesamodzielnych, których dochód 
nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o 
którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej wraz z opisem zasad preferencji. 
Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

Spełnienie kryterium jest 
konieczne do przyznania 
dofinansowania. 
 
Istnieje możliwość jednokrotnej 
poprawy projektu w zakresie 
niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów 
wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 
ustawy wdrożeniowej). 
Dopuszcza się uzupełnienie 
wniosku w pełnym zakresie 
brzmienia kryterium. 
 
Projekty niespełniające kryteriów 
dopuszczających szczególnych nie 
będą podlegały ocenie w ramach 
kryteriów merytorycznych 
punktowych. 
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9.  Projekt zakłada, że lokalizacja tworzonego 
mieszkania chronionego lub wspomaganego, 
w tym treningowego  
i wspieranego umożliwi mieszkańcom 
włączenie do życia społecznego. 

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu wartości 
logicznych „tak” lub „nie”” albo stwierdzeniu, że kryterium „nie 
dotyczy” danego projektu. 
 
Kryterium dotyczy typu projektu nr 3. 
 
Kryterium ma na celu zapewnienie odpowiedniej lokalizacji 
mieszkań chronionych oraz mieszkań wspomaganych, w tym 
mieszkań treningowych i wspieranych. Nie mogą one zostać 
zlokalizowane na terenach utrudniających integrację ze 
społecznością lokalną, tzn. w miejscach zdegradowanych, 
odludnych (położonych daleko od skupisk ludzkich), nie 
zapewniających warunków do skutecznego przygotowania do 
prowadzenia samodzielnego życia.  
 
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku. 
 

Spełnienie kryterium jest 
konieczne do przyznania 
dofinansowania. 
 
Istnieje możliwość jednokrotnej 
poprawy projektu w zakresie 
niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów 
wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 
ustawy wdrożeniowej). 
Dopuszcza się uzupełnienie 
wniosku w pełnym zakresie 
brzmienia kryterium. 
 
Projekty niespełniające kryteriów 
dopuszczających szczególnych nie 
będą podlegały ocenie w ramach 
kryteriów merytorycznych 
punktowych. 

 

Nazwa kryteriów: KRYTERIA PREMIUJĄCE - weryfikacja na etapie oceny merytorycznej 

Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Wnioskodawcą jest podmiot ekonomii 
społecznej, a projekt realizowany w 
partnerstwie z jednostką samorządu 
terytorialnego. 

Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na podstawie 
treści wniosku. Kryterium będzie oceniane na zasadzie „spełnia-
nie spełnia” i przypisaniu mu odpowiednich wartości 
punktowych.  

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 

Spełnienie danego kryterium nie 
jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. 
 
Liczba punktów za spełnienie 
kryterium – 5. 
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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. 

2. Grupę docelową w projekcie stanowią, w co 
najmniej 60% osoby zamieszkałe (w 
rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenach 
położonych poza granicami administracyjnymi 
miast - obszary gmin wiejskich oraz część 
wiejska (leżąca poza miastem) gminy miejsko 
– wiejskiej. 

Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na podstawie 
treści wniosku. Kryterium będzie oceniane na zasadzie „spełnia-
nie spełnia” i przypisaniu mu odpowiednich wartości 
punktowych.  

Z uwagi na fakt, że województwo podlaskie charakteryzuje się 
jednym z najwyższych w kraju odsetkiem osób zamieszkujących 
na obszarach wiejskich planuje się objęcie pomocą we 
wdrażanych projektach, mieszkańców województwa podlaskiego 
zamieszkujących obszary wiejskie w celu przeciwdziałania 
wykluczeniu społecznemu tych osób oraz zwiększeniu ich 
mobilności i aktywności społecznej oraz zawodowej.  
 

Spełnienie danego kryterium nie 
jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. 
 
Liczba punktów za spełnienie 
kryterium – 5. 
 

3. Projekt przewiduje działania prowadzące do 
rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej. 
 

Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na podstawie 
treści wniosku. Kryterium będzie oceniane na zasadzie „spełnia-
nie spełnia” i przypisaniu mu odpowiednich wartości 
punktowych. 
 
Kryterium dotyczy typu projektu nr 2. 

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. 
 

Spełnienie danego kryterium nie 
jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. 
 
Liczba punktów za spełnienie 
kryterium – 5. 
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Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 
 

4. Projekt przewiduje działania łączące wsparcie 
rodziny i wsparcie pieczy zastępczej oraz 
zakłada partnerstwo lub współpracę OPS                        
i PCPR lub innych jednostek organizacyjnych 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 
lub innych służb działających na rzecz dziecka i 
rodziny. 

Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na podstawie 
treści wniosku. Kryterium będzie oceniane na zasadzie „spełnia-
nie spełnia” i przypisaniu mu odpowiednich wartości 
punktowych. 
 
Kryterium dotyczy typu projektu nr 2. 

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. 
 
Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 
 

Spełnienie danego kryterium nie 
jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. 
 
Liczba punktów za spełnienie 
kryterium – 10. 

5. Projekt zakłada zatrudnienie osób z 
niepełnosprawnościami w ramach personelu 
merytorycznego projektu.  

Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na podstawie 
treści wniosku. Kryterium będzie oceniane na zasadzie „spełnia-
nie spełnia” i przypisaniu mu odpowiednich wartości 
punktowych. 
 
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.  
Kryterium zostanie uznane za spełnione w przypadku 
zatrudnienia w ramach personelu merytorycznego projektu co 
najmniej 1 osoby z niepełnosprawnościami na czas nie krótszy niż 

Spełnienie danego kryterium nie 
jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. 
 
Liczba punktów za spełnienie 
kryterium – 5. 
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połowa okresu realizacji projektu. 
 
 

6. Projekt zakłada włączenie społeczności 
lokalnej w realizowane działania zgodnie z 
koncepcją empowerment.  

Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na podstawie 
treści wniosku. Kryterium będzie oceniane na zasadzie „spełnia-
nie spełnia” i przypisaniu mu odpowiednich wartości 
punktowych. 
 
Włączenie społeczności lokalnej w realizowane działania zgodnie 
z koncepcją empowerment jest rozumiane jako zaangażowanie 
społeczności lokalnej w podejmowanie decyzji dotyczących 
projektu. 
 
Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 
 

Spełnienie danego kryterium nie 
jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. 
 
Liczba punktów za spełnienie 
kryterium – 5. 

7. W ramach projektu utworzone zostanie 
mieszkanie wspierane o charakterze stałym. 

Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na podstawie 
treści wniosku. Kryterium będzie oceniane na zasadzie „spełnia-
nie spełnia” i przypisaniu mu odpowiednich wartości 
punktowych. 
 
Kryterium dotyczy typu projektu nr 3. 
 
Tworzenie mieszkań wspieranych o charakterze stałym jest 
alternatywą dla pobytu w formach opieki instytucjonalnej, 
zapewnia osobom niesamodzielnym oraz osobom z 
niepełnosprawnościami usługi bytowe i pomoc w wykonywaniu 
czynności niezbędnych w codziennym życiu. 
 
Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

Spełnienie danego kryterium nie 
jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. 
 
Liczba punktów za spełnienie 
kryterium – 5. 

8. Wsparcie w ramach projektu jest Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na podstawie Spełnienie danego kryterium nie 
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ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH KONKURSU  

WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI 

L.p. Nazwa wskaźnika produktu 
Jednostka 

miary Wartość do osiągnięcia w ramach konkursu 

adresowane do osób zamieszkujących 
teren objęty programem rewitalizacji. 

treści wniosku. Kryterium będzie oceniane na zasadzie „spełnia-
nie spełnia” i przypisaniu mu odpowiednich wartości 
punktowych. 
 
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. 

Objęcie wsparciem osób zamieszkujących tereny objęte 
programem rewitalizacji  przyczyni się do ożywienia społecznego 
oraz do poprawy jakości życia na tych obszarach oraz zapewni 
komplementarność wsparcia na różnych polach życia 
społecznego. 
 
Kryterium zostanie uznane za spełnione w sytuacji, gdy we 
wniosku o dofinansowanie znajdzie się informacja, że wsparciem 
w ramach projektu są objęte osoby zamieszkujące teren objęty 
programem rewitalizacji wraz ze wskazaniem tego programu. 
 
Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 
 

jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. 
 
Liczba punktów za spełnienie 
kryterium – 5. 
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1.  

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami 

społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie 

        osoby 
391 

2.  

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami 

asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie 

osoby nie oznaczono wartości docelowej w ramach programu, 
wskaźnik podlega monitorowaniu 

3.  

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami 

w postaci mieszkań chronionych i wspomaganych w programie  

osoby nie oznaczono wartości docelowej w ramach programu, 
wskaźnik podlega monitorowaniu 

4.  

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami 

wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie 

osoby nie oznaczono wartości docelowej w ramach programu, 
wskaźnik podlega monitorowaniu 

 

L.p. Nazwa wskaźnika rezultatu bezpośredniego 
Jednostka 

miary Wartość do osiągnięcia w ramach konkursu 

1.  Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po 
zakończeniu projektu 

sztuka 95% 

2.  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących 
pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, 
pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu 
programu 

osoby 40% 

3.  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które opuściły 
opiekę instytucjonalną na rzecz usług społecznych świadczonych w społeczności 
lokalnej w programie 

osoby nie oznaczono wartości docelowej w ramach programu, 
wskaźnik podlega monitorowaniu 

4.  
Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych 
istniejących po zakończeniu projektu 

sztuka nie oznaczono wartości docelowej w ramach programu, 
wskaźnik podlega monitorowaniu 

5.  
Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług w mieszkaniach 
wspomaganych i chronionych istniejących po zakończeniu projektu 

sztuka nie oznaczono wartości docelowej w ramach programu, 
wskaźnik podlega monitorowaniu 

6.  Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy 

zastępczej istniejących po zakończeniu projektu 
sztuka nie oznaczono wartości docelowej w ramach programu, 

wskaźnik podlega monitorowaniu 
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  KARTA KONKURSU NR RPPD.07.02.01-IZ.00-20-002/18 

 
Oś priorytetowa OŚ VII: Poprawa spójności społecznej 

Działanie/Podziałanie  

7.2  Rozwój usług społecznych (PI 9iv) 

7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

Cel działania Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych 

Tryb wyboru: Nabór konkursowy 

Planowany termin 
ogłoszenia konkursu i 
rozpoczęcia naboru 
wniosków 

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie 
Alokacja 

na 
konkurs 

Instytucja Ogłaszająca 
Konkurs 

 
Ogłoszenie: 
czerwiec 2018 
 
Nabór: 
lipiec 2018 

Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi poprzez 
tworzenie dziennych domów opieki medycznej. 

