
Załącznik nr 5 – Wyciąg z SZOOP dot. Poddziałania 9.3.2 wraz z załącznikami 

 

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  

na lata 2014-2020 

II. Opis poszczególnych osi priorytetowych PO oraz poszczególnych Działań/ 

Poddziałań  

1. Numer i nazwa osi priorytetowej 

Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem1 

2. Cele szczegółowe osi priorytetowej  

 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub  wykluczeniem społecznym poprzez 
wzmocnienie ich szans na zatrudnienie 

 Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, 
opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym 

 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych 

 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w kreowaniu nowych miejsc pracy 

 

3. Fundusz 
(nazwa i kwota w 
EUR) 

Nazwa Funduszu Ogółem 

Europejski Fundusz Społeczny 99 574 181  

4. Instytucja 
zarządzająca 

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego / Zarząd 
Województwa Świętokrzyskiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1
 Interwencja w tym obszarze musi być zgodna z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Rozwoju 
Regionalnego na lata 2014-2020 oraz prawodawstwem krajowym.  
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OPIS DZIAŁANIA I PODDZIAŁAŃ 

1. Nazwa Działania/ 
Poddziałania  
 

Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości 
społecznej w celu ułatwienia dostępu do 
zatrudnienia 

Poddziałanie 
9.3.1 

Wsparcie sektora ekonomii społecznej 
(projekty konkursowe) 

Poddziałanie 
9.3.2 

Koordynacja działań na rzecz ekonomii 
społecznej (projekt pozakonkursowy) 

2. Cel/e szczegółowy/e 
Działania/ 
Poddziałania 

Działanie 9.3  Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej  
w kreowaniu nowych miejsc pracy 

3. Lista wskaźników 
rezultatu 
bezpośredniego  

Działanie 9.3  

Poddziałanie 
9.3.2 

Nie dotyczy 

4. Lista wskaźników 
produktu 

Działanie 9.3  

Poddziałanie 
9.3.2 

 Liczba podmiotów ekonomii społecznej 
objętych wsparciem 

5. Typy projektów  Działanie 9.3  

Poddziałanie 
9.3.2 

1. Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej  
w regionie obejmująca następujące działania:   

a) tworzenie regionalnych sieci współpracy 
OWES działających w regionie, w tym  
w szczególności poprzez organizowanie 
regionalnych spotkań sieciujących dla 
OWES, umożliwiających wymianę 
informacji pomiędzy ośrodkami na temat 
podejmowanych działań, postępów i 
problemów w realizacji wsparcia, 
stosowanych rozwiązaniach i metodach 
pracy itp., a także agregowanie informacji 
na temat działalności OWES i wyników ich 
pracy na poziomie całego regionu oraz 
uspójnianie i synchronizowanie tych 
działań w regionie. Wspieranie działań 
OWES nakierowanych na jednostki 
samorządu terytorialnego; 

b) tworzenie regionalnych sieci podmiotów 
ekonomii społecznej (klastry, franczyzy) 
oraz włączanie podmiotów ekonomii 
społecznej w istniejące na poziomie 
regionalnym organizacje branżowe (sieci, 
klastry); 

c) tworzenie regionalnych sieci kooperacji 
podmiotów ekonomii społecznej o 
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charakterze reintegracyjnym (CIS, KIS, 
ZAZ, WTZ)2, mających umożliwić 
wzajemne uczenie się i wymianę 
informacji oraz wsparcie tych podmiotów 
w osiąganiu standardów usług; 

d) inicjowanie współpracy jednostek systemu 
pomocy społecznej, podmiotów ekonomii 
społecznej, w tym o charakterze 
reintegracyjnym, OWES3 dla zwiększenia 
synergii działań podejmowanych przez te 
podmioty w procesie aktywizacji osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym i wzrostu zatrudnienia w 
sektorze ekonomii społecznej m.in. w celu 
zapewnienia ciągłości procesu 
reintegracyjnego, a także współpracy ww. 
podmiotów z innymi podmiotami takimi jak 
szkoły, uczelnie wyższe, instytucje rynku 
pracy, przedsiębiorstwa m.in. w celu 
zwiększenia liczby staży i praktyk w 
podmiotach ekonomii społecznej czy też  
w typowych przedsiębiorstwach;  

e) budowanie powiązań pomiędzy nauką, 
biznesem i ekonomią społeczną na 
poziomie regionalnym (spotkania, 
warsztaty, doradztwo, wymiana informacji) 
w celu nawiązania stałej współpracy;  

f) organizacja przedsięwzięć służących 
zwiększaniu widoczności podmiotów 
ekonomii społecznej jako dostawców 
produktów i usług oraz wspieranie 
sprzedaży produktów i usług 
świadczonych przez podmioty ekonomii 
społecznej na poziomie regionalnym (np. 
targi ekonomii społecznej, sprzedaż 
produktów i usług podmiotów ekonomii 
społecznej za pomocą jednego 
regionalnego portalu); 

g) 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), 
stosowania klauzul społecznych lub 

                                                
2
 CIS i KIS to podmioty reintegracyjne o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U.  

z 2015 r. poz. 1220). ZAZ i WTZ to podmioty o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 218 z późn. zm.) 
3
 ROPS zobowiązany jest do nawiązania współpracy z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) posiadającymi 

akredytację ministra właściwego do spraw zabezpieczeń społecznych na teren województwa świętokrzyskiego w celu ustalenia 
planu i zasad współpracy oraz realizacji wspólnych inicjatyw. ROPS wspólnie z OWES określają podział zadań i obszarów 
kompetencji w szczególności w zakresie działań animacyjnych i edukacyjnych adresowanych do jednostek samorządu 
terytorialnego zgodnie z regionalnym programem rozwoju ekonomii społecznej. 
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społecznie odpowiedzialnych zamówień 
publicznych, zlecania zadań podmiotom 
ekonomii społecznej; 

h) wspieranie realizacji przez podmioty 
ekonomii społecznej usług użyteczności 
publicznej i współpraca z OWES w tym 
zakresie;  

i) zapewnienie funkcjonowania 
Regionalnego Komitetu 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;  

j) wyznaczanie kierunków rozwoju ekonomii 
społecznej, aktualizacja regionalnego 
programu rozwoju ekonomii społecznej; 

k) reprezentowanie interesów  sektora 
ekonomii społecznej na poziomie 
regionalnym oraz włączenie ekonomii 
społecznej do strategii rozwoju 
województwa w obszarach związanych  
z rynkiem pracy, integracją społeczną, 
rozwojem przedsiębiorczości oraz 
innowacji, rozwojem usług użyteczności 
publicznej oraz innymi priorytetami,  
w ramach których jest możliwy regionalny 
rozwój ekonomii społecznej. 

6. Typ beneficjenta  Działanie 9.3  

Poddziałanie 
9.3.2 

 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Świętokrzyskiego 

7. Grupa docelowa/ 
ostateczni odbiorcy 
wsparcia  

Działanie 9.3  

Poddziałanie 
9.3.2 

 podmioty ekonomii społecznej4, w tym 
organizacje pozarządowe,   

 podmioty wspierające sektor ekonomii 
społecznej 

8. Instytucja 
pośrednicząca  

      (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

9. Instytucja 
wdrażająca  

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

10. Kategoria(e) 
regionu(ów)  
wraz z przypisaniem  

Region słabiej 
rozwinięty  

Ogółem 

Działanie 9.3 9 530 641  

                                                
4
 Definicja podmiotów ekonomii społecznej znajduje się w słowniku terminologicznym SZOOP. 
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kwot UE (EUR) Poddziałanie 
9.3.2 

766 064 

11. Mechanizmy 
powiązania 
interwencji z innymi 
Działaniami/ 
Poddziałaniami w 
ramach PO lub z 
innymi PO 

(jeśli dotyczy) 

Działanie 9.3  

Poddziałanie 
9.3.2 

 W zakresie zapewnienia koordynacji 
udzielanego wsparcia z innymi Działaniami  
i Osiami Priorytetowymi RPOWŚ na lata 2014-
2020: 

 Komitet Monitorujący RPOWŚ na lata 
2014-2020, 

 kryteria wyboru projektów, 

 działania w zakresie informacji i promocji, 

 monitoring i ewaluacja. 

 W zakresie zapewnienia koordynacji 
udzielanego wsparcia z innymi Programami 
Operacyjnymi: 

 Linia demarkacyjna określająca podział 
interwencji pomiędzy poziom krajowy  
i regionalny, 

 Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych,  

 Kontrakt Terytorialny dla Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

 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. 

