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Kryteria formalne (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

1. 

Wnioskodawca oraz Partnerzy (jeśli 

dotyczy) uprawnieni do składania 

wniosku. 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Rodzaj potencjalnych beneficjentów (za których należy 

rozumieć Wnioskodawcę i Partnerów) określony  

w "Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WO 2014-

2020", ogłoszeniu o naborze wniosków oraz regulaminie 

konkursu. 

2. 

Roczny obrót Wnioskodawcy i/lub 

Partnera jest równy lub wyższy od 

wydatków w projekcie. 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku  

o dofinansowanie, wypełnionego na podstawie instrukcji.  

 

W celu uznania zawiązanego partnerstwa za zasadne  

i racjonalne niezbędne jest korzystanie przez partnerów 

projektu z dofinansowania UE, które musi być przewidziane 

dla partnerów w budżecie projektu, w powiązaniu  

z zadaniami, które mają do wykonania. 

 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 

uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej 

spełnienia tego kryterium. 

3. 
Wnioskodawca wybrał wszystkie 

wskaźniki horyzontalne. 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Wnioskodawca wybiera wszystkie wskaźniki horyzontalne. 

Dla wskaźników, których realizację zakłada w ramach 
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Kryteria formalne (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

projektu określa wartość docelową większą od zera. Dla 

pozostałych wpisuje zero. 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 

uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej 

spełnienia tego kryterium. 

4. 

Wnioskodawca określił wartość 

docelową większą od zera 

przynajmniej dla jednego wskaźnika  

w projekcie. 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Wnioskodawca określa wartość docelową większą od zera 

przynajmniej dla jednego wskaźnika w projekcie. 

 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 

uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej 

spełnienia tego kryterium. 

5. 

Wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli 

dotyczy) nie podlegają wykluczeniu  

z ubiegania się o dofinansowanie na 

podstawie: 

- art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r.   o finansach 

publicznych, 

- art. 12 ustawy z dnia 15 czerwca 

2012 r.  o skutkach powierzania 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

 

 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku  

o dofinansowanie (oświadczenie), wypełnionego na 

podstawie instrukcji. 

 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 

uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej 

spełnienia tego kryterium. 
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Kryteria formalne (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

- art. 9 ustawy z dnia 28 października 

2002 r. o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych za czyny 

zabronione pod groźbą kary. 

 

 

6.  

W przypadku projektu partnerskiego 

spełnione zostały wymogi dotyczące 

wyboru partnerów, o których mowa  

w art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 

r. o zasadach realizacji programów  

w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014–2020. 

 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

W sytuacji kiedy projekt realizowany jest w partnerstwie 

Wnioskodawca zobligowany jest spełniać wymogi 

utworzenia partnerstwa wskazane w art.33 ustawy  

o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 na 

etapie złożenia wniosku o dofinansowanie. Spełnienie 

przedmiotowego kryterium weryfikowane będzie w oparciu 

o oświadczenie zawarte w formularzu wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 

uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej 

spełnienia tego kryterium. 
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Kryteria formalne (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

7. 

Projekt nie został fizycznie ukończony 

lub w pełni zrealizowany przed 

złożeniem wniosku o 

dofinansowanie. 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Kryterium weryfikowane w oparciu o oświadczenie 

Wnioskodawcy zawarte w formularzu wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 

uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej 

spełnienia tego kryterium. 

8. 
Wartość dofinansowania nie jest 

wyższa niż kwota alokacji określona  

w konkursie. 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Wartość wnioskowanego dofinansowania nie jest wyższa niż 

kwota alokacji określona w Regulaminie konkursu. Kryterium 

weryfikowane w oparciu o zapisy wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 

uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej 

spełnienia tego kryterium. 

9. 

Podmiot aplikujący o dofinansowanie 

składa dopuszczalną w Regulaminie 

konkursu liczbę wniosków  

o dofinansowanie projektu i/lub 

zawiera dopuszczalną w Regulaminie 

Wniosek  

o dofinansowanie/ 

wykaz wniosków 

złożonych  

w ramach 

konkursu 

Bezwzględny 

W ramach kryterium weryfikuje się liczbę złożonych przez 

Wnioskodawcę wniosków o dofinansowanie projektu i/lub 

zawartych przez niego partnerstw w innych wnioskach  

w przypadku, gdy Instytucja Organizująca Konkurs określi 

takie wymogi w Regulaminie Konkursu.  
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Kryteria formalne (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

konkursu liczbę partnerstw (o ile 

dotyczy). 

publikowany na 

stronie 

internetowej 

rpo.opolskie.pl 

Komitet Monitorujący upoważnia Instytucję Organizującą 

Konkurs do ograniczenia liczby składanych wniosków i/lub 

zawartych partnerstw w innych wnioskach o dofinansowanie 

w ramach konkursu.  