5 mln  IZ RPOWP 
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SYSTEMATYKA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW WYBIERANYCH W TRYBIE KONKURSOWYM WSPÓŁFINANSOWANYCH Z 
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH RPOWP 2014-2020 

DZIAŁANIE 7.2 Rozwój usług społecznych 
PODDZIAŁANIE 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

Priorytet inwestycyjny 9iv Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług 
społecznych świadczonych w interesie ogólnym 

 
 

II. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE) 

Nazwa kryteriów: 2. KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE SZCZEGÓLNE 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Projektodawca może złożyć nie więcej 
niż 1 wniosek o dofinansowanie w 
ramach konkursu. 
 
 

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu 
wartości logicznych „tak” lub „nie”. 
 

Kryterium odnosi się do występowania danego podmiotu w 

charakterze wnioskodawcy, jak i partnera. Kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie rejestru wniosków poprawnych 

pod względem technicznym, zgodnie z datą złożenia wersji 

elektronicznej wniosku. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
 
Projekty niespełniające kryterium będą 
odrzucane na etapie oceny formalno-
merytorycznej. 
 
Projekty niespełniające kryteriów 
dopuszczających szczególnych nie będą 
podlegały ocenie w ramach kryteriów 
merytorycznych punktowych. 

 

2. Projekt zakłada utworzenie Dziennego 
Domu Opieki Medycznej zgodnie ze 
Standardem wypracowanym w ramach 

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu 
wartości logicznych „tak” lub „nie”. 
 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
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Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój. 
 
 

Kryterium zobowiązuje Wnioskodawcę do utworzenia 
Dziennego Domu Opieki Medycznej zgodnie ze Standardem 
przyjętym przez Komitet Sterujący ds. Koordynacji EFSI w 
sektorze zdrowia uchwałą nr 49/2017/XIV w dniu 19 września 
2017 r. Dokument pn. "Dzienny dom opieki medycznej - 
organizacja i zadania" stanowi załącznik do Regulaminu 
konkursu. 
 

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku. 

 

Istnieje możliwość jednokrotnej poprawy 
projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 
Dopuszcza się uzupełnienie wniosku w pełnym 
zakresie brzmienia kryterium. 
 
 
Projekty niespełniające kryteriów 
dopuszczających szczególnych nie będą 
podlegały ocenie w ramach kryteriów 
merytorycznych punktowych. 
 

3. Projekt przewiduje realizację świadczeń 
opieki zdrowotnej wyłącznie przez 
podmioty wykonujące działalność 
leczniczą uprawnione do tego na mocy 
przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego. 

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu 
wartości logicznych „tak” lub „nie”. 
 

Wnioskodawca gwarantuje, że świadczenia opieki zdrowotnej 

będą realizowane przez podmioty wykonujące działalność 

leczniczą w obszarze realizacji projektu lub sam prowadzi taką 

działalność.  

 

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku oraz danych zawartych w rejestrze 
podmiotów wykonujących działalność leczniczą znajdującym 
się na stronie internetowej www.rpwdl.csioz.gov.pl. 

 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
 
Projekty niespełniające kryterium będą 
odrzucane na etapie oceny formalno-
merytorycznej. 
 
Projekty niespełniające kryteriów 
dopuszczających szczególnych nie będą 
podlegały ocenie w ramach kryteriów 
merytorycznych punktowych. 

 

4.  Projekt zakłada trwałość miejsc 
świadczenia usług zdrowotnych 
utworzonych w ramach projektu 
(trwałość w rozumieniu instytucjonalnej 
gotowości podmiotów do świadczenia 

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu im wartości 
logicznych „tak” lub „nie”. 
 
Kryterium wynika z obowiązku zastosowania mechanizmów 
gwarantujących zachowanie trwałości miejsc utworzonych ze 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
 
Istnieje możliwość jednokrotnej poprawy 
projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
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usług) po jego zakończeniu co najmniej 
przez okres odpowiadający okresowi 
realizacji projektu, z zastrzeżeniem, że 
okres ten nie może być krótszy niż 2 lata. 

środków EFS, nałożonego przez Wytyczne w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-
2020. Trwałość powinna być rozumiana jako instytucjonalna 
gotowość podmiotu do świadczenia usług. 
 

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku. 
 

etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 
Dopuszcza się uzupełnienie wniosku w pełnym 
zakresie brzmienia kryterium. 
 
 
Projekty niespełniające kryteriów 
dopuszczających szczególnych nie będą 
podlegały ocenie w ramach kryteriów 
merytorycznych punktowych. 

5 Okres realizacji projektu wynosi co 
najmniej 24 miesiące. 

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu im wartości 
logicznych „tak” lub „nie”. 
 
W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy okres 
realizacji projektu nie jest krótszy niż 24 miesiące, przy czym w 
przypadku gdy wnioskodawca planuje w ramach projektu 
dostosowanie i doposażenie w sprzęt pomieszczeń 
przeznaczonych na DDOM, pierwsi pacjenci powinni być objęci 
wsparciem nie później niż 6 miesięcy od rozpoczęcia projektu 
(tj. okres udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w DDOM nie 
jest krótszy niż 18 miesięcy). 
 
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
 
Istnieje możliwość jednokrotnej poprawy 
projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 
Dopuszcza się uzupełnienie wniosku w pełnym 
zakresie brzmienia kryterium. 
 
Projekty niespełniające kryteriów 
dopuszczających szczególnych nie będą 
podlegały ocenie w ramach kryteriów 
merytorycznych punktowych. 
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6 Projekt zakłada podjęcie współpracy z 
organizacjami pozarządowymi i/lub 
placówkami ochrony zdrowia i/lub OPS 
właściwym ze względu na miejsce 
zamieszkania pacjenta, mającej na celu 
zapewnienie wsparcia socjalno-
bytowego pacjentów i ich opiekunów. 

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu im wartości 
logicznych „tak” lub „nie”. 
 
Wnioskodawca gwarantuje, iż w ramach projektu zostanie 
podjęta współpraca z organizacjami pozarządowymi i/lub 
placówkami ochrony zdrowia i/lub OPS właściwym ze względu 
na miejsce zamieszkania pacjenta, mająca na celu 
zapewnienie wsparcia socjalno-bytowego pacjentów i ich 
opiekunów. 
 
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku. 
 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
 
Istnieje możliwość jednokrotnej poprawy 
projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 
Dopuszcza się uzupełnienie wniosku w pełnym 
zakresie brzmienia kryterium. 
 
Projekty niespełniające kryteriów 
dopuszczających szczególnych nie będą 
podlegały ocenie w ramach kryteriów 
merytorycznych punktowych. 

Nazwa kryteriów: KRYTERIA PREMIUJĄCE - weryfikacja na etapie oceny merytorycznej 

Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. Wnioskodawca lub Partner posiada co 
najmniej 3–letnie doświadczenie w 
obszarze, w którym realizowane jest 
wsparcie.  

Kryterium będzie oceniane na zasadzie „spełnia – nie spełnia” 
i przypisaniu mu odpowiednich wartości punktowych. 
 
Kryterium będzie premiować Wnioskodawców lub Partnerów 
posiadających co najmniej 3 - letnie doświadczenie w zakresie 
merytorycznym projektu tj. świadczeń zdrowotnych dla osób 
niesamodzielnych, co przełoży się na wysoką jakość i 
skuteczność podejmowanych działań. 
 
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku. 

Spełnienie danego kryterium nie jest konieczne 
do przyznania dofinansowania. 
 
Waga punktowa za spełnienie kryterium – 15 pkt 

2. Promowane będą projekty, które są 
komplementarne do innych projektów 
finansowanych ze środków UE (również 

Kryterium będzie oceniane na zasadzie „spełnia – nie spełnia” 
i przypisaniu mu odpowiednich wartości punktowych. 
 

Spełnienie danego kryterium nie jest konieczne 
do przyznania dofinansowania. 
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realizowanych we wcześniejszych 
okresach programowania), ze środków 
krajowych lub innych źródeł. 

Premiowane będą projekty które wykazują 
komplementarność co najmniej z jednym innym projektem. 
 
Komplementarność rozumiana zgodnie z przyjętą w dniu 22 
marca 2012 r. przez Komitet Koordynacyjny Narodowe 
Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007 - 2013 w ramach 
Uchwały nr 64 w sprawie definicji „komplementarności", 
zgodnie z którą: Komplementarność polityk, strategii, 
programów, działań, projektów to ich dopełnianie się 
prowadzące do realizacji określonego celu. Podkreślić należy, 
że do uznania działań czy projektów za komplementarne nie 
jest wystarczające spełnienie przesłanki takiego samego lub 
wspólnego celu, gdyż ten warunek może być wypełniony w 
odniesieniu do projektów konkurujących ze sobą. Warunkiem 
koniecznym do określenia działań/projektów jako 
komplementarne jest ich uzupełniający się charakter, 
wykluczający powielanie się działań. 
 
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku. 

Waga punktowa za spełnienie kryterium – 5 pkt 

3. Wnioskodawca lub partner jest 
podmiotem leczniczym świadczącym 
usługi zdrowotne w zakresie 
podstawowej opieki zdrowotnej 
(posiada kontrakt z OW NFZ w tym 
zakresie) 

 

Kryterium będzie oceniane na zasadzie „spełnia – nie spełnia” 
i przypisaniu mu odpowiednich wartości punktowych. 
 
Wnioskodawca gwarantuje, że świadczenia opieki zdrowotnej 

będą realizowane przez podmioty wykonujące działalność 

leczniczą w obszarze realizacji projektu lub sam prowadzi taką 

działalność.  

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku. 

Spełnienie danego kryterium nie jest konieczne 
do przyznania dofinansowania. 
 
Waga punktowa za spełnienie kryterium: 10 pkt 

4. Projekt przewiduje partnerstwo z 
partnerem społecznym reprezentującym 
interesy i zrzeszającym podmioty 

Kryterium będzie oceniane na zasadzie „spełnia – nie spełnia” 
i przypisaniu mu odpowiednich wartości punktowych. 
 

Spełnienie danego kryterium nie jest konieczne 
do przyznania dofinansowania. 
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ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH KONKURSU  

WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI 

L.p. Nazwa wskaźnika produktu 
Jednostka 

miary Wartość do osiągnięcia w ramach konkursu 

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami         osoby 300 

świadczące usługi w zakresie 
podstawowej opieki zdrowotnej 

Realizacja projektu w partnerstwie z partnerem społecznym 
reprezentującym interesy i zrzeszającym podmioty świadczące 
usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej wzmocni 
potencjał Wnioskodawcy i zapewni lepszą identyfikację barier 
dostępu do wsparcia.  
 