 Komplementarność z innymi Programami 
Operacyjnymi: 

 Program Operacyjny Wiedza Edukacja 
Rozwój,  

 Krajowy Program Rozwoju Ekonomii 
Społecznej, 

 regionalny program rozwoju ekonomii 
społecznej, 

 Program na rzecz przemian i innowacji 
społecznych, 

 COSME – program na rzecz 
konkurencyjności  przedsiębiorstw oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw.  

12. Instrumenty 
terytorialne 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

13. Tryb(y) wyboru 
projektów 

Działanie 9.3  
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oraz wskazanie 
podmiotu 
odpowiedzialnego 
za nabór i ocenę 
wniosków 
oraz przyjmowanie 
protestów  

Poddziałanie 
9.3.2 

Tryb pozakonkursowy  

 

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu 
Społecznego Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Świętokrzyskiego 

14. Limity i ograniczenia 
w realizacji 
projektów 

(jeśli dotyczy) 

Działanie 9.3  

Poddziałanie 
9.3.2 

1. Zgodnie z wytycznymi horyzontalnymi ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego,  
w szczególności: 

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

 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: 

 łączny budżet na działania 
koordynacyjne w obszarze ekonomii 
społecznej nie może przekroczyć kwoty 
5 040 000 PLN, 

 średnio w całym okresie 
programowania roczna kwota na 
działania koordynacyjne wynosi nie 
więcej niż 720 000 PLN. 

2. Beneficjent może dokonywać przesunięć  
w budżecie projektu określonym we wniosku 
do 10% wartości środków w odniesieniu do 
zadania, z którego  przesuwane są środki jak  
i do zadania, na które przesuwane są środki 
w stosunku do zatwierdzonego wniosku. 

Szczegółowe zasady dokonywania przesunięć 
określone są w umowie o dofinansowanie 
projektu. 

15. Warunki i planowany Działanie 9.3  
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zakres stosowania  
cross-financingu (%) 
(jeśli dotyczy) 

Poddziałanie 
9.3.2 

Przewiduje się zastosowanie mechanizmu 
finansowania krzyżowego z zastrzeżeniem pułapu 
maksymalnej wartości 10% określonej na 
poziomie projektu. 

Cross-financing może dotyczyć jedynie takich 
wydatków, których poniesienie ściśle wynika  
z potrzeb realizacji projektu oraz jest wprost 
powiązane z głównymi zadaniami realizowanymi  
w ramach danego projektu. 

Szczegółowe warunki określają: 

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

 warunki i zasady naboru projektu 
pozakonkursowego. 

16. Dopuszczalna 
maksymalna 
wartość zakupionych 
środków trwałych 
jako % wydatków 
kwalifikowalnych 

Działanie 9.3  

Poddziałanie 
9.3.2 

Maksymalna wartość zakupionych środków 
trwałych wynosi 10% wydatków kwalifikowanych. 

W ramach projektów współfinansowanych  
z EFS wartość wydatków poniesionych na zakup 
środków trwałych o wartości jednostkowej równej  
i wyższej niż 350 PLN netto w ramach kosztów 
bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach 
cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 
10% wydatków kwalifikowalnych projektu. 

Szczegółowe warunki określają: 

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

 warunki i zasady naboru projektu 
pozakonkursowego. 

17. Warunki 
uwzględniania 
dochodu w projekcie  
(jeśli dotyczy) 

Działanie 9.3 Szczegółowe warunki określają Wytyczne  
w zakresie kwalifikowalności wydatków  
w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020. 

18. Warunki stosowania Działanie 9.3  
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uproszczonych form 
rozliczania 
wydatków 
i planowany zakres 
systemu zaliczek 

Poddziałanie 
9.3.2 

Szczegółowe warunki określają: 

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

 warunki i zasady naboru projektu 
pozakonkursowego. 

19. Pomoc publiczna  
i pomoc de minimis 
(rodzaj 
i przeznaczenie 
pomocy, unijna 
lub krajowa 
podstawa prawna)  

Działanie 9.3 O ile dotyczy: 

Pomoc de minimis, pomoc publiczna na szkolenia 
i/lub doradztwo i/lub subsydiowanie zatrudnienia:  

 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013  
z  18 grudnia 2013 w sprawie stosowania art. 
107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej do pomocy de minimis,  

 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014  
z 17 czerwca 2014 uznające niektóre rodzaje 
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym  
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu,  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  
i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie 
udzielania pomocy de minimis oraz pomocy 
publicznej w ramach programów operacyjnych 
finansowanych z Europejskiego Funduszu 
Społecznego na lata 2014-2020. 

20. Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania UE 
wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie 
projektu5 
(jeśli dotyczy) 

 Ogółem 

Działanie 9.3  

Poddziałanie 
9.3.2 

85% 

21. Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania 
całkowitego 
wydatków 

 Ogółem 

Działanie 9.3  

                                                
5 W przypadku projektów objętych pomocą publiczną faktyczny poziom dofinansowania wynikać będzie z odrębnych przepisów 
prawnych, w tym w szczególności rozporządzeń wydanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego na 
podstawie art. 27 ust. 4 Ustawy. W przypadku projektów generujących dochód dofinansowanie UE jest ustalane na podstawie 
art. 61 albo 65 rozporządzenia 1303/2013. Obniżeniu podlega nie poziom dofinansowania w ujęciu procentowym, a kwota 
wydatków kwalifikowalnych.  
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kwalifikowalnych  
na poziomie projektu  
(środki UE + 
ewentualne 
współfinansowanie z 
budżetu państwa lub 
innych źródeł 
przyznawane 
beneficjentowi przez 
właściwą instytucję) 

(jeśli dotyczy) 
 

Poddziałanie 
9.3.2 

85% 

Maksymalny poziom dofinansowania projektu 
będzie określony w warunkach i zasadach naboru 
projektu pozakonkursowego. 

22. Minimalny wkład 
własny beneficjenta 
jako % wydatków 
kwalifikowalnych  
 

 Ogółem 

Działanie 9.3  

Poddziałanie 
9.3.2 

15%  

Minimalny wkład własny będzie określony  
w warunkach i zasadach naboru projektu 
pozakonkursowego. 

23. Minimalna 
i maksymalna 
wartość projektu 
(PLN)  

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

24. Minimalna 
i maksymalna 
wartość wydatków 
kwalifikowalnych 
projektu (PLN)  
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

25. Kwota alokacji UE 
na instrumenty 
finansowe 
(EUR) 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

26. Mechanizm 
wdrażania 
instrumentów 
finansowych 

Nie dotyczy 

27. Rodzaj wsparcia 
instrumentów 
finansowych 
oraz najważniejsze 
warunki 
przyznawania 

Nie dotyczy 

28. Katalog 
ostatecznych 
odbiorców 
instrumentów 
finansowych 

Nie dotyczy 
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VI. Załączniki 

 Załącznik 1 – Tabela transpozycji PI na Działania/Poddziałania w poszczególnych osiach 

priorytetowych; 

 Załącznik 2 – Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań  

i Poddziałań; 

 Załącznik 3 – Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, Działań  

i Poddziałań;  

 Załącznik 4 – Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach 

trybu pozakonkursowego.  

 

VII. Inne  

 Słownik terminologiczny; 

 Spis skrótów. 
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 Załącznik nr 1 do SZOOP  

Tabela transpozycji PI na Działania/Poddziałania w poszczególnych  

osiach priorytetowych 

 

 

Nazwa  
i nr  
osi 

priorytet. 

Nr Działania 
Nr Poddziałania 

(jeśli dotyczy) 
Nr 
CT 

Nr PI 

 

Uwagi 
dodatkowe 

Osie 1 - 7  

 

Do uzupełnienia na 
kolejnym etapie prac 

Do uzupełnienia na kolejnym 
etapie prac 

  

Zakres 
merytoryczny dla 
osi 1 – 7   
w pozostałych 
częściach SZOOP 
zostanie 
uzupełniony na 
kolejnym etapie 
prac. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oś 8  
Rozwój 
edukacji  
i aktywne 
społeczeń
stwo 
 

8.1 Równość 
mężczyzn i kobiet we 
wszystkich 
dziedzinach, w tym 
dostęp do 
zatrudnienia, rozwój 
kariery, godzenie 
życia zawodowego  
i prywatnego 

8.1.1 Zwiększanie dostępu do 
opieki nad dziećmi do lat 3 
(projekty konkursowe) 

8 8iv 
 

8.1.2 Zwiększanie dostępu do 
opieki nad dziećmi do lat 3 – 
ZIT (projekty konkursowe) 

8 8iv 

Zakres 
merytoryczny dla 
poddziałania   
w pozostałych 
częściach SZOOP 
zostanie 
uzupełniony na 
kolejnym etapie 
prac. 