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem 

Wnioskodawców (jeśli w ich wnioskach występuje ten sam 

podmiot jako Wnioskodawca lub Partner ponad limit 

określony w Regulaminie Konkursu)do wycofania wniosków 

o dofinansowanie projektów w liczbie umożliwiającej 

spełnienie przedmiotowego kryterium. W przypadku gdy 

Wnioskodawcy odmówią wycofania wniosków  

o dofinansowanie projektu, kryterium zostaje uznane za 

niespełnione co oznacza negatywną ocenę wszystkich 

projektów, w których ten sam podmiot występuje jako 

Wnioskodawca lub Partner ponad limit określony  

w Regulaminie konkursu. 

10. 
Kryterium dot. projektów 

pozakonkursowych. Do 

dofinansowania nie może zostać 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie trybów wyboru projektów 

na lata 2014-2020. 
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Kryteria formalne (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

wybrany projekt, który został 

usunięty z wykazu projektów 

zidentyfikowanych, stanowiącego 

załącznik do SZOOP. 

 

*Uwaga dotycząca wszystkich kryteriów: pojęcie „region” jest równoznaczne z województwem opolskim 

 

Kryteria merytoryczne – uniwersalne (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji 
Charakter 
kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

1. 
Wybrane wskaźniki są adekwatne do 
określonego na poziomie projektu celu/ 
typu projektu/ grupy docelowej. 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Sprawdza się, czy wybrane wskaźniki w sposób kompleksowy opisują 

zakres rzeczowy i charakter projektu, a także czy mierzą założone  

w nim cele/ grupy docelowe. 

Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny  

z zastrzeżeniem: 
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a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium 

warunków jakie musi spełnić projekt, aby móc otrzymać 

dofinansowanie, lub/i  

b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości 

dotyczących zapisów wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/ 

poprawienia projektu w części dotyczącej spełnienia tego kryterium. 

2. 
Założone wartości docelowe wskaźników 
większe od zera są realne do osiągnięcia. 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Sprawdza się realność przyjętych do osiągnięcia wartości docelowych 

wskaźników w odniesieniu przede wszystkim do: wartości finansowej 

projektu, czasu i miejsca realizacji, kondycji finansowej wnioskodawcy 

oraz innych czynników istotnych dla realizacji przedsięwzięcia. 

 

Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny  

z zastrzeżeniem: 

a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium 

warunków jakie musi spełnić projekt, aby móc otrzymać 

dofinansowanie, lub/i  

b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości 

dotyczących zapisów wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 

uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej spełnienia 

tego kryterium. 
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KRYTERIA HORYZONTALNE UNIWERSALNE 

1. 
Zgodność z prawodawstwem unijnym. Wniosek  

o dofinansowanie Bezwzględny 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku                   

o dofinansowanie, wypełnionego na podstawie instrukcji. 

Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny  

z zastrzeżeniem: 

a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium 

warunków jakie musi spełnić projekt, aby móc otrzymać 

dofinansowanie, lub/i  

b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości 

dotyczących zapisów wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do uzupełnienia/ 

poprawienia projektu w części dotyczącej spełnienia tego kryterium. 

 

2. 

Zgodność z zasadą równości kobiet i 

mężczyzn w oparciu o standard 

minimum. 

Wniosek  

o dofinansowanie Bezwzględny 

3. 
Zgodność z zasadą zrównoważonego 

rozwoju. 

Wniosek  

o dofinansowanie Bezwzględny 

4. 