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku. 

Waga punktowa za spełnienie kryterium: 10 pkt 

5. Projekt jest realizowany na obszarze 
miast średnich.  

Kryterium będzie oceniane na zasadzie „spełnia – nie spełnia” 
i przypisaniu mu odpowiednich wartości punktowych. 
 
Miasto średnie – miasto powyżej 20 tys. mieszkańców, z 
wyłączeniem miast wojewódzkich lub mniejsze, z liczbą 
ludności 15-20 tys. mieszkańców będące stolicą powiatu.   
 
W ramach Regulaminu konkursu zostanie wskazana lista miast 
średnich w oparciu o załącznik nr 1 do „Delimitacji miast 
średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze” 
opracowanej na potrzeby Strategii na rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju. 
 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie projektu. 

Spełnienie danego kryterium nie jest konieczne 
do przyznania dofinansowania. 
 
Waga punktowa za spełnienie kryterium – 10 pkt 
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zdrowotnymi w programie 

 

L.p. Nazwa wskaźnika rezultatu bezpośredniego 
Jednostka 

miary Wartość do osiągnięcia w ramach konkursu 

      
1. 

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po 
zakończeniu projektu 

sztuka 95% 
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  KARTA KONKURSU NR RPPD.07.02.01-IZ.00-20-003/18 

 
Oś priorytetowa OŚ VII: Poprawa spójności społecznej 

Działanie/Podziałanie  

7.2  Rozwój usług społecznych (PI 9iv) 

7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

Cel działania Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych 

Tryb wyboru: Nabór konkursowy 

Planowany termin 
ogłoszenia konkursu i 
rozpoczęcia naboru 
wniosków 

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie 
Alokacja 

na 
konkurs 

Instytucja Ogłaszająca 
Konkurs 

 
Ogłoszenie: 
czerwiec 2018 
 
Nabór: 
lipiec 2018 

 
Wdrożenie programów polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania wad 
rozwojowych i rehabilitacji dzieci obejmujących tworzenie i działalność wyspecjalizowanych 
zespołów wczesnej interwencji świadczących usługi edukacyjne, rehabilitacyjne, wspierające 
skierowane do rodzin z dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością i z 
niepełnosprawnościami. 

 

8 mln  IZ RPOWP 
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SYSTEMATYKA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW WYBIERANYCH W TRYBIE KONKURSOWYM WSPÓŁFINANSOWANYCH Z 
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH RPOWP 2014-2020  

DZIAŁANIE 7.2 Rozwój usług społecznych 
PODDZIAŁANIE 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

Priorytet inwestycyjny 9iv Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług 
społecznych świadczonych w interesie ogólnym  

 

III. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE) 

Nazwa kryteriów: KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE SZCZEGÓLNE 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium  Opis znaczenia kryterium 

1. Projekt jest realizowany na obszarze 
jednego powiatu. 
 

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu 
wartości logicznych „tak” lub „nie”. 
 
W celu uniknięcia powielania się działań na tym samym 
terenie projekty będą ograniczone do obszaru jednego 
powiatu. Wnioskodawca ma możliwość złożenia więcej niż 
jednego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.  
Realizacja projektów na obszarze poszczególnych powiatów 
pozwoli na objęcie wsparciem osób z obszaru całego 
województwa podlaskiego.  
Do dofinansowania zostanie wybrany jeden projekt na 
jeden powiat. 
 
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
Projekty niespełniające kryterium będą 
odrzucane na etapie oceny formalno – 
merytorycznej. 
 
Projekty niespełniające kryterium 
dopuszczającego szczególnego nie będą 
podlegały ocenie w ramach kryteriów 
merytorycznych punktowych 

2. Projekt przewiduje udzielanie usług 
zdrowotnych w oparciu o Evidence Based 

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu 
wartości logicznych „tak” lub „nie”. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
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Medicine.  
Wprowadzenie kryterium wynika z rekomendacji Komitetu 
Sterującego do spraw interwencji EFSI w sektorze zdrowia. 

Evidence Based Medicine (EBM) to kierowanie się w 
podejmowaniu decyzji dotyczących opieki zdrowotnej nad 
pacjentem: wynikami badań obserwacyjnych i 
eksperymentalnych, znajomością hierarchii wiarygodności 
danych naukowych, wiedzą o pozytywnych i negatywnych 
skutkach konkretnych decyzji oraz systemem wartości i 
preferencji pacjenta. Zasady EBM, zgodnie z obecnymi 
standardami, powinny być stosowane w codziennej 
praktyce, w sytuacjach wymagających postawienia 
diagnozy czy też wyboru metody leczenia, a także w 
odniesieniu do zagadnień organizacyjnych i ekonomicznych 
w opiece zdrowotnej.  

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku. 

 
Istnieje możliwość jednokrotnej poprawy 
projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 
Dopuszcza się uzupełnienie wniosku w pełnym 
zakresie brzmienia kryterium. 
 
Projekty niespełniające kryterium 
dopuszczającego szczególnego nie będą 
podlegały ocenie w ramach kryteriów 
merytorycznych punktowych. 

3. Działania realizowane w projekcie przez 
projektodawcę oraz ewentualnych 
partnerów są zgodne z zakresem 
właściwego programu profilaktycznego, 
który jest załącznikiem do regulaminu 
konkursu. 

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu 
wartości logicznych „tak” lub „nie”. 

Wprowadzenie kryterium wynika z rekomendacji Komitetu 
Sterującego do spraw interwencji EFSI w sektorze zdrowia. 

Działania realizowane w projekcie są zgodne z właściwym 
programem polityki zdrowotnej, który uzyskał pozytywną 
opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 
(AOTMiT) lub spełnił wszystkie warunki wskazane w 
warunkowej opinii AOTMiT. Treść ww. programu stanowić 
będzie integralny element regulaminu konkursu. 
 
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
 
Istnieje możliwość jednokrotnej poprawy 
projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 
Dopuszcza się uzupełnienie wniosku w pełnym 
zakresie brzmienia kryterium. 
 
Projekty niespełniające kryterium 
dopuszczającego szczególnego nie będą 
podlegały ocenie w ramach kryteriów 
merytorycznych punktowych. 
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4. Projekt przewiduje realizację świadczeń 
opieki zdrowotnej wyłącznie przez 
podmioty wykonujące działalność 
leczniczą uprawnione do tego na mocy 
przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego. 

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu 
wartości logicznych „tak” lub „nie”. 
 

Wprowadzenie kryterium wynika z rekomendacji Komitetu 
Sterującego do spraw interwencji EFSI w sektorze zdrowia. 

Wnioskodawca gwarantuje, że świadczenia opieki 
zdrowotnej będą realizowane przez podmioty wykonujące 
działalność leczniczą w obszarze realizacji projektu lub sam 
prowadzi taką działalność.  

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
Projekty niespełniające kryterium będą 
odrzucane na etapie oceny formalno – 
merytorycznej. 
 
Projekty niespełniające kryterium 
dopuszczającego szczególnego nie będą 
podlegały ocenie w ramach kryteriów 
merytorycznych punktowych. 
 

5. Projekt zakłada realizację wszystkich 
działań określonych w programie polityki 
zdrowotnej. 

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu 
wartości logicznych „tak”, „nie”. 
 

Celem zastosowania kryterium jest zapewnienie realizacji 
wszystkich działań określonych w programie polityki 
zdrowotnej w celu uzyskania jak najbardziej skutecznego 
wsparcia uczestnikom projektu.  
 
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
Istnieje możliwość jednokrotnej poprawy 
projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 
Dopuszcza się uzupełnienie wniosku w pełnym 
zakresie brzmienia kryterium. 
 
Projekty niespełniające kryterium  
dopuszczającego szczególnego nie będą 
podlegały ocenie w ramach kryteriów 
merytorycznych punktowych  
 

6. Projekt przewiduje realizację wsparcia 
również w godzinach popołudniowych, 
wieczornych oraz w soboty.  

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu 
wartości logicznych „tak” lub „nie”. 
 
Wprowadzenie kryterium wynika z rekomendacji Komitetu 
Sterującego do spraw interwencji EFSI w sektorze zdrowia. 
 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
 
Istnieje możliwość jednokrotnej poprawy 
projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 
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Wnioskodawca zakłada realizację wsparcia (realizację usług 
zdrowotnych) również w godzinach popołudniowych i 
wieczornych w dni powszednie oraz w sobotę. Kryterium 
przyczyni się do zmniejszenia barier w dostępie do wsparcia 
m.in. dla osób pracujących. 
 
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku. 

(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 
Dopuszcza się uzupełnienie wniosku w pełnym 
zakresie brzmienia kryterium. 
 
Projekty niespełniające kryterium 
dopuszczającego szczególnego nie będą 
podlegały ocenie w ramach kryteriów 
merytorycznych punktowych. 
 
 

7. Projekt nie powiela działań realizowanych 
w funkcjonujących krajowych programach 
zdrowotnych lub realizowanych w ramach                
PO WER. 

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu 
wartości logicznych „tak” lub „nie”. 
 

Wprowadzenie kryterium wynika z Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-
2020. 

Kryterium zostanie uznane za spełnione w sytuacji, gdy we 
wniosku o dofinansowanie znajdzie się informacja, że 
zakres wsparcia w ramach projektu nie będzie powielał 
zakresu działań realizowanych w ramach funkcjonujących 
krajowych programach zdrowotnych lub realizowanych w 
PO WER. 
 
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
Istnieje możliwość jednokrotnej poprawy 
projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 
Dopuszcza się uzupełnienie wniosku w pełnym 
zakresie brzmienia kryterium. 
 
Projekty niespełniające kryterium  
dopuszczającego szczególnego nie będą 
podlegały ocenie w ramach kryteriów 
merytorycznych punktowych.  
 

8. Działania finansowane w ramach projektu 
nie zastępują świadczeń opieki 
zdrowotnej, których finansowanie jest 
zagwarantowane ze środków publicznych. 

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu 
wartości logicznych „tak” lub „nie”. 
 
Wprowadzenie kryterium wynika z Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
Istnieje możliwość jednokrotnej poprawy 
projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 
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2020. 

 
Kryterium zostanie uznane za spełnione w sytuacji, gdy we 
wniosku o dofinansowanie znajdzie się informacja, że 
zakres wsparcia w ramach projektu nie będzie zastępować 
świadczeń opieki zdrowotnej, których finansowanie jest 
zagwarantowane ze środków publicznych. 
 