8.2 Aktywne i zdrowe 
starzenie się 

8.2.1 Przeciwdziałanie 
przedwczesnemu 
opuszczaniu rynku pracy 
przez osoby  
w wieku aktywności 
zawodowej  
(projekty konkursowe) 

8 8vi 

Zakres 
merytoryczny dla 
poddziałania   
w pozostałych 
częściach SZOOP 
zostanie 
uzupełniony na 
kolejnym etapie 
prac. 

8.2.2  Wsparcie profilaktyki 
zdrowotnej w regionie  
(projekty konkursowe) 

8 8vi 

Zakres 
merytoryczny dla 
poddziałania   
w pozostałych 
częściach SZOOP 
zostanie 
uzupełniony na 
kolejnym etapie 
prac. 

8.2.3 Wsparcie profilaktyki 
zdrowotnej – ZIT  
(projekty konkursowe) 

8 8vi 

Zakres 
merytoryczny dla 
poddziałania   
w pozostałych 
częściach SZOOP 
zostanie 
uzupełniony na 
kolejnym etapie 
prac. 

8.3 Zwiększenie 
dostępu do wysokiej 
jakości edukacji 
przedszkolnej oraz 
kształcenia 
podstawowego, 
gimnazjalnego  

8.3.1 Upowszechnianie  
i wzrost jakości edukacji 
przedszkolnej  
(projekty konkursowe) 

10 10i 

 

8.3.2 Wsparcie kształcenia 
podstawowego w zakresie 
kompetencji kluczowych 

10 10i 

Zakres 
merytoryczny dla 
poddziałania   
w pozostałych 
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i ponadgimnazjalnego (projekty konkursowe) częściach SZOOP 
zostanie 
uzupełniony na 
kolejnym etapie 
prac. 

8.3.3 Rozwój edukacji 
kształcenia ogólnego  
w zakresie stosowania TIK 
(projekty konkursowe) 

10 10i 

Zakres 
merytoryczny dla 
poddziałania   
w pozostałych 
częściach SZOOP 
zostanie 
uzupełniony na 
kolejnym etapie 
prac. 

8.3.4 Rozwój szkolnictwa 
ponadpodstawowego  
w budowaniu kompetencji 
kluczowych  
(projekty konkursowe) 

10 10i 

Zakres 
merytoryczny dla 
poddziałania   
w pozostałych 
częściach SZOOP 
zostanie 
uzupełniony na 
kolejnym etapie 
prac. 

8.3.5 Realizacja programu 
stypendialnego skierowanego 
do uczniów szkół 
ponadpodstawowych  
(projekt pozakonkursowy) 

10 10i 

Zakres 
merytoryczny dla 
poddziałania   
w pozostałych 
częściach SZOOP 
zostanie 
uzupełniony na 
kolejnym etapie 
prac. 

8.3.6 Wzrost jakości edukacji 
ogólnej – ZIT  
(projekty konkursowe) 

10 10i 

Zakres 
merytoryczny dla 
poddziałania   
w pozostałych 
częściach SZOOP 
zostanie 
uzupełniony na 
kolejnym etapie 
prac. 

8.4 Kształcenie 
ustawiczne osób 
dorosłych 

8.4.1 Podnoszenie 
umiejętności lub kwalifikacji 
osób dorosłych w obszarze 
ICT i języków obcych – 
Operator PSF  
(projekty konkursowe) 

10 10iii 

Zakres 
merytoryczny dla 
poddziałania   
w pozostałych 
częściach SZOOP 
zostanie 
uzupełniony na 
kolejnym etapie 
prac. 

8.4.2 Podnoszenie 
umiejętności lub kwalifikacji 
osób dorosłych w obszarze 
ICT i języków obcych poprzez 
realizację oddolnych inicjatyw 
edukacyjnych 
(projekty konkursowe) 

10 10iii 

Zakres 
merytoryczny dla 
poddziałania   
w pozostałych 
częściach SZOOP 
zostanie 
uzupełniony na 
kolejnym etapie 
prac. 

8.4.3 Podnoszenie 
umiejętności lub kwalifikacji 
osób dorosłych w obszarze 
ICT i języków obcych poprzez 
realizację oddolnych inicjatyw 
edukacyjnych – ZIT  
(projekty konkursowe) 

10 10iii 

Zakres 
merytoryczny dla 
poddziałania   
w pozostałych 
częściach SZOOP 
zostanie 
uzupełniony na 
kolejnym etapie 
prac. 

8.5 Rozwój i wysoka 
jakość szkolnictwa 
zawodowego oraz 
kształcenia 

8.5.1 Podniesienie jakości 
kształcenia zawodowego oraz 
wsparcie na rzecz tworzenia  
i rozwoju CKZiU  
(projekty konkursowe) 

10 10iv 
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ustawicznego 
8.5.2 Realizacja programu 
stypendialnego skierowanego 
do uczniów zdolnych szkół 
kształcenia zawodowego 
(projekt pozakonkursowy) 

10 10iv 

Zakres 
merytoryczny dla 
poddziałania   
w pozostałych 
częściach SZOOP 
zostanie 
uzupełniony na 
kolejnym etapie 
prac. 

 8.5.3 Edukacja  formalna  
i pozaformalna osób 
dorosłych (projekty 
konkursowe) 

10 10iv 

Zakres 
merytoryczny dla 
poddziałania   
w pozostałych 
częściach SZOOP 
zostanie 
uzupełniony na 
kolejnym etapie 
prac. 

8.5.4 Kształcenie ustawiczne 
– ZIT (projekty konkursowe) 

10 10iv 

Zakres 
merytoryczny dla 
poddziałania   
w pozostałych 
częściach SZOOP 
zostanie 
uzupełniony na 
kolejnym etapie 
prac. 

Oś 9 
Włączenie 
społeczne  
i walka z 
ubóstwem 
 

 

9.1 Aktywna 
integracja 
zwiększająca szanse 
na zatrudnienie 
(projekty konkursowe) 

Nie dotyczy 9 9i 

 

9.2 Ułatwienie 
dostępu do wysokiej 
jakości usług 
społecznych  
i zdrowotnych 

9.2.1 Rozwój wysokiej jakości 
usług społecznych  
(projekty konkursowe) 

9 9iv 

 

9.2.2 Rozwój wysokiej jakości 
usług społecznych  
i zdrowotnych – ZIT  
(projekty konkursowe) 

9 9iv 

Zakres 
merytoryczny dla 
poddziałania   
w pozostałych 
częściach SZOOP 
zostanie 
uzupełniony na 
kolejnym etapie 
prac. 

9.2.3 Rozwój wysokiej jakości 
usług zdrowotnych  
(projekty konkursowe) 

9 9iv 

Zakres 
merytoryczny dla 
poddziałania   
w pozostałych 
częściach SZOOP 
zostanie 
uzupełniony na 
kolejnym etapie 
prac. 

9.3 Wspieranie 
ekonomii  
i przedsiębiorczości 
społecznej w celu 
ułatwienia dostępu do 
zatrudnienia. 

9.3.1 Wsparcie sektora 
ekonomii społecznej  
(projekty konkursowe) 

9 9v 

 

9.3.2 Koordynacja działań na 
rzecz ekonomii społecznej 
(projekt pozakonkursowy) 

9 9v 

 

Oś 10  

Otwarty 
rynek 
pracy   

10.1 Działania 
publicznych służb 
zatrudnienia na rzecz 
podniesienia 
aktywności 
zawodowej osób 

Nie dotyczy 8 8i 
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powyżej 29 roku życia 
(projekty 
pozakonkursowe) 

10.2 Działania na 
rzecz podniesienia 
aktywności 
zawodowej osób 
powyżej 29 roku życia 

10.2.1 Wsparcie aktywności 
zawodowej osób powyżej 29 
roku życia pozostających bez 
zatrudnienia  
(projekty konkursowe) 

8 8i 

 

10.2.2 Wsparcie aktywności 
zawodowej osób powyżej 29 
roku życia pozostających bez 
zatrudnienia – ZIT  
(projekty konkursowe) 

8 8i 

Zakres 
merytoryczny dla 
poddziałania   
w pozostałych 
częściach SZOOP 
zostanie 
uzupełniony na 
kolejnym etapie 
prac. 