Beneficjent wykazał, że projekt będzie 

miał pozytywny wpływ na zasadę 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla 

osób z niepełnoprawnościami. Przez 

pozytywny wpływ należy rozumieć 

zapewnienie dostępności do 

oferowanego w projekcie wsparcia dla 

wszystkich jego uczestników oraz 

zapewnienie dostępności wszystkich 

produktów projektu (które nie zostały 

uznane za neutralne) dla wszystkich ich 

użytkowników, zgodnie ze standardami 

dostępności, stanowiącymi załącznik do 

Wytycznych w zakresie realizacji zasady 

równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób  

z niepełnosprawnościami oraz zasady 

Wniosek  

o dofinansowanie Bezwzględny 
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równości szans kobiet i mężczyzn  

w ramach funduszy unijnych na lata 

2014-2020. 

5. 

Zgodność z prawodawstwem  krajowym,  

w tym z przepisami ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

Wniosek  

o dofinansowanie Bezwzględny 

6. 
Zgodność z zasadami dotyczącymi 

pomocy publicznej. 
Wniosek  

o dofinansowanie Bezwzględny 

7. 

Czy projekt jest zgodny ze Szczegółowym 

Opisem  Osi Priorytetowych RPO WO 

2014-2020 – EFS (dokument aktualny na 

dzień ogłoszenia konkursu - wersja 

przyjęta przez Zarząd Województwa 

Opolskiego Uchwałą nr 733/2015 z dnia 

16 czerwca 2015 r. z późn. zmianami),  

w zakresie zgodności z kartą działania, 

którego nabór dotyczy. 

 

 

Wniosek  

o dofinansowanie 

 

Bezwzględny 

 

KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE UNIWERSALNE 

1. 

Projekt skierowany do osób fizycznych  

mieszkających w rozumieniu Kodeksu 

Cywilnego i/lub  pracujących  i/lub 

uczących się na terenie województwa 

opolskiego (Jeżeli dotyczy. Kryterium 

 

Wniosek  

o dofinansowanie 

 

Bezwzględny 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku  

o dofinansowanie, wypełnionego na podstawie instrukcji. 

 

Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny  

z zastrzeżeniem: 
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może zostać uszczegółowione w ramach 

poszczególnych konkursów). 

a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium 

warunków jakie musi spełnić projekt, aby móc otrzymać 

dofinansowanie, lub/i  

b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości 

dotyczących zapisów wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 

uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej spełnienia 

tego kryterium. 

2. 

Projekt skierowany do podmiotów, 

których siedziba/oddział znajduje się  na 

terenie województwa opolskiego. ( Jeżeli 

dotyczy. Kryterium może zostać 

uszczegółowione w ramach 

poszczególnych konkursów). 

 

Wniosek  

o dofinansowanie 

 

 

Bezwzględny 

3. 

Wnioskodawca w okresie realizacji 

prowadzi biuro projektu (lub posiada 

siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy 

inną prawnie dozwoloną formę 

organizacyjną działalności podmiotu) na 

terenie województwa opolskiego  

z możliwością udostępnienia pełnej 

dokumentacji wdrażanego projektu oraz 

zapewniające uczestnikom projektu 

możliwość osobistego kontaktu z kadrą 

projektu. 

 

Wniosek  

o dofinansowanie 

Bezwzględny 

4. 

 

Projekt jest realizowany na terenie 

województwa opolskiego. 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Działania podejmowane w ramach projektów przyczyniają się do 

rozwiązywania problemów regionalnych. Zastosowanie w/w 

kryterium zwiększy efektywność wykorzystania pomocy 

w województwie opolskim. 

 

Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny  

z zastrzeżeniem: 
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a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium 

warunków jakie musi spełnić projekt, aby móc otrzymać 

dofinansowanie, lub/i  

b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości 

dotyczących zapisów wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 

uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej spełnienia 

tego kryterium. 

5. Kwalifikowalność wydatków projektu 
Wniosek o 

dofinansowanie 
Bezwzględny 

Wszystkie wydatki planowane w związku z realizacją projektu:  

-są racjonalne i  niezbędne do realizacji celów projektu, 

-są zgodne z Taryfikatorem maksymalnych, dopuszczalnych cen 

towarów i usług typowych (powszechnie występujących) dla 

konkursowego i pozakonkursowego trybu wyboru projektów, dla 

których ocena przeprowadzona zostanie w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020  

w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Społecznego, 

-są zgodne ze stosownymi cenami rynkowymi, 

- są zgodne z załącznikiem nr 6 do Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych RPO WO 2014-2020 – EFS (dokument aktualny na 

dzień ogłoszenia konkursu - wersja przyjęta przez Zarząd 

Województwa Opolskiego Uchwałą nr 733/2015 z dnia 16 czerwca 

2015 r. z późn. zmianami), tj. Listą wydatków kwalifikowalnych RPO 

WO 2014-2020 Zakres: Europejski Fundusz Społeczny, 

-są zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków  

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 



Załącznik nr 5 do Pozakonkursowej procedury wyboru projektu dotyczącej projektu złożonego w ramach:  
Działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej,  

Osi VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020,  
Nabór II, Wersja nr 1, marzec 2019 r. 