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku. 

Dopuszcza się uzupełnienie wniosku w pełnym 
zakresie brzmienia kryterium. 
 
Projekty niespełniające kryterium  
dopuszczającego szczególnego nie będą 
podlegały ocenie w ramach kryteriów 
merytorycznych punktowych.  

Nazwa kryteriów: KRYTERIA PREMIUJĄCE - weryfikacja na etapie oceny merytorycznej 

Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia  

1.  Wnioskodawca lub partner posiada co 
najmniej 2-letnie doświadczenie w 
zapobieganiu problemowi zdrowotnemu, 
którego dotyczy program polityki 
zdrowotnej. 

Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na 
podstawie treści wniosku. Kryterium będzie oceniane na 
zasadzie „spełnia – nie spełnia” i przypisaniu mu 
odpowiednich wartości punktowych. 
 
Wnioskodawca lub partner/rzy posiadający co najmniej 2-
letnie doświadczenie w zapobieganiu problemowi 
zdrowotnemu, którego dotyczy program polityki 
zdrowotnej zapewnią wysoką jakość i skuteczność 
podejmowanych działań. 
 
We wniosku o dofinansowanie wykazano, że wnioskodawca 
lub partner posiada min. 2-letnie doświadczenie w 
zapobieganiu problemowi zdrowotnemu, którego dotyczy 
program polityki zdrowotnej, w szczególności w zakresie 
świadczeń opieki zdrowotnej. Nie zawsze będą to 
identyczne działania jak w projekcie, jednak przedmiotem 
oceny będzie zbieżność przedmiotu podejmowanych w 

Spełnienie danego kryterium nie jest konieczne 
do przyznania dofinansowania. 
 
 Liczba punktów za spełnienie kryterium – 10 
pkt 
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przeszłości działań z zakładanymi w projekcie. 
 
 

2.  Projekt przewiduje partnerstwo z co 
najmniej jedną organizacją pozarządową 
realizującą w ramach zadań statutowych 
działania w zakresie promocji zdrowia i 
profilaktyki chorób.  

Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na 
podstawie treści wniosku. Kryterium będzie oceniane na 
zasadzie „spełnia – nie spełnia” i przypisaniu mu 
odpowiednich wartości punktowych. 
 

Realizacja projektu w partnerstwie z organizacjami 
pozarządowymi, które realizują w ramach działań 
statutowych działania w zakresie promocji zdrowia i 
profilaktyki chorób zapewnią wysoką jakość i skuteczność 
podejmowanych działań. Projektodawca opisuje zakres 
partnerstwa z co najmniej jednym podmiotem III sektora. 
Projektodawca opisuje we wniosku zasady i podstawy 
partnerstwa, które powinny być sformalizowane umową 
lub innym dokumentem określającym zasady 
współdziałania. 

 

Spełnienie danego kryterium nie jest konieczne 
do przyznania dofinansowania. 
 
Liczba punktów za spełnienie kryterium – 10 
pkt 
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3.  Promowane będą projekty, które są 
komplementarne do innych projektów 
finansowanych ze środków UE (również 
realizowanych we wcześniejszych 
okresach programowania), ze środków 
krajowych lub innych źródeł 

Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na 
podstawie treści wniosku. Kryterium będzie oceniane na 
zasadzie „spełnia – nie spełnia” i przypisaniu mu 
odpowiednich wartości punktowych. 
 

Wprowadzenie kryterium wynika z rekomendacji Komitetu 
Sterującego do spraw interwencji EFSI w sektorze zdrowia. 

Premiowane będą projekty które wykazują 
komplementarność co najmniej z jednym innym projektem. 
 
Komplementarność rozumiana zgodnie z przyjętą w dniu 22 
marca 2012 r. przez Komitet Koordynacyjny Narodowe 
Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007 - 2013 w 
ramach Uchwały nr 64 w sprawie definicji 
„komplementarności", zgodnie z którą: Komplementarność 
polityk, strategii, programów, działań, projektów to ich 
dopełnianie się prowadzące do realizacji określonego celu. 
Podkreślić należy, że do uznania działań czy projektów za 
komplementarne nie jest wystarczające spełnienie 
przesłanki takiego samego lub wspólnego celu, gdyż ten 
warunek może być wypełniony w odniesieniu do projektów 
konkurujących ze sobą. Warunkiem koniecznym do 
określenia działań/projektów jako komplementarne jest ich 
uzupełniający się charakter, wykluczający powielanie się 
działań. 

Spełnienie danego kryterium nie jest konieczne 
do przyznania dofinansowania. 
 
Liczba punktów za spełnienie kryterium – 5 pkt 

4.  Wnioskodawca lub partner jest 
podmiotem leczniczym świadczącym 
usługi zdrowotne w zakresie 
podstawowej opieki zdrowotnej (posiada 
kontrakt z OW NFZ w tym zakresie) 

 

Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na 
podstawie treści wniosku. Kryterium będzie oceniane na 
zasadzie „spełnia – nie spełnia” i przypisaniu mu 
odpowiednich wartości punktowych. 
Wprowadzenie kryterium wynika z rekomendacji Komitetu 
Sterującego do spraw interwencji EFSI w sektorze zdrowia. 
Wnioskodawca gwarantuje, że świadczenia opieki 

Spełnienie danego kryterium nie jest konieczne 
do przyznania dofinansowania. 
 
Liczba punktów za spełnienie kryterium: 5 pkt 
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zdrowotnej będą realizowane przez podmioty wykonujące 
działalność leczniczą w obszarze realizacji projektu lub sam 
prowadzi taką działalność.  

 

5.  Wnioskodawca lub partner posiadają 
własne zaplecze i zasoby do wykonywania 
badań dalszej pogłębionej diagnostyki 
oraz konsultacji medycznej, jeżeli byłaby 
konieczna 

Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na 
podstawie treści wniosku. Kryterium będzie oceniane na 
zasadzie „spełnia – nie spełnia” i przypisaniu mu 
odpowiednich wartości punktowych. 
 
Kryterium ma na celu zapewnienie wysokiej jakości 
świadczonych usług w projekcie oraz zwiększenie 
efektywności wykorzystywanych środków. 

Spełnienie danego kryterium nie jest konieczne 
do przyznania dofinansowania. 
 
Liczba punktów za spełnienie kryterium: 10 pkt 

6.  Projekt jest realizowany na obszarze miast 
średnich.  

Kryterium będzie oceniane na zasadzie „spełnia – nie 
spełnia” i przypisaniu mu odpowiednich wartości 
punktowych. 
 

Wprowadzenie kryterium wynika z Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem środków z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-

2020. 

 
Miasto średnie – miasto powyżej 20 tys. mieszkańców, z 
wyłączeniem miast wojewódzkich lub mniejsze, z liczbą 
ludności 15-20 tys. mieszkańców będące stolicą powiatu.   
 
W ramach Regulaminu konkursu zostanie wskazana lista 
miast średnich w oparciu o załącznik nr 1 do „Delimitacji 
miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze” 
opracowanej na potrzeby Strategii na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju. 
 

Spełnienie danego kryterium nie jest konieczne 
do przyznania dofinansowania. 
 
Waga punktowa za spełnienie kryterium – 10 
pkt 
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ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH KONKURSU  

WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI 

L.p. Nazwa wskaźnika produktu 
Jednostka 

miary Wartość do osiągnięcia w ramach konkursu 

1. 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami 

zdrowotnymi w programie 

        osoby 
4312 

 

L.p. Nazwa wskaźnika rezultatu bezpośredniego 
Jednostka 

miary Wartość do osiągnięcia w ramach konkursu 

      
1. 

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po 
zakończeniu projektu 

sztuka 95% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie projektu. 
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ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PROJEKTÓW W RAMACH RPOWP 2014-2020 na rok 2018 

 

  KARTA KONKURSU NR RPPD.07.02.02-IZ.00-20-001/18 

 

 

 

 

Oś priorytetowa OŚ VII: Poprawa spójności społecznej 

Działanie  7.2 Rozwój usług społecznych (PI 9iv) 

Poddziałanie 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF 

Cel działania 
Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny 

i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na obszarze BOF 

Tryb wyboru: Nabór konkursowy 

Planowany termin 
ogłoszenia konkursu i 
rozpoczęcia naboru 

wniosków 

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie 
Alokacja 

na 
konkurs 

Instytucja 
Ogłaszająca 

Konkurs 

Ogłoszenie: 
czerwiec 2018 

 
Nabór: 

lipiec 2018 

1. Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla 
osób z niepełnosprawnościami świadczonych w społeczności lokalnej 

2. Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-
wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, osób i 
instytucji sprawujących pieczę zastępczą i dzieci w nich umieszczonych 

3. Wsparcie dla funkcjonowania mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego 
(treningowego lub wspieranego) przez tworzenie miejsc pobytu w nowo tworzonych 
lub istniejących mieszkaniach chronionych lub wspomaganych dla osób lub rodzin 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z ustawą z dnia 12 
marca 2004 roku o pomocy społecznej 

2,5 mln PLN  
IZ RPOWP/IP ZIT 

BOF 
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4. Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez 
wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w formie 
teleopieki, systemów przywoławczych. 
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KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW KONKURSOWYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS W RAMACH RPOWP 2014‐2020 
Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałanie 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF 

Priorytet Inwestycyjny 9iv Ułatwienie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług 

społecznych świadczonych w interesie ogólnym 

Typy projektów:  
nr 1. Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w 

społeczności lokalnej  
nr 3. Wsparcie dla funkcjonowania mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego (treningowego lub wspieranego) przez tworzenie miejsc 

pobytu w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach chronionych lub wspomaganych dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 

nr 4. Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-
komunikacyjnych w formie teleopieki, systemów przywoławczych. 

Kryteria 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? 
 
Badane jest powiązanie analizy przeprowadzonej przez beneficjenta z 
dokumentami szczebla regionalnego określonymi w Regulaminie 
konkursu.  
 
Weryfikacji w ramach kryterium dokonuje się zgodnie z Wytycznymi 
Ministra Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego 

 
Spełnienie kryterium jest 
konieczne do przyznania 
dofinansowania.  
 
Istnieje możliwość poprawy 
projektu w zakresie 
niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia 
kryteriów wyboru (zgodnie z 
art.  45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej).  
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Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 
lata 2014-2020, które wskazują, że przedsięwzięcia dotyczące poprawy 
dostępu do usług społecznych mają być realizowane na obszarach, na 
których istnieją deficyty w zakresie dostępności do poszczególnych 
rodzajów usług. 