10.3 Mobilność 
zawodowa                      
i geograficzna w 
ramach sieci Eures 
wspierana przez 
publiczne służby 
zatrudnienia, WK 
OHP oraz podmioty 
akredytowane przez 
MPiPS 

10.3.1 Mobilność zawodowa             
i geograficzna w ramach sieci 
Eures, wspierana przez 
publiczne służby zatrudnienia 
(projekty pozakonkursowe) 

8 8i 

Zakres 
merytoryczny dla 
poddziałania   
w pozostałych 
częściach SZOOP 
zostanie 
uzupełniony na 
kolejnym etapie 
prac. 

10.3.2 Mobilność zawodowa  
i geograficzna w ramach sieci 
Eures, wspierana przez  
WK OHP oraz podmioty 
akredytowane przez MPiPS 
(projekty konkursowe). 

8 8i 

Zakres 
merytoryczny dla 
poddziałania   
w pozostałych 
częściach SZOOP 
zostanie 
uzupełniony na 
kolejnym etapie 
prac. 

10.4 Rozwój 
przedsiębiorczości                
i tworzenie nowych 
miejsc pracy 

 

10.4.1 Wsparcie rozwoju 
przedsiębiorczości poprzez 
zastosowanie instrumentów 
zwrotnych i bezzwrotnych 
(projekty konkursowe) 

8 8iii 

 

10.4.2 Wsparcie rozwoju 
przedsiębiorczości poprzez 
zastosowanie instrumentów 
bezzwrotnych - ZIT (projekty 
konkursowe) 

8 8iii 

Zakres 
merytoryczny dla 
poddziałania   
w pozostałych 
częściach SZOOP 
zostanie 
uzupełniony na 
kolejnym etapie 
prac. 

10.5 Przystosowanie 
pracowników, 
przedsiębiorstw  
i przedsiębiorców do 
zmian  
(projekty konkursowe) 

Nie dotyczy 8 8v 
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Załącznik nr 2 do SZOOP 

Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań 

 

WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO  

 Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

Kategoria  
regionu 

Wartość 
bazowa  

Rok  
bazowy  

Szacowana 
wartość 

docelowa 
(2023) 

Źródło 

 

Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem 

Poddziałanie 9.3.2 Nie dotyczy 
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WSKAŹNIKI PRODUKTU  

 Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

 miary 
Kategoria 
 regionu 

Wartość 
pośrednia  

(2018) 

Szacowana 
wartość 

docelowa 
(2023) 

Źródło 

Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem 

Działanie 9.3 

Poddziałanie 9.3.2 
Liczba podmiotów ekonomii 
społecznej objętych wsparciem 

szt. 
Słabiej 

rozwinięty 
N/D 50 SL 2014 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SZOOP 

Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, Działań i Poddziałań 

KRYTERIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH OSI 

PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA 

ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014 – 2020 WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS 
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KRYTERIA FORMALNE 
L.P Nazwa kryterium Definicja kryterium 

Zastosowanie 
Opis znaczenia 

Konkursowe Pozakonkursowe 

1.  

Wniosek złożono w terminie 
wskazanym w regulaminie 
konkursu. 

Wniosek wpłynął do Instytucji 
Ogłaszającej Konkurs w terminie 
określonym w regulaminie konkursu. 
Zachowanie terminu oznacza złożenie 
wniosku do IOK w wersji papierowej oraz 
tożsamej wersji elektronicznej przesłanej 
za pomocą systemu teleinformatycznego 
do dnia wyznaczonego w regulaminie 
konkursu. 

  Nie dotyczy 

Weryfikacja  „0-1”. 

Projekty niespełniające danego 
kryterium są odrzucane na etapie oceny 
formalnej. 

2.  

Wniosek złożono w terminie 
wskazanym w wezwaniu do 
złożenia wniosku o dofinansowanie 
projektu pozakonkursowego.  

Wniosek wpłynął do Instytucji 
Ogłaszającej Nabór Projektów 
Pozakonkursowych w terminie 
określonym w wezwaniu do złożenia 
wniosku. 
Zachowanie terminu oznacza złożenie 
wniosku do Instytucji Ogłaszającej Nabór 
Projektów Pozakonkursowych w wersji 
papierowej oraz tożsamej wersji 
elektronicznej przesłanej za pomocą 
systemu teleinformatycznego do dnia 
wyznaczonego w wezwaniu do złożenia 
wniosku. 

Nie dotyczy   

Weryfikacja  „0-1”. 

Projekty niespełniające danego 
kryterium są odrzucane na etapie oceny 
formalnej.  

3.  

Wniosek nie został usunięty  
z wykazu projektów 
zidentyfikowanych, stanowiącego 
załącznik do SZOOP. 

Wniosek, który został wykreślony  
z wykazu projektów zidentyfikowanych 
nie może zostać wybrany do 
dofinansowania. 

Nie dotyczy   

Weryfikacja  „0-1”. 

Projekty niespełniające danego 
kryterium  są odrzucane na etapie oceny 
formalnej. 

4.  
Wniosek został złożony we 
właściwej instytucji. 

Wnioskodawca złożył wniosek  
o dofinansowanie w Instytucji     

Weryfikacja  „0-1”. 

Projekty niespełniające danego 
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Organizującej Konkurs. kryterium są odrzucane na etapie oceny 
formalnej. 

5.  

Wnioskodawca jest podmiotem 
uprawnionym do ubiegania się  
o dofinansowanie.  

Wnioskodawca zgodnie z SZOOP RPOWŚ 
jest podmiotem uprawnionym do 
ubiegania się o dofinansowanie w ramach 
Działania/Poddziałania. 

    

Weryfikacja  „0-1”. 

Projekty niespełniające danego 
kryterium są odrzucane na etapie oceny 
formalnej. 

6.  

Wniosek został sporządzony  
w języku polskim. 

Wnioskodawca zobligowany jest do 
wypełnienia wniosku w języku polskim. 

    

Weryfikacja  „0-1”. 

Projekty niespełniające danego 
kryterium są odrzucane na etapie oceny 
formalnej. 

7.  

Wniosek został złożony w dwóch 
jednobrzmiących egzemplarzach  
w wersji papierowej zgodnych  
z przekazaną wersją elektroniczną 
(suma kontrolna obu wersji musi 
być tożsama). 

Wnioskodawca zobowiązany jest 
przygotować wniosek w formie 
papierowej w dwóch egzemplarzach 
(oryginał oraz kopia poświadczona za 
zgodność z oryginałem lub 2 oryginały). 
Forma papierowa wniosku musi być 
tożsama z wersją elektroniczną wniosku 
przekazaną przez generator. 

    

Weryfikacja  „0-1”. 

W przypadku projektów konkursowych 
spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. Projekty 
niespełniające danego kryterium są 
odrzucane na etapie oceny formalnej. 

W przypadku projektów 
pozakonkursowych istnieje możliwość 
uzupełnienia wniosku na zasadach 
określonych w ogłoszeniu o naborze 
projektów pozakonkursowych. 

8.  

Wnioskodawca składa nie więcej 
niż jeden wniosek  
o dofinansowanie projektu  
w ramach danego konkursu. 

Kryterium odnosi się do występowania 
danego podmiotu w charakterze 
Wnioskodawcy a nie Partnera. 
Oznacza to, że niezależnie od 
maksymalnie jednego wniosku, w którym 
dany podmiot występuje w charakterze 
Wnioskodawcy, może występować  
w innych wnioskach złożonych w tym 

 
 
 
  
 

(nie dotyczy 
konkursu 

ogłoszonego  
w ramach 

Nie dotyczy 

Weryfikacja  „0-1”. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. Projekty 
niespełniające danego kryterium są 
odrzucane na etapie oceny formalnej. 
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samym konkursie w charakterze Partnera. 
W przypadku złożenia więcej niż jednego 
wniosku przez jednego Wnioskodawcę 
Instytucja Organizująca Konkurs odrzuca 
wszystkie złożone w odpowiedzi na 
konkurs wnioski, w związku  
z niespełnieniem przez Wnioskodawcę 
kryterium dostępu.  
W przypadku wycofania wniosku  
o dofinansowanie Wnioskodawca ma 
prawo złożyć kolejny wniosek.  
Wprowadzenie kryterium ma na celu 
umożliwienie realizowania projektów 
przez większą liczbę Wnioskodawców. 
W przypadku JST powyższe ograniczenie 
dotyczy wniosków składanych przez 
poszczególne jednostki organizacyjne 
danej jednostki samorządu 
terytorialnego, które są prawnie 
niewyodrębnione.  
W przypadku podmiotów, których 
oddziały terenowe/okręgowe nie 
posiadają osobowości prawnej, oddziały 
te mogą składać wnioski w ramach 
danego konkursu, po uzyskaniu zgody 
jednostki centralnej tj. pełnomocnictwa 
szczególnego do działania w ramach 
danego konkursu, w imieniu tego 
podmiotu. 
Złożenie wniosku o dofinansowanie przez 
oddział terenowy nieposiadający 
osobowości prawnej nie wyczerpuje 
limitu jednego wniosku złożonego przez 

Poddziałania 
9.3.1 ) 
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zarząd lub pozostałe oddziały terenowe. 