 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020 oraz innymi Wytycznymi opracowanymi na 

podstawie art. 5 ust.1 pkt 11 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku  

o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie 2014-2020 w przypadku gdy 

wytyczne te określają warunki i procedury w obszarze w ramach 

którego ogłaszany jest konkurs. 

 

Weryfikuje się również trafność doboru wskaźników dla rozliczenia 

kwot ryczałtowych i dokumentów potwierdzających ich wykonanie 

(o ile dotyczy). 

 

Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny  

z zastrzeżeniem: 

a)    konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium 

warunków jakie musi spełnić projekt, aby móc otrzymać 

dofinansowanie, lub/i  

b)  konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości    

dotyczących zapisów wniosku o dofinansowanie projektu. 

Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 

uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej spełnienia 

tego kryterium. 

6. Termin rozpoczęcia realizacji projektu  
Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględne 

Realizacja projektu musi zostać rozpoczęta nie później niż  w dniu 

podpisania umowy lub podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu. 
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Beneficjent po zawarciu umowy lub po wydaniu decyzji  
o dofinansowaniu projektu może w uzasadnionych przypadkach 
wystąpić o zmianę terminu rozpoczęcia jego realizacji. 
 
W celu określenia odpowiedniego terminu rozpoczęcia realizacji 
projektu, należy wziąć pod uwagę orientacyjny termin rozstrzygnięcia 
konkursu wskazany w Regulaminie konkursu w punkcie 8 oraz 
obowiązek podpisania umowy w terminie miesiąca od rozstrzygnięcia 
konkursu. Miesięczny okres na podpisanie umowy o dofinansowanie 
projektu może ulec zmianie w uzasadnionych i zaakceptowanych 
przez Instytucję Organizującą Konkurs przypadkach. 
 
Dla kryterium przewidziano możliwość pozytywnej oceny  

z zastrzeżeniem: 

a) konieczności spełnienia odnoszących się do tego kryterium 

warunków jakie musi spełnić projekt, aby móc otrzymać 

dofinansowanie, lub/i  

b) konieczności uzyskania informacji i wyjaśnień wątpliwości 

dotyczących zapisów wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

 
Ocena kryterium może skutkować wezwaniem do 

uzupełnienia/poprawienia projektu w części dotyczącej spełnienia 

tego kryterium. 
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Kryteria merytoryczne (punktowane) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Potencjał Wnioskodawcy i/lub Partnerów 

w tym opis: 

- zasobów finansowych, jakie wniesie do 

projektu Wnioskodawca i/lub Partnerzy, 

- potencjału kadrowego Wnioskodawcy 

i/lub Partnerów   i sposobu jego 

wykorzystania w ramach projektu, 

- potencjału technicznego w tym 

sprzętowego i warunków lokalowych 

Wnioskodawcy i/lub Partnerów  i sposobu 

jego wykorzystania w ramach projektu. 

Wniosek  

o dofinansowanie 
3 0-5 pkt 

Bada się, czy Wnioskodawca i/lub Partnerzy posiadają zdolność 
instytucjonalną, organizacyjną, finansową, techniczną i kadrową 
do realizacji projektu wykraczającą poza wymogi formalne, 
gwarantującą stabilne zarządzanie projektem (zgodnie z przyjętymi 
celami). 
 

 

 

2. 

Doświadczenie Wnioskodawcy i/lub 

Partnerów z uwzględnieniem 

dotychczasowej działalności: 

- w obszarze merytorycznym wsparcia 

projektu (zakres tematyczny), 

- na rzecz grupy docelowej, 

- na określonym obszarze terytorialnym, 

na  którym będzie realizowany projekt. 