Obszary kwalifikujące się do otrzymania wsparcia zdefiniowane zostaną w 
Regulaminie konkursu w oparciu o analizę uwarunkowań 
wewnątrzregionalnych. 

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

Dopuszcza się jednokrotne 
uzupełnienie wniosku w 
pełnym zakresie brzmienia 
kryterium. 
 
Projekty niespełniające 
kryterium będą odrzucane na 
etapie oceny formalno-
merytorycznej. 
 
Projekty niespełniające 
kryteriów dopuszczających 
szczególnych nie będą 
podlegały ocenie w ramach 
kryteriów merytorycznych 
punktowych 

2. Zakres wsparcia Wymogi kryterium: 
Czy wsparcie osoby objętej działaniami projektowymi odbywa się na 
podstawie indywidualnie stworzonej ścieżki wsparcia, z uwzględnieniem 
diagnozy sytuacji rodzinnej, problemowej lub zagrożenia sytuacją 
problemową, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb? 
 
Kryterium ma na celu zapewnienie odpowiedniego wsparcia zgodnie ze 
stworzoną indywidualną ścieżką wsparcia, z uwzględnieniem diagnozy 
sytuacji rodzinnej, problemowej lub zagrożenia sytuacją problemową, 
zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb. 
 
Kryterium dotyczy typu projektu nr 1. 
 
Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznych 
„tak” lub „nie”,  albo stwierdzeniu, że kryterium „nie dotyczy” danego 
projektu. 
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu. 

 
Spełnienie kryterium jest 
konieczne do przyznania 
dofinansowania. 
 
Istnieje możliwość poprawy 
projektu w zakresie 
niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia 
kryteriów wyboru (zgodnie z 
art.  45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej).  

Dopuszcza się jednokrotne 
uzupełnienie wniosku w 
pełnym zakresie brzmienia 
kryterium. 

Projekty niespełniające 
kryterium będą odrzucane na 
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etapie oceny formalno-
merytorycznej. 

 
Projekty niespełniające 
kryteriów dopuszczających 
szczególnych nie będą 
podlegały ocenie w ramach 
kryteriów merytorycznych 
punktowych. 

3. Trwałość projektu Wymogi kryterium: 
 
Czy projekt zakłada trwałość miejsc świadczenia usług społecznych 
utworzonych w ramach projektu (trwałość w rozumieniu instytucjonalnej 
gotowości podmiotów do świadczenia usług) po jego zakończeniu co 
najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu, z 
zastrzeżeniem, że okres ten nie może być krótszy niż 2 lata? 
 
Kryterium wynika z obowiązku zastosowania mechanizmów 
gwarantujących zachowanie trwałości miejsc utworzonych ze środków 
EFS, nałożonego przez Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w 
obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 
środków EFS i EFRR na lata 2014-2020. Trwałość powinna być rozumiana 
jako instytucjonalna gotowość podmiotu do świadczenia usług. 
W ramach kryterium weryfikacji będzie podlegać będzie również analiza 
zagrożeń dotyczących utrzymania trwałości projektu i zaplanowane 
odpowiednie działania w przypadku ich wystąpienia.  
 
Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznych 
„tak” lub „nie”. 
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu. 

 
Spełnienie kryterium jest 
konieczne do przyznania 
dofinansowania. 
 
Istnieje możliwość 
jednokrotnej poprawy 
projektu w zakresie 
niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia 
kryteriów wyboru (zgodnie z 
art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej).  
 
Dopuszcza się uzupełnienie 
wniosku w pełnym zakresie 
brzmienia kryterium. 
 
 
Projekty niespełniające 
kryterium będą odrzucane na 
etapie oceny formalno-
merytorycznej. 

 
Projekty niespełniające 
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kryteriów dopuszczających 
szczególnych nie będą 
podlegały ocenie w ramach 
kryteriów merytorycznych 
punktowych. 

4. Grupa docelowa projektu Wymogi kryterium: 
Czy projekt skierowany jest wyłącznie do grup docelowych z 
Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego ? 
 
W ramach kryterium weryfikacji będzie podlegać, czy projekt jest  
skierowany do grup docelowych z obszaru Białostockiego Obszaru 
Funkcjonalnego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub 
zamieszkują one na obszarze BOF w rozumieniu przepisów Kodeksu 
Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę 
organizacyjną na obszarze BOF). 
 
Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznych 
„tak” lub „nie”. 
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu. 

 
Spełnienie kryterium jest 
konieczne do przyznania 
dofinansowania. 
 
Istnieje możliwość 
jednokrotnej poprawy 
projektu w zakresie 
niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia 
kryteriów wyboru (zgodnie z 
art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej).  
 
Dopuszcza się uzupełnienie 
wniosku w pełnym zakresie 
brzmienia kryterium. 
 
Projekty niespełniające 
kryterium będą odrzucane na 
etapie oceny formalno-
merytorycznej. 

 
Projekty niespełniające 
kryteriów dopuszczających 
szczególnych nie będą 
podlegały ocenie w ramach 
kryteriów merytorycznych 
punktowych. 
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Wymogi kryterium: 
Czy  projekt zakłada 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? 
 
Projekt zapewnienia komplementarność wsparcia z Programem 
Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) w zakresie wyboru 
grupy docelowej i ustalenia zakresu działań. Kryterium zostanie uznane za 
spełnione w sytuacji, gdy we wniosku o dofinansowanie znajdzie się 
informacja/deklaracja, że w projekcie przewidziano preferencje dla osób 
korzystających z PO PŻ wraz z opisem zasad preferencji.  
Sposób spełnienia przedmiotowego kryterium zostanie wskazany w 
Regulaminie konkursu. 

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

Spełnienie kryterium jest 
konieczne do przyznania 
dofinansowania. 
 
Istnieje możliwość 
jednokrotnej poprawy 
projektu w zakresie 
niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia 
kryteriów wyboru (zgodnie z 
art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej).  
 
Dopuszcza się uzupełnienie 
wniosku w pełnym zakresie 
brzmienia kryterium. 
 
 
Projekty niespełniające 
kryterium będą odrzucane na 
etapie oceny formalno-
merytorycznej. 

 
Projekty niespełniające 
kryteriów dopuszczających 
szczególnych nie będą 
podlegały ocenie w ramach 
kryteriów merytorycznych 
punktowych. 

Wymogi kryterium: 
Czy  projekt zakłada 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 

Spełnienie kryterium jest 
konieczne do przyznania 
dofinansowania. 
 
Istnieje możliwość 
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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  w projekcie 
przewidziano preferencje dla osób z niepełnosprawnością i 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 r. o pomocy 
społecznej 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 
zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu. 

jednokrotnej poprawy 
projektu w zakresie 
niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia 
kryteriów wyboru (zgodnie z 
art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej).  
 
Dopuszcza się uzupełnienie 
wniosku w pełnym zakresie 
brzmienia kryterium. 
 
Projekty niespełniające 
kryterium będą odrzucane na 
etapie oceny formalno-
merytorycznej. 

 
Projekty niespełniające 
kryteriów dopuszczających 
szczególnych nie będą 
podlegały ocenie w ramach 
kryteriów merytorycznych 
punktowych. 

Wymogi kryterium:  
Czy projekt zakłada preferencje uczestnictwa dla osób lub rodzin 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem doświadczających 
wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z 
powodu więcej niż jednej przesłanek, o których mowa 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? 
Wprowadzenie przedmiotowego kryterium wynika z Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

Spełnienie kryterium jest 
konieczne do przyznania 
dofinansowania. 
 
Istnieje możliwość 
jednokrotnej poprawy 
projektu w zakresie 
niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia 
kryteriów wyboru (zgodnie z 
art. 45 ust 3 ustawy 
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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  w projekcie 
przewidziano preferencje dla osób  lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego 
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 
zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu. 

wdrożeniowej).  
 
Dopuszcza się uzupełnienie 
wniosku w pełnym zakresie 
brzmienia kryterium. 
 
Projekty niespełniające 
kryterium będą odrzucane na 
etapie oceny formalno-
merytorycznej. 

 
Projekty niespełniające 
kryteriów dopuszczających 
szczególnych nie będą 
podlegały ocenie w ramach 
kryteriów merytorycznych 
punktowych. 

5. Lokalizacja tworzonego 
mieszkania chronionego lub 
wspomaganego (jeśli dotyczy) 

Wymogi kryterium:  
Czy lokalizacja tworzonego mieszkania chronionego lub wspomaganego, 
w tym treningowego i wspieranego umożliwi mieszkańcom włączenie do 
życia społecznego? 
 
Kryterium ma na celu zapewnienie odpowiedniej lokalizacji mieszkań 
chronionych oraz mieszkań wspomaganych, w tym mieszkań 
treningowych i wspieranych. Nie mogą one zostać zlokalizowane na 
terenach utrudniających integrację ze społecznością lokalną, tzn. w 
miejscach zdegradowanych, odludnych, nie zapewniających warunków do 
skutecznego przygotowania do prowadzenia samodzielnego życia.  
 
Kryterium dotyczy typu projektu: „Wsparcie dla funkcjonowania 
mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego (treningowego lub 
wspieranego) przez tworzenie miejsc pobytu w nowo tworzonych lub 
istniejących mieszkaniach chronionych lub wspomaganych dla osób lub 
rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z 

Spełnienie kryterium jest 
konieczne do przyznania 
dofinansowania. 
 
Istnieje możliwość 
jednokrotnej poprawy 
projektu w zakresie 
niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia 
kryteriów wyboru (zgodnie z 
art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej).  
 
Dopuszcza się uzupełnienie 
wniosku w pełnym zakresie 
brzmienia kryterium. 
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ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej” 
 
Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznych 
„tak” lub „nie”,  albo stwierdzeniu, że kryterium „nie dotyczy” danego 
projektu. 
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu. 

Projekty niespełniające 
kryterium będą odrzucane na 
etapie oceny formalno-
merytorycznej. 
 
Projekty niespełniające 
kryteriów dopuszczających 
szczególnych nie będą 
podlegały ocenie w ramach 
kryteriów merytorycznych 
punktowych. 

6. Zgodność z celami 
rozwojowymi określonymi 
w Strategii ZIT BOF 

Czy projekt realizuje cel Strategii ZIT BOF w zakresie PI 9iv  określony 
jako „Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, w 
szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia 
rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym”?  
 
Niniejsze kryterium ma służyć eliminacji projektów niezgodnych z 
założeniami Strategii ZIT BOF, nie mających wpływu na realizację 
wytyczonych w niej celów lub wręcz z nimi sprzecznych. 
 
Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznych 
„tak” lub „nie”.  
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu. 