9.  

Potencjał finansowy 
Wnioskodawcy i Partnera (jeśli 
dotyczy). 

Wnioskodawca oraz partnerzy krajowi6  
(o ile dotyczy), ponoszący wydatki w 
danym projekcie z EFS, posiadają łączny 
obrót za ostatni zatwierdzony rok 
obrotowy zgodnie z ustawą z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.) (jeśli 
dotyczy) lub za ostatni zamknięty  
i zatwierdzony rok kalendarzowy równy 
lub wyższy od łącznych rocznych 
wydatków w ocenianym projekcie  
i innych projektach realizowanych  
w ramach EFS, których stroną umowy  
o dofinansowanie jest instytucja, w której 
dokonywana jest ocena formalno-
merytoryczna wniosku w roku 
kalendarzowym, w którym wydatki są 
najwyższe.7 

  Nie dotyczy 

Weryfikacja  „0-1”. 

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

 

10.  

Wnioskodawca oraz 
Partner/Partnerzy (jeśli dotyczy) 
nie podlegają wykluczeniu  
z możliwości otrzymania 
dofinansowania ze środków Unii 
Europejskiej.  

Wnioskodawca oraz Partner/Partnerzy 
(jeśli dotyczy) nie mogą być podmiotami 
wykluczonymi z możliwości otrzymania 
dofinansowania ze środków UE, lub 
wobec których orzeczono zakaz dostępu 
do środków UE na podstawie odrębnych 
przepisów takich jakich jak:  

  
(nie dotyczy 
projektów 

realizowanych 
przez jednostki 

samorządu 
terytorialnego) 

  
(nie dotyczy 
projektów 

realizowanych 

Weryfikacja  „0-1”. 

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

                                                
6 W przypadku podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych jako obroty należy rozumieć wartość przychodów (w tym przychodów osiągniętych z tytułu otrzymanego 
dofinansowania na realizację projektów) osiągniętych w ostatnim zatwierdzonym roku przez danego Wnioskodawcę/Partnera (o ile dotyczy) na dzień składania wniosku o dofinansowanie. Kryterium nie 
dotyczy jednostek sektora finansów publicznych. W przypadku realizacji projektów w partnerstwie pomiędzy podmiotem niebędącym jednostką sektora finansów publicznych oraz jednostką sektora 
finansów publicznych porównywane są tylko te wydatki i obrót, które dotyczą podmiotu niebędącego jednostką sektora finansów publicznych. W przypadku projektów, w których udzielane jest wsparcie 
zwrotne w postaci pożyczek lub poręczeń jako obrót należy rozumieć kwotę kapitału pożyczkowego i poręczeniowego, jakim dysponowali Wnioskodawca/Partnerzy (o ile dotyczy) w poprzednim 
zamkniętym i zatwierdzonym roku obrotowym. 
 
7 W przypadku gdy projekt trwa dłużej niż jeden rok kalendarzowy należy wartość obrotów odnieść do roku realizacji projektu, w którym wartość planowanych wydatków jest najwyższa. 
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- art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. 
U.2013 r. poz. 885 z późn. zm.); 

- art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 
czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  
(Dz. U. poz. 769 z późn. zm.); 

- art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 
października 2002 r.  
o odpowiedzialności podmiotów 
zbiorowych za czyny zabronione pod 
groźbą kary (t.j. Dz. U. 2014 r. poz. 1417  
z późn. zm.)  

przez jednostki 
samorządu 

terytorialnego) 
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KRYTERIA MERYTORYCZNE – weryfikowane na etapie oceny merytorycznej 
L.P Nazwa kryterium Definicja kryterium 

Zastosowanie 
Opis znaczenia Waga punktowa 

Konkursowe Pozakonkursowe 

1.  

Ocena zgodności projektu  
z właściwym celem 
szczegółowym Priorytetu 
Inwestycyjnego, w tym: 

 wskazanie celu 
szczegółowego 
Priorytetu 
Inwestycyjnego, do 
którego osiągnięcia 
przyczyni się realizacja 
projektu, 

 określenie sposobu 
mierzenia realizacji 
wskazanego celu, 

 ustalenie wskaźników 
realizacji celu – wskaźniki 
rezultatu i produktu, 
jednostek pomiaru 
wskaźników, 

 określenie wartości 
bazowej i docelowej 
wskaźnika rezultatu, 

 określenie wartość 
docelowej wskaźnika 
produktu, powiązanego 
ze wskaźnikiem 

Wskazanie zgodności projektu  
z właściwym celem szczegółowym 
Priorytetu Inwestycyjnego oraz 
ustalenie wskaźników rezultatu  
i produktu które powinny być  
w prawidłowy sposób skwantyfikowane  
i odpowiadać celom założonym  
w projekcie. 

    

Ocena spełnienia 
kryteriów 

merytorycznych 
dokonywana jest  
w ramach skali 

punktowej od 0-100 
punktów niezależnie 

przez dwóch członków 
KOP wybranych  

w drodze losowania. 
Spełnienie przez projekt 

kryteriów 
merytorycznych  

w minimalnym zakresie 
oznacza uzyskanie od 
każdego oceniającego 

co najmniej 60 
punktów,  

a także co najmniej 60% 
punktów od każdego  

z obydwu oceniających 
za spełnienia 

poszczególnych 
kryteriów. Ostateczna 

ocena projektu stanowi 
średnią arytmetyczną 

ogólnej liczby punktów 

W przypadku 
projektów 

konkursowych: 

10/6 

albo 

7/4 
(dotyczy wyłącznie 
projektów, których 

wnioskowana kwota 
dofinansowania jest 

równa albo przekracza 
2 mln zł). 

IOK w regulaminie 
konkursu określa 

podział punktów na 
każdą z części 

składowych kryterium. 

W przypadku 
projektów 

pozakonkursowych 
projekty 

niespełniające 
kryterium kierowane 

są do poprawy lub 
uzupełnienia. 
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rezultatu, 

 określenie, w jaki sposób 
i na jakiej podstawie 
mierzone będą wskaźniki 
realizacji celu (ustal 
źródło weryfikacji/ 
pozyskania danych do 
pomiaru wskaźnika oraz 
częstotliwość pomiaru). 

przyznanych przez 
obydwu oceniających. 

Istnieje możliwość 
dokonania oceny 

kryterium i skierowania 
projektu do negocjacji 

we wskazanym w karcie 
oceny zakresie 

dotyczącym warunkowo 
dokonanej oceny. 

 
W przypadku projektów 

pozakonkursowych 
ocena spełniania 

kryterium polega na 
przypisaniu im wartości 
logicznych „tak”, „nie” 
albo stwierdzeniu, że 
kryterium nie dotyczy 

danego projektu. 
Przypisanie wnioskowi 

wartości „nie” 
powoduje przekazanie 
projektu do poprawy  

i uzupełnienia. 
 

 

2.  

Wskazanie celu głównego 
projektu i opisanie, w jaki 
sposób projekt przyczyni się 
do osiągnięcia celu 
szczegółowego Priorytetu 
Inwestycyjnego. 

Cele projektu powinny odpowiadać na 
zdiagnozowane problemy i przyczyniać 
się do osiągnięcia zakładanych 
rezultatów.  
 

    

W przypadku 
projektów 

konkursowych: 

5/3 

W przypadku 
projektów 

pozakonkursowych 
projekty 

niespełniające 
kryterium kierowane 

są do poprawy lub 
uzupełnienia. 

3.  