Wniosek  

o dofinansowanie 
3 0-5 pkt 

Sprawdza się, czy Wnioskodawca i/lub Partnerzy posiadają 

doświadczenie z uwzględnieniem dotychczasowej działalności  

w obszarze merytorycznym wsparcia projektu, na rzecz grupy 

docelowej oraz na obszarze terytorialnym, na którym będzie 

realizowany projekt. 

 

 

3. 

Trafność doboru i opisu zadań 

przewidzianych do realizacji w ramach 

projektu. 

Wniosek  

o dofinansowanie 
3 0-10 pkt 

Przedmiotowe kryterium bada się w zakresie: 

-prawidłowości doboru zadań w kontekście założonych celów 

projektu, 
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-opisu planowanego sposobu realizacji zadań, w tym racjonalności 

harmonogramu działań (podział zadania, logika i chronologia 

działań ), 

- adekwatności realizowanych działań do potrzeb grupy docelowej  

-sposobu realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji,    

w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami,  

-uzasadnienia wyboru partnerów do realizacji poszczególnych 

zadań (o ile dotyczy), 

-sposobu, w jaki zostanie zachowana trwałość rezultatów projektu 

(o ile dotyczy). 

 

Kryterium rozstrzygające w rozumieniu Wytycznych w zakresie 

trybów wyboru projektów na lata 2014-2020. 

4. 
Poprawność sporządzenia budżetu 

projektu. 

Wniosek                

o dofinansowanie 
2 0-10 pkt 

W przedmiotowym kryterium bada się poprawność sporządzenia 

budżetu projektu, w tym: 

-szczegółowość kalkulacji kosztów, 

-poprawność założonych jednostek miary dla poszczególnych 

zadań, 

-poprawność rachunkową sporządzenia budżetu projektu, 

-szczegółowość uzasadnienia wydatków w ramach kwot 

ryczałtowych (o ile dotyczy), 

-źródła finansowania wkładu własnego. 

 

Kryterium rozstrzygające w rozumieniu Wytycznych w zakresie 

trybów wyboru projektów na lata 2014-2020. 
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OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO 2014-2020 

INTEGRACJA SPOŁECZNA 

- KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE – 
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Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna 

Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej  

Tryb wyboru pozakonkursowy 

Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

 

 

 

Nazwa kryterium Źródło informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

1. 
Zapewnienie funkcjonowania regionalnej sieci 

współpracy OWES działających na Opolszczyźnie. 

Wniosek  

o dofinansowanie 
bezwzględne 

W ramach projektu Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  

w Opolu przeprowadzi minimum 5 spotkań (w tym co najmniej 

jedno spotkanie w każdym roku realizacji projektu) 

koordynujących działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii 

Społecznej. 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć  

w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa  

z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-

2020 w ramach działań koordynacyjnych dotyczących ekonomii 

społecznej mogą być realizowane niżej wymienione działania: 

- organizowanie regionalnych spotkań sieciujących dla OWES, 

umożliwiających wymianę informacji pomiędzy ośrodkami na 

temat podejmowanych działań, postępów i problemów  

w realizacji wsparcia, stosowanych rozwiązaniach i metodach 

pracy, 
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- agregowanie informacji na temat działalności OWES i wyników 

ich pracy na poziomie poszczególnych obszarów i w rezultacie 

całego regionu oraz uspójnianie i synchronizowanie tych działań 

w regionie,  

-wspieranie  działań OWES nakierowanych na jst.  

2. 
Zapewnienie funkcjonowania regionalnej sieci 

PES.  

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględne  

W ramach projektu Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  

w Opolu zainicjuje  minimum  5  działań (w tym co najmniej 1 

spotkanie w ramach sieci w każdym roku realizacji projektu) oraz 

zapewni koordynację prac powstałej w ramach projektu  

pn. Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania 

oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej regionalnej sieci 

podmiotów ekonomii społecznej.   

Z punktu widzenia specyfiki regionu zasadne jest zapewnienie 

funkcjonowania  minimum 1 sieci współpracy podmiotów 

ekonomii społecznej. Jest to liczba wystarczająca do realizacji 

założeń polityki samorządu województwa/ROPS w Opolu  

w zakresie sieciowania podmiotów ekonomii społecznej.  

3. 