 
Spełnienie kryterium jest 
konieczne do przyznania 
dofinansowania. 
 
Istnieje możliwość 
jednokrotnej poprawy 
projektu w zakresie 
niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia 
kryteriów wyboru (zgodnie z 
art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej).  
 
Dopuszcza się uzupełnienie 
wniosku w pełnym zakresie 
brzmienia kryterium. 
 
Projekty niespełniające 
kryterium będą odrzucane na 
etapie oceny formalno-
merytorycznej. 
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Projekty niespełniające 
kryteriów dopuszczających 
szczególnych nie będą 
podlegały ocenie w ramach 
kryteriów merytorycznych 
punktowych. 

Wymogi kryterium: 
Czy projekt wynika ze zdiagnozowanych potrzeb i jest odpowiedzią na 
główne i istotne problemy określone w Strategii ZIT BOF? 
 
Niniejsze kryterium ma służyć eliminacji projektów niezgodnych z 
założeniami Strategii ZIT BOF. Proponowane w projekcie działania 
powinny odpowiadać określonym w niej problemom. 
 
Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznych 
„tak” lub „nie”.  
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu. 

Spełnienie kryterium jest 
konieczne do przyznania 
dofinansowania. 
 
Istnieje możliwość 
jednokrotnej poprawy 
projektu w zakresie 
niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia 
kryteriów wyboru (zgodnie z 
art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej).  
 
Dopuszcza się uzupełnienie 
wniosku w pełnym zakresie 
brzmienia kryterium. 
 
Projekty niespełniające 
kryterium będą odrzucane na 
etapie oceny formalno-
merytorycznej. 
 
Projekty niespełniające 
kryteriów dopuszczających 
szczególnych nie będą 
podlegały ocenie w ramach 
kryteriów merytorycznych 
punktowych. 
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7. Poprawność doboru 
wskaźników 
uwzględnionych w 
Strategii ZIT BOF 

Wymogi kryterium: 
Czy Wnioskodawca dokonał prawidłowego doboru wskaźników, tj. czy 
wskazane przez Wnioskodawcę wskaźniki są zgodne ze wskaźnikami 
dedykowanymi dla danego Działania/Poddziałania w Strategii ZIT BOF 
oraz czy są adekwatne dla danego typu projektu? 
 
Kryterium służy weryfikacji, czy projekt faktycznie będzie przekładał się 
na realizację mierników realizacji celów określonych w Strategii ZIT BOF.  
 
Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznych 
„tak” lub „nie”.  
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu. 

 
Spełnienie kryterium jest 
konieczne do przyznania 
dofinansowania. 
 
Istnieje możliwość 
jednokrotnej poprawy 
projektu w zakresie 
niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia 
kryteriów wyboru (zgodnie z 
art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej).  
 
Dopuszcza się uzupełnienie 
wniosku w pełnym zakresie 
brzmienia kryterium. 
 
Projekty niespełniające 
kryterium będą odrzucane na 
etapie oceny formalno-
merytorycznej. 
 
Projekty niespełniające 
kryteriów dopuszczających 
szczególnych nie będą 
podlegały ocenie w ramach 
kryteriów merytorycznych 
punktowych. 

Wymogi kryterium: 
Czy projekt przyczynia się do osiągnięcia wskaźników monitoringu 
określonych w Strategii ZIT BOF? 
 
Wskaźniki rezultatu bezpośredniego oraz wskaźniki produktu, określone 

Spełnienie kryterium jest 
konieczne do przyznania 
dofinansowania. 
 
Istnieje możliwość 
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w Strategii ZIT BOF, które obligatoryjnie powinny znaleźć się w projekcie, 
czyli: 
-  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w 
programie, 
-  Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych 
istniejących po zakończeniu projektu. 
 
Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu wartości logicznych 
„tak” lub „nie”.  
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu. 

jednokrotnej poprawy 
projektu w zakresie 
niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia 
kryteriów wyboru (zgodnie z 
art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej).  
 
Dopuszcza się uzupełnienie 
wniosku w pełnym zakresie 
brzmienia kryterium. 
 
Projekty niespełniające 
kryterium będą odrzucane na 
etapie oceny formalno-
merytorycznej. 
 
Projekty niespełniające 
kryteriów dopuszczających 
szczególnych nie będą 
podlegały ocenie w ramach 
kryteriów merytorycznych 
punktowych. 
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Kryteria premiujące 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 

1. Zasięg oddziaływania 
projektu 

Ocena kryterium: 
Ocenie podlegać będzie zasięg oddziaływania projektu. Preferowane są 

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 – 10 pkt. 
 

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

punktowych. 

 
Punkty w ramach kryterium 
nie podlegają sumowaniu.  
 
Maksymalna liczba punktów za 
spełnienie kryterium: 10.  
 
W ramach oceny kryterium nie 
jest wymagane uzyskanie 

minimum punktowego. 

2. Objęcie wsparciem osób  
z niepełnosprawnościami 

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, osoby z 
niepełnosprawnością intelektualną lub osoby z zaburzeniami rozwojowymi:  

 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 

 
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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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 

wniosku o dofinansowanie projektu.  
Kryterium będzie oceniane poprzez przypisanie mu odpowiednich wartości 
punktowych. 

3. Partnerski charakter 
projektu 

Ocena kryterium: 
Ocenie podlegać będzie, czy projekt realizowany będzie przez jednostki 
samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne w partnerstwie 
z jednostkami spoza sektora publicznego? 
 

 tak – 10 pkt., 
 nie – 0 pkt. 

 
Dodatkowo można uzyskać 5 punktów jeśli projekt realizowany jest  
w partnerstwie większej liczb podmiotów niż dwóch.  
 
Dodatkowo można uzyskać 5 punktów jeśli projekt realizowany jest  
w partnerstwie jednostek samorządu terytorialnego z PES. 
 
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 

 
Punkty w ramach kryterium 
podlegają sumowaniu.  
 
Maksymalna liczba punktów za 
spełnienie kryterium: 20.  
 
W ramach oceny kryterium nie 
jest wymagane uzyskanie 

minimum punktowego. 
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programowania jak i realizacji projektów.  
 
Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie projektu.  

Kryterium będzie oceniane poprzez przypisanie mu odpowiednich wartości 
punktowych. 

4. 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 POKL w perspektywie finansowej 
2007-2013, Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL lub Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: 

 tak – 5 pkt., 

 nie – 0 pkt. 
 

Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie projektu.  

Kryterium będzie oceniane na zasadzie „spełnia-nie spełnia” i przypisaniu 
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. 

5. Rozwiązanie problemu 
dodatkowego wskazanego 
w Strategii ZIT BOF 

Ocena kryterium: 
Ocenie będzie podlegać, czy realizacja zgłaszanego projektu, poza 
bezpośrednim rozwiązaniem zidentyfikowanego w nim problemu 
(uznanego przez Wnioskodawcę za problem wiodący), przyczynia się do 
rozwiązywania innych problemów wskazanych w Strategii ZIT BOF: 

 10 pkt. - Wnioskodawca wykazał, że zgłaszany projekt przyczynia 
się do rozwiązania co najmniej dwóch problemów dodatkowych 
poza wskazanym problemem wiodącym, 

 5 pkt. - Wnioskodawca wykazał, że zgłaszany projekt przyczynia się 
do rozwiązania jednego problemu dodatkowego poza wskazanym 
problemem wiodącym, 

 0 pkt. - Wnioskodawca nie wykazał, że zgłaszany projekt przyczynia 
się do rozwiązania co najmniej jednego problemu dodatkowego 

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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poza wskazanym problemem wiodącym. 
 
Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie projektu.  

Kryterium będzie oceniane poprzez przypisanie mu odpowiednich wartości 
punktowych. 

6. Projekt zapewnia 

zatrudnienie osób z 

niepełnosprawnościami w 

ramach personelu 

merytorycznego projektu. 

Ocena kryterium:  
Ocenie podlegać będzie, czy projekt zapewnia zatrudnienie osób z 
niepełnosprawnościami w ramach personelu merytorycznego projektu. 
 
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.  
 
Kryterium zostanie uznane za spełnione w przypadku zatrudnienia w 
ramach personelu merytorycznego projektu co najmniej 1 osoby z 
niepełnosprawnościami na czas nie krótszy niż połowa okresu realizacji 
projektu. 
 

 tak – 5 pkt.,  

 nie – 0 pkt.  

 
Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie projektu. Kryterium będzie oceniane na zasadzie 
„spełnia-nie spełnia” i przypisaniu 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. 

7. 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. Punkty będą przyznawane w 
następujący sposób: 

 10 pkt. – stwierdzenie wysokiego wpływu na rozwój gospodarczo-

Punkty w ramach kryterium 
nie podlegają sumowaniu.  
 
Maksymalna liczba punktów za 
spełnienie kryterium: 10.  
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społeczny BOF, 

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

 1 pkt – stwierdzenie niskiego wpływu na rozwój gospodarczo-
społeczny BOF. 

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

Wk = 
𝑆𝑘

𝑆𝑚𝑎𝑥
 ∙ 100%, jeżeli wskaźnik strategiczny jest stymulantą, 

Wk = 
𝑆𝑚𝑖𝑛

𝑆𝑘
 ∙ 100%, jeżeli wskaźnik strategiczny jest destymulantą, 

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 

W ramach oceny kryterium nie 

jest wymagane uzyskanie 
minimum punktowego. 
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zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami 
społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie”.  
 
Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie projektu.  
Kryterium będzie oceniane poprzez przypisanie mu odpowiednich wartości 
punktowych.  
 
W przypadku, kiedy w ramach naboru wpłynie tylko jeden wniosek, 

projekty nie podlegają rankingowi, powyższy wzór nie ma zastosowania i 
projekt automatycznie otrzymuje maksymalną liczbę punktów w ramach 
niniejszego kryterium 
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KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW KONKURSOWYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS W RAMACH RPOWP 2014‐2020 

Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałanie 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF 
Priorytet Inwestycyjny 9iv Ułatwienie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług 

społecznych świadczonych w interesie ogólnym 

Typ projektu nr 2 -  Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej 
wykluczeniem  
społecznym, osób i instytucji sprawujących pieczę zastępczą i dzieci w nich umieszczonych 

 

Kryteria 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? 

 

Badane jest powiązanie analizy przeprowadzonej przez 
beneficjenta z dokumentami szczebla regionalnego określonymi 
w Regulaminie konkursu. 