Dobór grupy docelowej - 
osób i/lub instytucji, w tym: 

 potrzeby i oczekiwania 
uczestników  
w kontekście wsparcia, 
które ma być udzielane 
w ramach projektu, 

 bariery, na które 
napotykają uczestnicy 
projektu, 

Opis grupy docelowej powinien 
zawierać  istotne cechy uczestników 
(osób lub podmiotów), którzy zostaną 
objęci wsparciem. Weryfikowane będzie 
również uwzględnienie Zasady równości 
szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób  
z niepełnosprawnościami. 
W ramach kryterium weryfikowany 
będzie sposób rekrutacji, w tym:  

 plan i harmonogram jej 

    

W przypadku 
projektów 

konkursowych: 

10/6 

IOK w regulaminie 
konkursu określa 

podział punktów na 
każdą z części 

składowych kryterium. 
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 sposób rekrutacji 
uczestników projektu,  
w tym jakimi kryteriami 
posłuży się 
Wnioskodawca podczas 
rekrutacji, uwzględniając 
podział K/M i kwestię 
zapewnienia dostępności 
dla osób z 
niepełnosprawnościami. 

przeprowadzenia;  

 katalog niedyskryminacyjnych 
kryteriów wyboru; 

 zapobieganie ewentualnym 
problemom związanym z rekrutacją 
grupy docelowej.  

W przypadku 
projektów 

pozakonkursowych 
projekty 

niespełniające 
kryterium kierowane 

są do poprawy lub 
uzupełnienia. 

 

4.  

Ryzyko nieosiągnięcia 
założeń projektu (dotyczy 
projektów, których 
wnioskowana kwota 
dofinansowania jest równa 
albo przekracza 2 mln zł),  
w tym opis: 

 sytuacji, których 
wystąpienie utrudni lub 
uniemożliwi osiągnięcie 
wartości docelowej 
wskaźników rezultatu, 

 sposobu identyfikacji 
wystąpienia takich 
sytuacji (zajścia ryzyka), 

 działań, które zostaną 
podjęte, aby zapobiec 
wystąpieniu ryzyka  
i jakie będą mogły zostać 
podjęte, aby 
zminimalizować skutki 
wystąpienia ryzyka. 

Wnioskodawca zobowiązany jest do 
zidentyfikowania sytuacji, których 
wystąpienie utrudni lub uniemożliwi 
osiągniecie celów i/lub wskaźników. 
Dotyczy projektów, których kwota 
dofinansowania jest równa albo 
przekracza 2 mln zł.  

    

W przypadku 
projektów 

konkursowych: 

0/0 

albo 

3/2 

(dotyczy wyłącznie 
projektów, których 

wnioskowana kwota 
dofinansowania jest 

równa albo przekracza 
2 mln zł). 

W przypadku 
projektów 

pozakonkursowych 
projekty 

niespełniające 
kryterium kierowane 

są do poprawy lub 
uzupełnienia. 
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5.  

Trafność doboru zadań i ich 
opis w kontekście osiągnięcia 
celów/wskaźników projektu.  
 

Należy szczegółowo opisać zadania, 
które będą podejmowane i uzasadnić 
potrzebę ich realizacji w projekcie. 
Wskazać należy także zadanie/zadania, 
w którym/których będą prowadzone 
działania na rzecz wyrównywania szans 
płci w projekcie, jak również w jaki 
sposób projekt realizować będzie 
zasadę równości szans i dostępności dla 
osób z niepełnosprawnościami. 
W punkcie tym weryfikowane będą 
również wartości wskaźników, które 
zostaną osiągnięte w ramach zadań. 
Wnioskodawca powinien przypisać 
także Partnerów do zadań, za których 
wykonanie będą oni odpowiedzialni  
w ramach projektu, jak również 
uzasadnić wybór Partnerów do realizacji 
poszczególnych zadań (o ile dotyczy). 
Ocenie podlegać będzie również 
trwałość rezultatów projektu. 

    

W przypadku 
projektów 

konkursowych: 

25/15 

IOK w regulaminie 
konkursu określa 

podział punktów na 
każdą z części 

składowych kryterium. 

W przypadku 
projektów 

pozakonkursowych 
projekty 

niespełniające 
kryterium kierowane 

są do poprawy lub 
uzupełnienia. 

 

6.  

Zaangażowanie potencjału 
Wnioskodawcy i Partnerów 
(o ile dotyczy), w tym  
w szczególności: 

 zasobów finansowych, 
jakie wniesie do projektu 
Wnioskodawca  
i Partnerzy (o ile 
dotyczy); 

 potencjału kadrowego 
Wnioskodawcy  

W ramach kryterium przeprowadzona 
zostanie ocena potencjału finansowego, 
kadrowego/ merytorycznego oraz 
technicznego Wnioskodawcy/Partnera.  
 

    

W przypadku 
projektów 

konkursowych: 

15/9 

IOK w regulaminie 
konkursu określa 

podział punktów na 
każdą z części 

składowych kryterium. 

W przypadku 
projektów 
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i Partnerów (o ile 
dotyczy) i sposobu jego 
wykorzystania w ramach 
projektu (kluczowych 
osób, które zostaną 
zaangażowane do 
realizacji projektu oraz 
ich planowanej funkcji  
w projekcie); 

 potencjału technicznego,  
w tym sprzętowego  
i warunków lokalowych 
Wnioskodawcy  
i Partnerów (o ile 
dotyczy) i sposobu jego 
wykorzystania w ramach 
projektu. 

pozakonkursowych 
projekty 

niespełniające 
kryterium kierowane 

są do poprawy lub 
uzupełnienia. 

 

7.  

Doświadczenie 
Wnioskodawcy i Partnerów, 
które przełoży się na 
realizację projektu,  
w odniesieniu do: 

 obszaru, w którym 
będzie realizowany 
projekt, 

 grupy docelowej, do 
której kierowane będzie 
wsparcie, 

 terytorium, którego 
będzie dotyczyć 
realizacja projektu, 

Doświadczenie Wnioskodawcy/ 
Partnerów oceniane będzie w 
kontekście dotychczasowej jego 
działalności i możliwości weryfikacji jej 
rezultatów. 

    

W przypadku 
projektów 

konkursowych: 

10/6 

IOK w regulaminie 
konkursu określa 

podział punktów na 
każdą z części 

składowych kryterium. 

W przypadku 
projektów 

pozakonkursowych 
projekty 

niespełniające 
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oraz wskazanie instytucji, 
które mogą potwierdzić 
potencjał społeczny 
Wnioskodawcy i Partnerów 
(o ile dotyczy).  

kryterium kierowane 
są do poprawy lub 

uzupełnienia. 

8.  

Sposób zarządzania 
projektem.  

Opis powinien zawierać informację  
w jaki sposób projekt będzie 
zarządzany, jak również czy 
uwzględniona zostanie zasada równości 
szans kobiet i mężczyzn w projekcie. 

    

W przypadku 
projektów 

konkursowych: 

5/3 

W przypadku 
projektów 

pozakonkursowych 
projekty 

niespełniające 
kryterium kierowane 

są do poprawy lub 
uzupełnienia. 

9.  

Prawidłowość sporządzenia 
budżetu projektu, w tym:  

 kwalifikowalność 
wydatków,  

 niezbędność wydatków 
do realizacji projektu  
i osiągania jego celów,  

 racjonalność  
i efektywność wydatków 
projektu,  

 poprawność opisu kwot 
ryczałtowych (o ile 
dotyczy),  

 zgodność ze standardem 

Ocenie podlegać będzie prawidłowość 
sporządzenia budżetu projektu. 

    

W przypadku 
projektów 

konkursowych: 

20/12 

IOK w regulaminie 
konkursu określa 

podział punktów na 
każdą z części 

składowych kryterium. 

W przypadku 
projektów 

pozakonkursowych 
projekty 

niespełniające 
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i cenami rynkowymi 
określonymi w 
regulaminie konkursu, 

 poprawność formalno-
rachunkowa 
sporządzenia budżetu 
projektu. 

kryterium kierowane 
są do poprawy lub 

uzupełnienia. 
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KRYTERIA HORYZONTALNE 

L.P Nazwa kryterium Definicja kryterium 
Zastosowanie 

Opis znaczenia 
Konkursowe Pozakonkursowe 

1.  

Zgodność projektu  
z prawodawstwem unijnym oraz  
z właściwymi zasadami unijnymi,  
w tym: 

 zasadą równości szans  kobiet  
i mężczyzn w oparciu   
o standard minimum, 

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

 zasadą zrównoważonego 
rozwoju. 

Ocenie podlega zgodność 
projektu z prawodawstwem 
unijnym oraz z właściwymi  
zasadami unijnymi. 

    

Weryfikacja  „0-1”. 

W przypadku projektów konkursowych spełnienie 
kryterium jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty niespełniające danego 
kryterium są odrzucane na etapie oceny 
formalnej/merytorycznej. 

W przypadku projektów pozakonkursowych 
projekty niespełniające przedmiotowego 
kryterium kierowane są do poprawy lub 
uzupełnienia. 

2.  