Zapewnienie funkcjonowania regionalnej sieci 

kooperacji PES  o charakterze reintegracyjnym 

(CIS, KIS, ZAZ, WTZ). 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględne 

W ramach projektu Regionalny  Ośrodek Polityki Społecznej  

w Opolu zainicjuje 5 działań  (w tym co najmniej 1 spotkanie  

w ramach sieci w każdym roku realizacji projektu) oraz zapewni 

koordynację prac regionalnej sieci kooperacji podmiotów 

ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym (CIS, KIS, ZAZ, 

WTZ) stworzonej w ramach projektu pn. Wsparcie dla opolskiego 
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modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora 

ekonomii społecznej.      

 

W województwie opolskim (zgodnie z danymi ROPS za rok 2018) 

funkcjonują 2 Zakłady Aktywizacji Zawodowej, 5 Centrów 

Integracji Społecznej, 15 Warsztatów Terapii Zajęciowej, 10 

Klubów Integracji Społecznej. Dlatego też niezbędne jest 

zapewnienie funkcjonowania sieci kooperacji tych podmiotów, 

celem umożliwienia  im wymiany informacji i doświadczeń oraz 

wsparcie tych podmiotów w osiąganiu standardów usług. 

Powyższe działanie będzie ponadto spójne z ze wsparciem 

wdrażanym w Działaniu 8.2 RPO WO. 

4. 

Inicjowanie współpracy jednostek systemu 

pomocy społecznej, PES oraz budowanie 

powiązań pomiędzy systemem edukacji, nauką, 

biznesem i ekonomią społeczną na poziomie 

regionalnym. 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględne 

W ramach realizowanego projektu Regionalny  Ośrodek Polityki 

Społecznej w Opolu  przeprowadzi minimum 5 działań  

(np. spotkań) celem nawiązania/ kontynuowania współpracy 

pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, jednostkami 

systemu pomocy społecznej, podmiotami ekonomii społecznej, 

OWES, instytucjami rynku pracy, podmiotami systemu edukacji, 

podmiotami ze sfery nauki i biznesu, aby zapewnić rozwój 

inicjatyw z obszaru ekonomii społecznej w regionie. 

 

Dla zwiększenia synergii działań podejmowanych przez  

różnorodne podmioty w procesie aktywizacji osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i wzrostu zatrudnienia 
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w sektorze ekonomii społecznej konieczne jest zapewnienie 

koordynacji działań podejmowanych przez te podmioty na 

poziomie regionu. Stąd też niezbędne jest zainicjowanie 

współpracy pomiędzy interesariuszami (jednostki organizacyjne 

pomocy społecznej, instytucje rynku pracy organizacje, 

przedsiębiorcy, uczelnie, inne), którzy w różnym stopniu zajmują 

się i/lub mogą wnieść istotny wkład w ograniczenie zjawiska 

ubóstwa i wykluczenia społecznego na poziomie regionalnym. 

5. 
Organizacja przedsięwzięć służących zwiększaniu 
widoczności PES.  

 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględne 

W ramach realizowanego projektu Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej w Opolu zapewni organizację przedsięwzięć służących 

zwiększaniu widoczności podmiotów ekonomii społecznej jako 

dostawców produktów i usług oraz wspieranie sprzedaży 

produktów i usług świadczonych przez podmioty ekonomii 

społecznej na poziomie regionalnym  poprzez  m.in.  organizację  

targów  ekonomii społecznej oraz sprzedaż produktów i usług 

ekonomii społecznej za pomocą jednego regionalnego portalu lub 

portali branżowych. 

 

Zwiększenie widoczności podmiotów ekonomii społecznej to 

inicjatywa zapoczątkowana już w Wieloletnim Regionalnym 

Planie Działań  Województwa Opolskiego na rzecz promocji  

i upowszechniania ekonomii społecznej  (….) Dobrą praktyką 

okazał się m. in. certyfikat Zakup Prospołeczny. Dlatego też 

istotne jest dalsze promowanie widoczności pes jako dostawców 
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produktów i usług oraz promowanie sprzedaży tych produktów  

i usług. Powyższe przyczyni się do rozwoju postawy społecznej 

odpowiedzialności wśród mieszkańców regionu oraz co 

najważniejsze do ograniczenia zjawiska ubóstwa i wykluczenia 

społecznego.   

6. 

Współpraca  z jst i innymi podmiotami lokalnymi, 
w szczególności PES, oraz wspieranie realizacji 
przez PES usług użyteczności publicznej  
i współpraca z OWES w tym zakresie. 