Weryfikacji w ramach kryterium dokonuje się zgodnie z 
Wytycznymi Ministra Rozwoju 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 przedsięwzięcia dotyczące 
poprawy dostępu do usług społecznych mają być realizowane 
na obszarach, na których istnieją deficyty w zakresie 

 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania.  
 
Istnieje możliwość poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art.  45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej).  
Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie 
wniosku w pełnym zakresie brzmienia 
kryterium. 
 

Projekty niespełniające kryterium będą 
odrzucane na etapie oceny formalno-
merytorycznej. 
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dostępności do poszczególnych rodzajów usług. 

Obszary kwalifikujące się do otrzymania wsparcia zdefiniowane 
zostaną w Regulaminie konkursu w oparciu o analizę 
uwarunkowań wewnątrzregionalnych. 

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

Projekty niespełniające kryteriów 
dopuszczających szczególnych nie będą 
podlegały ocenie w ramach kryteriów 
merytorycznych punktowych 

2. Kompleksowy charakter 
projektu 

Wymogi kryterium: 
Czy projekt obejmuje poszerzenie dotychczasowego zakresu 
działań profilaktycznych wspierających rodzinę w wypełnianiu 
funkcji opiekuńczo-wychowawczych lub specjalistyczne 
poradnictwo rodzinne dla rodzin przeżywających trudności w 
pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zapewniając co 
najmniej dwie z poniższych form wsparcia, stosowane w 
zależności od indywidualnie ustalonych potrzeb uczestników 
projektu: 

e) konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, terapia i 
mediacja;  

f) pomoc prawna, szczególnie w zakresie prawa 
rodzinnego;  

g) objęcie opieką i wychowaniem dzieci w placówce 
wsparcia dziennego; 

h) organizowanie dla rodzin grup samopomocowych, 
mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz 
zapobieganie izolacji. 
 

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu wartości 
logicznych „tak” lub „nie”.  

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści zawartych we wniosku o dofinansowanie 
projektu. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania.  

Istnieje możliwość poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art.  45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej).  

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie 
wniosku w pełnym zakresie brzmienia 
kryterium. 

Projekty niespełniające kryterium będą 
odrzucane na etapie oceny formalno-
merytorycznej. 

Projekty niespełniające kryteriów 
dopuszczających szczególnych nie będą 
podlegały ocenie w ramach kryteriów 
merytorycznych punktowych. 
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3. Trwałość projektu Wymogi kryterium: 
Czy projekt zakłada trwałość miejsc świadczenia usług 
społecznych utworzonych w ramach projektu (trwałość w 
rozumieniu instytucjonalnej gotowości podmiotów do 
świadczenia usług) po jego zakończeniu co najmniej przez okres 
odpowiadający okresowi realizacji projektu, z zastrzeżeniem, że 
w przypadku wsparcia na tworzenie nowych placówek 
wsparcia dziennego okres ten nie będzie krótszy niż 2 lata? 

 
Kryterium wynika z obowiązku zastosowania mechanizmów 
gwarantujących zachowanie trwałości miejsc utworzonych ze 
środków EFS, nałożonego przez Wytyczne w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-
2020. Trwałość powinna być rozumiana jako instytucjonalna 
gotowość podmiotu do świadczenia usług. 
 
W ramach kryterium weryfikacji będzie podlegać będzie 
również analiza zagrożeń dotyczących utrzymania trwałości 
projektu i zaplanowane odpowiednie działania w przypadku ich 
wystąpienia.  

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu wartości 
logicznych „tak”, „nie”. 

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści zawartych we wniosku o dofinansowanie 
projektu. 

 
 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
 
Istnieje możliwość jednokrotnej poprawy 
projektu w zakresie niniejszego kryterium 
na etapie oceny spełnienia kryteriów 
wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej).  
 
Dopuszcza się uzupełnienie wniosku w 
pełnym zakresie brzmienia kryterium. 
 
 
Projekty niespełniające kryterium będą 
odrzucane na etapie oceny formalno-
merytorycznej. 

 

Projekty niespełniające kryteriów 
dopuszczających szczególnych nie będą 
podlegały ocenie w ramach kryteriów 
merytorycznych punktowych. 

4. Grupa docelowa projektu Wymogi kryterium: 

Czy projekt skierowany jest wyłącznie do grup docelowych z 
Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego? 
 
W ramach kryterium weryfikacji będzie podlegać, czy projekt 
jest  skierowany do grup docelowych z obszaru Białostockiego 
Obszaru Funkcjonalnego (w przypadku osób fizycznych uczą 

 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania.  

Istnieje możliwość poprawy projektu w 
zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art.  45 ust 3 ustawy 
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się, pracują lub zamieszkują one na obszarze BOF w rozumieniu 
przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych 
podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze 
BOF). 
 
Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu wartości 
logicznych „tak” lub „nie”.  
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści zawartych we wniosku o dofinansowanie 
projektu. 

wdrożeniowej).  

Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie 
wniosku w pełnym zakresie brzmienia 
kryterium. 

 

Projekty niespełniające kryterium będą 
odrzucane na etapie oceny formalno-
merytorycznej. 

 
Projekty niespełniające kryteriów 
dopuszczających szczególnych nie będą 
podlegały ocenie w ramach kryteriów 
merytorycznych punktowych. 

Wymogi kryterium: 

Czy projekt 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? 

 
Projekt zapewnienia komplementarność wsparcia z Programem 
Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) w 
zakresie wyboru grupy docelowej i ustalenia zakresu działań. 
Kryterium zostanie uznane za spełnione w sytuacji, gdy we 
wniosku o dofinansowanie znajdzie się informacja/deklaracja, 
że  w projekcie przewidziano preferencja dla osób 
korzystających z PO PŻ wraz z opisem zasad preferencji.  
Sposób spełnienia przedmiotowego kryterium zostanie 
wskazany w Regulaminie konkursu. 

 
Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu wartości 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
 
Istnieje możliwość jednokrotnej poprawy 
projektu w zakresie niniejszego kryterium 
na etapie oceny spełnienia kryteriów 
wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej).  
 
Dopuszcza się uzupełnienie wniosku w 
pełnym zakresie brzmienia kryterium. 
 
 
Projekty niespełniające kryterium będą 
odrzucane na etapie oceny formalno-
merytorycznej. 

 
Projekty niespełniające kryteriów 
dopuszczających szczególnych nie będą 
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logicznych „tak” lub „nie”. 

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści zawartych we wniosku o dofinansowanie 
projektu. 

podlegały ocenie w ramach kryteriów 
merytorycznych punktowych. 

Wymogi kryterium:  
Czy projekt zapewnia preferencje uczestnictwa dla osób lub 
rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego 
rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej 
przesłanek, o których mowa 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? 
 
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  w projekcie przewidziano preferencja dla osób lub rodzin 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem doświadczających 
wielokrotnego wykluczenia społecznego 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 zawartych we wniosku o dofinansowanie 
projektu. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
 
Istnieje możliwość jednokrotnej poprawy 
projektu w zakresie niniejszego kryterium 
na etapie oceny spełnienia kryteriów 
wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej).  
 
Dopuszcza się uzupełnienie wniosku w 
pełnym zakresie brzmienia kryterium. 
 
Projekty niespełniające kryterium będą 
odrzucane na etapie oceny formalno-
merytorycznej. 

 

Projekty niespełniające kryteriów 
dopuszczających szczególnych nie będą 
podlegały ocenie w ramach kryteriów 
merytorycznych punktowych. 
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5. Zgodność z celami 
rozwojowymi 
określonymi w Strategii 
ZIT BOF 

Wymogi kryterium: 
Czy projekt realizuje cel Strategii ZIT BOF w zakresie PI 9iv 
określony jako „Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług 
społecznych, w szczególności usług środowiskowych, 
opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej 
dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym”? 
 
Niniejsze kryterium ma służyć eliminacji projektów 
niezgodnych z założeniami Strategii ZIT BOF, nie mających 
wpływu na realizację wytyczonych w niej celów lub wręcz z 
nimi sprzecznych. 
 
Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu wartości 
logicznych „tak” lub „nie”.  

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści zawartych we wniosku o dofinansowanie 
projektu. 

 
Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
 
Istnieje możliwość jednokrotnej poprawy 
projektu w zakresie niniejszego kryterium 
na etapie oceny spełnienia kryteriów 
wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej).  
 
Dopuszcza się uzupełnienie wniosku w 
pełnym zakresie brzmienia kryterium. 
 
Projekty niespełniające kryterium będą 
odrzucane na etapie oceny formalno-
merytorycznej. 
 

Projekty niespełniające kryteriów 
dopuszczających szczególnych nie będą 
podlegały ocenie w ramach kryteriów 
merytorycznych punktowych. 

Wymogi kryterium: 

Czy projekt wynika ze zdiagnozowanych potrzeb i jest 
odpowiedzią na główne i istotne problemy określone w 
Strategii ZIT BOF? 
 

Niniejsze kryterium ma służyć eliminacji projektów 
niezgodnych z założeniami Strategii ZIT BOF. Proponowane w 
projekcie działania powinny odpowiadać określonym w niej 
problemom. 
 
Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu wartości 
logicznych „tak” lub „nie”.  

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
 
Istnieje możliwość jednokrotnej poprawy 
projektu w zakresie niniejszego kryterium 
na etapie oceny spełnienia kryteriów 
wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej).  
 
Dopuszcza się uzupełnienie wniosku w 
pełnym zakresie brzmienia kryterium. 
 
Projekty niespełniające kryterium będą 
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podstawie treści zawartych we wniosku o dofinansowanie 
projektu. 

odrzucane na etapie oceny formalno-
merytorycznej. 
 

Projekty niespełniające kryteriów 
dopuszczających szczególnych nie będą 
podlegały ocenie w ramach kryteriów 
merytorycznych punktowych. 

6. Poprawność doboru 
wskaźników 
uwzględnionych w 
Strategii ZIT BOF 

Wymogi kryterium: 

Czy Wnioskodawca dokonał prawidłowego doboru 
wskaźników, tj. czy wskazane przez Wnioskodawcę wskaźniki 
są zgodne ze wskaźnikami dedykowanymi dla danego 
Działania/Poddziałania w Strategii ZIT BOF oraz czy są 
adekwatne dla danego typu projektu? 
 
Kryterium służy weryfikacji, czy projekt faktycznie będzie 
przekładał się na realizację mierników realizacji celów 
określonych w Strategii ZIT BOF.  
 
Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu mu wartości 
logicznych „tak” lub „nie”.  
Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści zawartych we wniosku o dofinansowanie 
projektu. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
 
Istnieje możliwość jednokrotnej poprawy 
projektu w zakresie niniejszego kryterium 
na etapie oceny spełnienia kryteriów 
wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej).  
 