Zgodność z prawodawstwem 
krajowym w zakresie odnoszącym 
się do sposobu realizacji i zakresu 
projektu. 

Ocenie podlega zgodność 
projektu z prawodawstwem 
krajowym w zakresie 
odnoszącym się do sposobu 
realizacji i zakresu projektu. 

    

3.  

Zgodność projektu z Regionalnym 
Programem Operacyjnym 
Województwa Świętokrzyskiego na 
lata 2014-2020 oraz Szczegółowym 
Opisem Osi Priorytetowych 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-
2020 (w tym zgodność poziomu 

Ocenie podlega zgodność 
projektu z Regionalnym 
Programem Operacyjnym 
Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-
2020 oraz Szczegółowym 
Opisem Osi Priorytetowych 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 

    



31 

 

wkładu własnego, cross-financingu, 
środków trwałych dla danego 
Działania/Poddziałania). 

Świętokrzyskiego na lata 2014-
2020 (w tym zgodność 
poziomu wkładu własnego, 
cross-financingu, środków 
trwałych dla danego 
Działania/Poddziałania). 

4.  

W przypadku projektu 
partnerskiego spełnione zostały 
wymogi dotyczące: 

1) wyboru Partnerów spoza 
sektora finansów publicznych, 
 o których mowa w art. 33 ust. 
2-4 ustawy o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych  
w perspektywie 2014-2020  
(o ile dotyczy) oraz 

2) braku powiązań, o których 
mowa w art. 33 ust. 6 ustawy  
o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych  
w perspektywie 2014-2020 oraz  
w Szczegółowym Opisie Osi 
Priorytetowych RPO WŚ, 
pomiędzy podmiotami 
tworzącymi partnerstwo. 

W przypadku projektów 
partnerskich ocenie podlega 
spełnienie wymogów 
odnoszonych się do wyboru 
Partnera spoza sektora 
finansów publicznych jak  
i braku powiązań pomiędzy 
podmiotami tworzącymi 
partnerstwo.   

 
(dotyczy 

wyłącznie 
projektów 

partnerskich) 

  
 

(dotyczy 
wyłącznie 
projektów 

partnerskich) 

5.  

Zgodność z zasadami dotyczącymi 
pomocy publicznej. 

Ocenie podlega zgodność 
projektu z zasadami 
dotyczącymi pomocy 
publicznej. 

    

6.  Wniosek jest rozliczany w oparciu  W przypadku projektów,      
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o stawki jednostkowe/kwoty 
ryczałtowe (jeśli dotyczy).  
 

w których wartość 
dofinansowania nie przekracza 
wyrażonej w PLN 
równowartości 100 000,00 
EUR, stosowanie jednej  
z uproszczonych metod 
rozliczania wydatków jest 
obligatoryjne. Do przeliczenia 
ww. kwoty na PLN stosowany 
będzie miesięczny 
obrachunkowy kurs wymiany 
stosowany przez KE aktualny 
na dzień ogłoszenia konkursu 
wskazany w regulaminie 
konkursu.  
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KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS 

REALIZOWANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA 

ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014 – 2020  
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KRYTERIA DOSTĘPU OBLIGATORYJNE DLA WSZYSTKICH KONKURSÓW  
I REALIZOWANYCH TYPÓW PROJEKTÓW 

L.p. Nazwa kryterium Definicja Opis znaczenia 
Moment oceny 

(formalna/merytory
czna) 

1.  

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

Wprowadzenie kryterium uzasadnia 
konieczność usprawnienia kontaktu pomiędzy 
Wnioskodawcą a osobami korzystającymi ze 
wsparcia, jak też pomiędzy Wnioskodawcą  
a Instytucją Zarządzającą. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku o dofinansowanie 
projektu. 
 
 

Weryfikacja  „0-1”. 

Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 
wniosku.  

 

Kryterium 
weryfikowane na 
etapie oceny 
merytorycznej. 

2.  

Projekt jest skierowany do grup docelowych 
z obszaru województwa świętokrzyskiego  
(w przypadku osób fizycznych - uczą się, 
pracują lub zamieszkują na obszarze 
województwa świętokrzyskiego  
w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego; 
w przypadku innych podmiotów - posiadają 
one jednostkę organizacyjną na obszarze 
województwa świętokrzyskiego).               

Skierowanie wsparcia do osób 
pracujących/uczących się lub zamieszkałych na 
terenie województwa świętokrzyskiego (lub 
innych podmiotów) jest podyktowane 
regionalnym charakterem przewidzianego 
wsparcia oraz wynika z konieczności wspierania 
mieszkańców regionu. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku o dofinansowanie 
projektu. 
 
 

Weryfikacja  „0-1”. 

Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 
wniosku.  

 

Kryterium 
weryfikowane na 
etapie oceny 
merytorycznej. 
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OŚ PRIORYTETOWA  Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem 

PRORYTET INWESTYCYJNY 
9v Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz 
ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia 

DZIAŁANIE Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia 

PODDZIAŁANIE Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej (projekt pozakonkursowy) 

KRYTERIA DOSTĘPU 

L.P Nazwa kryterium Definicja Opis znaczenia 
Moment oceny 

(formalna/ 
merytoryczna) 

Stosuje się 
do 

typu/ów 
projektu/ó

w (nr) 

1.  

Okres realizacji projektu wynosi 36 
miesięcy.  
 

Okres realizacji projektu zaplanowany na 36 miesięcy 
pozwoli na szczegółowe zaplanowanie działań 
koordynacyjnych w sektorze ekonomii społecznej, 
sprawne rozliczenie wdrażanego projektu oraz 
osiągnięcie założonych celów. Niniejsze kryterium 
pozwoli na zweryfikowanie efektywności 
podejmowanych działań przez regionalnego 
koordynatora rozwoju ekonomii społecznej oraz na 
wprowadzenie ewentualnych modyfikacji (działań 
zaradczych) w kolejnym okresie realizacji projektu. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie projektu. 

Weryfikacja  „0-1”. 
Niespełnienie 
kryterium skutkuje 
odrzuceniem 
wniosku.  

Kryterium 
weryfikowane 
na etapie oceny 
merytorycznej. 

1 
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2.  

Projekt zakłada wypracowanie dla 
głównych interesariuszy8  ekonomii 
społecznej w województwie 
świętokrzyskim zindywidualizowanych 
rekomendacji w zakresie wdrażania 
ekonomii społecznej oraz realizację 
działań wspomagających wdrożenie 
niniejszych rekomendacji.  

Kryterium ma na celu zapewnienie realizacji działań 
wspierających rozwój ekonomii społecznej w różnych 
dziedzinach funkcjonowania województwa 
świętokrzyskiego, takich jak: biznes, edukacja, sektor 
pozarządowy. Wypracowane rekomendacje będą 
stanowiły operacyjne doszczegółowienie zapisów 
regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej, 
niezbędne do ich wdrożenia przez interesariuszy 
(m.in. przedstawicieli samorządu, nauki, ekonomii 
społecznej i biznesu). Zgodnie z treścią kryterium 
ROPS odpowiedzialny jest również za nawiązanie 
współpracy z różnymi interesariuszami mającej na celu 
wdrożenie w życie wypracowanych rekomendacji. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie projektu.  

Weryfikacja  „0-1”. 
Niespełnienie 
kryterium skutkuje 
odrzuceniem 
wniosku.  

Kryterium 
weryfikowane 
na etapie oceny 
merytorycznej. 

1 

3.  

Projekt zakłada utworzenie narzędzia w 
postaci mapy potrzeb jego 
monitorowanie i aktualizację – służące 
terytorializacji potrzeb 
i potencjału tworzenia miejsc pracy w 
sektorze ekonomii społecznej, zgodnie z 
lokalnymi potrzebami wynikającymi ze 
statystyk zagrożenia wykluczeniem 
społecznym jak również koniecznością 
zrealizowania celów regionalnego 
programu rozwoju ekonomii społecznej. 
Mapa potrzeb będzie dostępna na 
portalu internetowym prowadzonym 
przez ROPS celem wykorzystania 
wyników wypracowanego narzędzia. 

Niniejsze kryterium ma na celu stworzenie narzędzia 
monitorującego potrzeby oraz dynamikę zatrudnienia 
w sektorze ekonomii społecznej w regionie, m.in. 
związanego z deinstytucjonalizacją usług społecznych. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie projektu. 

Weryfikacja  „0-1”. 
Niespełnienie 
kryterium skutkuje 
odrzuceniem 
wniosku.  

Kryterium 
weryfikowane 
na etapie oceny 
merytorycznej. 