 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględne 

W ramach realizowanego projektu Regionalny  Ośrodek Polityki 

Społecznej w Opolu zapewni, iż realizowana będzie współpraca   

z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami 

lokalnymi, w szczególności podmiotami ekonomii społecznej,  

w zakresie tworzenia lokalnych planów rozwoju ekonomii 

społecznej (spotkania, wymiana informacji, dobre praktyki, 

doradztwo, minimum 8 lokalnych planów), uwzględniania 

aspektów społecznych w zamówieniach publicznych, zlecania 

zadań podmiotom ekonomii społecznej. W ramach projektu 

zapewnione będzie również wspieranie realizacji przez podmioty 

ekonomii społecznej usług użyteczności publicznej i współpraca  

z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej w tym zakresie. 

 Zgodnie z  diagnozą ROPS pn. PROBLEMY I POTRZEBY SEKTORA 

EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM do 

słabości sektora ekonomii społecznej  w województwie opolskim 

zalicza się m.in. brak świadomości i wiedzy społeczności lokalnych 

i władz samorządowych na temat roli i znaczenia sektora ES  

w życiu społeczeństwa, funkcji jakie może pełnić sektor  

w rozwoju wspólnot lokalnych (...). Dlatego istotne jest aby co 
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najmniej 8 gmin/powiatów województwa opolskiego opracowało 

i wdrożyło lokalne plany rozwoju ekonomii społecznej  dzięki 

współpracy z ROPS. 

7. 

Zapewnienie funkcjonowania Regionalnego 
Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej,  
o którym mowa w KPRES i organizowanie jego 
prac oraz tworzenie możliwości współpracy 
kluczowych interesariuszy w zakresie kreowania 
rozwoju ekonomii społecznej w regionie. 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględne  

Zgodnie z  zapisami  Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii 

Społecznej (koordynacja ekonomii społecznej na poziomie 

regionalnym) jak również zgodnie z Wytycznymi 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   regionalne ośrodki polityki 

społecznej są odpowiedzialne m.in. za zapewnienie 

funkcjonowania regionalnych komitetów rozwoju ES oraz za 

tworzenie możliwości współpracy kluczowych interesariuszy   

w zakresie kreowania rozwoju ekonomii społecznej w regionie. 

Stworzenie Regionalnego KRES jest kluczowe dla koordynacji  

i wyznaczenia kierunków rozwoju ekonomii społecznej  

w województwie opolskim. Powyższe umożliwi wzmocnienie  

i rozszerzenie działań dotychczas realizowanych w zakresie 

koordynacji działań w obszarze ekonomii społecznej. 

8. 
Zapewnienie  monitorowania,  aktualizacji  oraz 
ewaluacji  Opolskiego Programu Rozwoju 
Ekonomii Społecznej. 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględne 

Zgodnie z zapisami Wytycznych ROPS w Opolu jest zobligowany 

do aktualizacji regionalnego programu rozwoju ekonomii 

społecznej. Opolski Program Rozwoju ES będzie kontynuacją  

i uzupełnieniem  Wieloletniego Regionalnego Planu Działań na 

Rzecz Promocji i Upowszechniania Ekonomii Społecznej oraz 



Załącznik nr 5 do Pozakonkursowej procedury wyboru projektu dotyczącej projektu złożonego w ramach:  
Działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej,  

Osi VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020,  
Nabór II, Wersja nr 1, marzec 2019 r. 

 

 

 

 

 

 

Rozwoju Instytucji Sektora Ekonomii społecznej i jej otoczenia  

w regionie na lata 2013-2020 .   

Monitorowanie i aktualizacja regionalnego programu rozwoju ES 

jest kluczowe dla zapewnienia spójności działań poszczególnych 

podmiotów ekonomii społecznej w regionie z polityką w obszarze 

ekonomii społecznej realizowanej na szczeblu samorządu 

województwa (OPRES) oraz na szczeblu krajowym (KPRES).   

9. 
Ewaluacja działań OWES oraz weryfikacja statusu 
PS. 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzględne 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zobligowany jest 

do dokonania ewaluacji działań Ośrodków Wsparcia Ekonomii 

Społecznej oraz  weryfikowania statusu przedsiębiorstw 

społecznych zgodnie ze ścieżką weryfikacji statusu PS określoną  

w załączniku nr 3  do Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 

ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-

2020. 