Dopuszcza się uzupełnienie wniosku w 
pełnym zakresie brzmienia kryterium. 
 
Projekty niespełniające kryterium będą 
odrzucane na etapie oceny formalno-
merytorycznej. 
 

Projekty niespełniające kryteriów 
dopuszczających szczególnych nie będą 
podlegały ocenie w ramach kryteriów 
merytorycznych punktowych. 

Wymogi kryterium: 

Czy projekt przyczynia się do osiągnięcia wskaźników 
monitoringu określonych w Strategii ZIT BOF? 

 

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego oraz wskaźniki produktu, 
określone w Strategii ZIT BOF, które obligatoryjnie powinny 
znaleźć się w projekcie: 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
 
Projekty niespełniające kryterium będą 
odrzucane na etapie oceny formalno-
merytorycznej. 
Istnieje możliwość jednokrotnej poprawy 
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- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi 
w interesie ogólnym w programie, 

- Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług 
społecznych istniejących po zakończeniu projektu. 

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

projektu w zakresie niniejszego kryterium 
na etapie oceny spełnienia kryteriów 
wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy 
wdrożeniowej).  
 
Dopuszcza się uzupełnienie wniosku w 
pełnym zakresie brzmienia kryterium. 
 

Projekty niespełniające kryteriów 
dopuszczających szczególnych nie będą 
podlegały ocenie w ramach kryteriów 
merytorycznych punktowych. 

 
 
 

Kryteria premiujące 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium 
Opis kryterium 

1. Zasięg 
oddziaływania 
projektu 

Ocena kryterium: 

Ocenie podlegać będzie zasięg oddziaływania projektu. Preferowane są 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 – 10 pkt. 

 

Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na podstawie treści wniosku 
o dofinansowanie projektu.  

Kryterium będzie oceniane poprzez przypisanie mu odpowiednich wartości 
punktowych. 

Punkty w ramach 
kryterium nie podlegają 
sumowaniu.  
 
Maksymalna liczba 
punktów za spełnienie 
kryterium: 10.  

 
W ramach oceny kryterium 
nie jest wymagane 
uzyskanie minimum 
punktowego. 

2. Szczególny charakter 
wsparcia 

Ocena kryterium: 
Preferowane będą projekty, które w największym stopniu będą odpowiadały na 
zdiagnozowane najpilniejsze potrzeby BOF w sferze usług społecznych. Ocenie 

Punkty w ramach 
kryterium podlegają 
sumowaniu.  
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podlegać będzie, czy w ramach projektu planuje się: 

 w ramach usług pieczy zastępczej rozwój rodzinnych form pieczy 
zastępczej – 5 pkt., 

 działania mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz 
wsparcie dla ofiar przemocy w rodzinie – 5 pkt.  

 

Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na podstawie treści wniosku 
o dofinansowanie projektu.  

Kryterium będzie oceniane poprzez przypisanie mu odpowiednich wartości 
punktowych.   

 

Maksymalna liczba 
punktów za spełnienie 

kryterium: 10. 

 

W ramach oceny kryterium 
nie jest wymagane 
uzyskanie minimum 
punktowego. 

3. Partnerski charakter 
projektu 

Ocena kryterium:  
Ocenie podlegać będzie, czy projekt realizowany będzie przez jednostki 
samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne w partnerstwie 
z jednostkami spoza sektora publicznego? 
 

 tak – 10 pkt., 
 nie – 0 pkt. 

 
Dodatkowo można uzyskać 5 punktów jeśli projekt realizowany jest w 
partnerstwie większej liczb podmiotów niż dwóch.  
 
Dodatkowo można uzyskać 5 punktów projekt realizowany jest w partnerstwie 
jednostek samorządu terytorialnego z PES. 

 

Dodatkowo można uzyskać 5 punktów jeśli przewiduje się do realizacji 

kompleksowe projekty łączące wsparcie rodziny i wsparcie pieczy zastępczej 

obejmujące działania na rzecz biologicznej rodziny dziecka przebywającego w 

pieczy zastępczej oraz intensyfikowanie współpracy ze społecznością lokalną, w 

celu umożliwienia powrotu dziecka do rodziny biologicznej i zakładające 

partnerstwo lub współpracę OPS i PCPR lub innych jednostek organizacyjnych 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej lub innych służb działających na 

rzecz dziecka i rodziny.  

Punkty w ramach 
kryterium podlegają 
sumowaniu.  
 
Maksymalna liczba 
punktów za spełnienie 
kryterium: 25.  
 

W ramach oceny kryterium 
nie jest wymagane 
uzyskanie minimum 
punktowego. 
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 0 pkt. - projekt nie jest realizowany w partnerstwie bądź partnerstwo 
ma innego rodzaju charakter niż wskazane powyżej.  

 

Preferowane będą kompleksowe projekty zakładające partnerstwo lub 

współpracę. 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 wniosku 

o dofinansowanie projektu.  

Kryterium będzie oceniane poprzez przypisanie mu odpowiednich wartości 
punktowych. 

4. 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 POKL w perspektywie finansowej 2007-2013, Programu 
Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL lub Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój:: 

 tak – 5 pkt., 
 nie – 0 pkt. 

 
Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na podstawie treści wniosku 
o dofinansowanie projektu.  

Kryterium będzie oceniane na zasadzie „spełnia-nie spełnia” i przypisaniu mu 

Punkty w ramach 
kryterium nie podlegają 
sumowaniu.  

Maksymalna liczba 
punktów za spełnienie 
kryterium: 5.  

W ramach oceny kryterium 
nie jest wymagane 
uzyskanie minimum 
punktowego. 
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odpowiednich wartości punktowych. 

5. Rozwiązanie 
problemu 
dodatkowego 
wskazanego 
w Strategii ZIT BOF 

Ocena kryterium: 
Ocenie będzie podlegać, czy realizacja zgłaszanego projektu, poza bezpośrednim 
rozwiązaniem zidentyfikowanego w nim problemu (uznanego przez 
Wnioskodawcę za problem wiodący), przyczynia się do rozwiązywania innych 
problemów wskazanych w Strategii ZIT BOF: 

 10 pkt. - Wnioskodawca wykazał, że zgłaszany projekt przyczynia się do 
rozwiązania co najmniej dwóch problemów dodatkowych poza 
wskazanym problemem wiodącym, 

 5 pkt. - Wnioskodawca wykazał, że zgłaszany projekt przyczynia się do 
rozwiązania jednego problemu dodatkowego poza wskazanym 
problemem wiodącym, 

 0 pkt. - Wnioskodawca nie wykazał, że zgłaszany projekt przyczynia się 
do rozwiązania co najmniej jednego problemu dodatkowego poza 
wskazanym problemem wiodącym. 

 

Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na podstawie treści wniosku 
o dofinansowanie projektu.  

Kryterium będzie oceniane poprzez przypisanie mu odpowiednich wartości 
punktowych. 

Punkty w ramach 
kryterium nie podlegają 
sumowaniu.  

Maksymalna liczba 
punktów za spełnienie 
kryterium: 10.  

W ramach oceny kryterium 
nie jest wymagane 
uzyskanie minimum 
punktowego. 

6. Projekt zapewnia 
zatrudnienie osób z 
niepełnosprawnościa
mi w ramach 
personelu 
merytorycznego 
projektu. 

Ocena kryterium:  
Ocenie podlegać będzie, czy projekt zapewnia zatrudnienie osób  
z niepełnosprawnościami w ramach personelu merytorycznego projektu. 
 
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.  
 
Kryterium zostanie uznane za spełnione w przypadku zatrudnienia w ramach 
personelu merytorycznego projektu co najmniej 1 osoby z 

Punkty w ramach 
kryterium nie podlegają 
sumowaniu.  

Maksymalna liczba 
punktów za spełnienie 
kryterium: 5.  

W ramach oceny kryterium 
nie jest wymagane 
uzyskanie minimum 
punktowego. 
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niepełnosprawnościami na czas nie krótszy niż połowa okresu realizacji 
projektu. 
 

 tak – 5 pkt.,  
 nie – 0 pkt.  

 
Spełnienie danego kryterium weryfikowane będzie na podstawie treści wniosku 
o dofinansowanie projektu.  
Kryterium będzie oceniane na zasadzie „spełnia-nie spełnia” i przypisaniu mu 
odpowiednich wartości punktowych. 

7. 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. Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

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

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

 1 pkt  – stwierdzenie niskiego wpływu na rozwój gospodarczo-społeczny 
BOF. 

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

Wk = 
𝑆𝑘

𝑆𝑚𝑎𝑥
 ∙ 100%, jeżeli wskaźnik strategiczny jest stymulantą, 

Wk = 
𝑆𝑚𝑖𝑛

𝑆𝑘
 ∙ 100%, jeżeli wskaźnik strategiczny jest destymulantą, 

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),  

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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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 wniosku  
o dofinansowanie projektu.  
Kryterium będzie oceniane poprzez przypisanie mu odpowiednich wartości 
punktowych.  
 

W przypadku, kiedy w ramach naboru wpłynie tylko jeden wniosek, projekty nie 
podlegają rankingowi, powyższy wzór nie ma zastosowania i projekt 
automatycznie otrzymuje maksymalną liczbę punktów w ramach niniejszego 
kryterium. 
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ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH KONKURSU  

WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI 

L.p. Nazwa wskaźnika produktu 
Jednostka 

miary Wartość do osiągnięcia w ramach konkursu 

1. 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami 

społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie 

osoba 
200 

2. 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami 

asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie 

osoba 
podlega monitorowaniu 

3. 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami 

w postaci mieszkań chronionych i wspomaganych w programie  

osoba 
podlega monitorowaniu 

4. 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami 

wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie 

osoba 
podlega monitorowaniu 

 

L.p. Nazwa wskaźnika rezultatu bezpośredniego 
Jednostka 

miary 
Wartość do osiągnięcia w ramach konkursu 

1. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po 
zakończeniu projektu 

sztuka 95% 

2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących 
pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, 
pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu 
programu 

osoba 

podlega monitorowaniu 

3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które opuściły 
opiekę instytucjonalną na rzecz usług społecznych świadczonych w społeczności 
lokalnej w programie 

osoba 
podlega monitorowaniu 

4. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i 
opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu 

% podlega monitorowaniu 
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5. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług w mieszkaniach 
wspomaganych i chronionych istniejących po zakończeniu projektu 

% podlega monitorowaniu 

6. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy 

zastępczej istniejących po zakończeniu projektu 
% podlega monitorowaniu 

 

 

 