1 

                                                
8 Podmioty (urzędy, społeczności, przedsiębiorstwa, instytucje, organizacje), które mogą wpływać na ekonomię społeczną w regionie i/lub pozostają pod jej 
wpływem. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Urz%C4%85d
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przedsi%C4%99biorstwo
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4.  

Projekt zakłada utworzenie  
i funkcjonowanie po zakończeniu 
realizacji projektu portalu 
internetowego zarządzanego przez 
ROPS – służącego wzmocnieniu 
potencjału podmiotów ekonomii 
społecznej, w tym wspieraniu sprzedaży 
produktów i usług oferowanych przez 
podmioty ekonomii społecznej 
z województwa świętokrzyskiego, 
umożliwiającego poszukiwanie 
partnerów w obszarze ekonomii 
społecznej oraz poświęconego 
wymianie doświadczeń.  

Niniejsze kryterium przyczyni się do powstania 
funkcjonalnej platformy internetowej dostarczającej 
praktycznych informacji o sektorze ekonomii 
społecznej w województwie świętokrzyskim oraz 
przyczyniającej się do tworzenia sieci podmiotów 
ekonomii społecznej (m.in. klastrów). Powstanie 
platformy ma za zadanie ułatwiać podmiotom 
ekonomii społecznej kojarzenie partnerów oraz 
wymianę doświadczeń z obszaru ekonomii społecznej 
– prowadzenie forum dyskusyjnego. Na stronie 
internetowej zamieszczane będą dane o podmiotach 
ekonomii społecznej w regionie wraz z zakresem 
wytwarzanych przez nie produktów i/lub 
świadczonych usługach, co będzie przyczyniało się do 
zwiększenia widoczności regionalnych podmiotów 
ekonomii społecznej jako dostawców produktów  
i usług. Ponadto zamieszczane będą informacje 
dotyczące działalności OWES m.in. w zakresie 
tworzenia sieci podmiotów ekonomii społecznej  
w regionie jako działań komplementarnych  
z działaniami ROPS. Zgodnie z treścią kryterium ROPS 
odpowiedzialny jest za bieżące zarządzanie portalem 
oraz moderowanie zamieszczanych treści.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie projektu.  

Weryfikacja  „0-1”. 
Niespełnienie 
kryterium skutkuje 
odrzuceniem 
wniosku.  

Kryterium 
weryfikowane 
na etapie oceny 
merytorycznej. 

1 

5.  

Projekt zakłada zawiązanie partnerstwa 
lub porozumienia na rzecz rozwoju 
ekonomii społecznej  
w województwie świętokrzyskim 
pomiędzy podmiotami z sektora 
publicznego, społecznego  
i prywatnego mogącymi mieć wpływ na 
stworzenie warunków do rozwoju 

Partnerstwo jest metodą pozwalającą na osiągnięcie 
dobrych wyników w zakresie rozwoju społecznego  
i ekonomicznego. Zawiązanie w ramach działań 
projektowych współpracy międzysektorowej pozwoli 
na wykorzystanie potencjału instytucji mogących mieć 
realny wpływ na rozwój ekonomii społecznej  
w regionie oraz na upowszechnienie idei 

Weryfikacja  „0-1”. 
Niespełnienie 
kryterium skutkuje 
odrzuceniem 
wniosku.  

Kryterium 
weryfikowane 
na etapie oceny 
merytorycznej. 

1 
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ekonomii społecznej w regionie.  
W ramach umowy o partnerstwie  lub 
porozumienia określone zostaną zasady 
i formy współpracy, w tym prawa i 
obowiązki stron oraz zakres  
i forma udziału partnerów, jak również 
narzędzia pozwalające na 
monitorowanie jakości współpracy 
międzysektorowej.  

przedsiębiorczości społecznej, np. ROPS, jednostek 
samorządu terytorialnego; instytucji rynku pracy; 
instytucji pomocy i integracji społecznej; OWES; 
podmiotów ekonomii społecznej; szkół; uczelni 
wyższych; przedsiębiorstw. Współpraca będzie miała 
również pozytywny wpływ na rozwój otoczenia 
sektora ekonomii społecznej m.in. poprzez pokazanie 
korzyści wypływających ze wspierania sektora.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie projektu. 

6.  

Projekt zakłada realizację regionalnych 
działań edukacyjnych (spotkania, 
doradztwo) na rzecz wdrożenia w 
jednostkach samorządu terytorialnego 
klauzul społecznych, zamówień 
społecznie odpowiedzialnych oraz 
zlecania zadań podmiotom ekonomii 
społecznej przy wydatkowaniu środków 
publicznych jako trwałego elementu 
realizacji usług użyteczności publicznej. 

Polska w Umowie Partnerstwa zobowiązała się do 
preferowania podmiotów ekonomii społecznej jako 
realizatorów usług społecznych. Podjęcie tego rodzaju 
działań przez ROPS jest szczególnie ważne z punktu 
widzenia rozwoju podmiotów ekonomii społecznej 
jako realizatorów usług użyteczności publicznej.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie projektu. 

Weryfikacja  „0-1”. 
Niespełnienie 
kryterium skutkuje 
odrzuceniem 
wniosku.  

Kryterium 
weryfikowane 
na etapie oceny 
merytorycznej. 

1 

7.  

Projekt zakłada opracowanie planu  
i zasad współpracy z funkcjonującymi w 
regionie Ośrodkami Wspierania 
Ekonomii Społecznej. 

Kryterium ma na celu opracowanie planu 
stanowiącego ważny element budowania spójnego 
systemu wsparcia ekonomii społecznej w regionie. 
Dzięki temu kryterium zapewniona będzie w ramach 
projektu pozakonkursowego realizacja zadań 
komplementarnych w stosunku do działań 
prowadzonych przez OWES-y, aby uniknąć powielania 
form wsparcia. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie projektu. 

Weryfikacja  „0-1”. 
Niespełnienie 
kryterium skutkuje 
odrzuceniem 
wniosku.  

Kryterium 
weryfikowane 
na etapie oceny 
merytorycznej. 

1 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SZOOP 

WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ  

W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO  

 

 

 

 

 

l.p. 

n
u

m
e

r 
d

z
ia

ła
n

ia
  

lu
b

 p
o

d
d
z
ia

ła
n
ia

 

ty
tu

ł 
lu

b
 z

a
k
re

s
 

p
ro

je
k
tu

 

p
o

d
m

io
t 
z
g

ła
s
z
a

ją
c
y
 

d
a

ta
 i
d

e
n
ty

fi
k
a
c
ji 

p
o

d
m

io
t,

 k
tó

ry
 

b
ę

d
z
ie

 

w
n
io

s
k
o

d
a

w
c
ą
 

s
z
a
c
o

w
a
n
a

 

c
a

łk
o

w
it
a

 w
a

rt
o
ś
ć
 

p
ro

je
k
tu

 (
P

L
N

) 

s
z
a
c
o

w
a
n
a

 w
a

rt
o
ś
ć
 

k
o

s
z
tó

w
 

k
w

a
lif

ik
o

w
a
ln

y
c
h
 

(P
L

N
) 

d
u

ż
y
 p

ro
je

k
t 

(T
/N

/N
D

) 

s
z
a
c
o

w
a
n
y
 w

k
ła

d
 

U
E

 (
P

L
N

) 

zakładane efekty  
projektu wyrażone  

wskaźnikami 

p
rz

e
w

id
y
w

a
n
y
 w

 

d
n

iu
 i
d

e
n

ty
fi
k
a
c
ji 

te
rm

in
  

z
ło

ż
e

n
ia

 w
n

io
s
k
u

  

o
 d

o
fi
n

a
n
s
o

w
a
n

ie
 

(k
w

a
rt

a
ł/
 m

ie
s
ią

c
 

o
ra

z
 r

o
k
) 

p
rz

e
w

id
y
w

a
n
y
 w

 

d
n

iu
 i
d

e
n

ty
fi
k
a
c
ji 

te
rm

in
  

ro
z
p

o
c
z
ę

c
ia

 

re
a

liz
a
c
ji 

p
ro

je
k
tu

 

(k
w

a
rt

a
ł/
m

ie
s
ią

c
 

o
ra

z
 r

o
k
) 

p
rz

e
w

id
y
w

a
n
y
 w

 

d
n

iu
 i
d

e
n

ty
fi
k
a
c
ji 

te
rm

in
 z

a
k
o
ń

c
z
e

n
ia

 

re
a

liz
a
c
ji 

p
ro

je
k
tu

 

(k
w

a
rt

a
ł/
m

ie
s
ią

c
 

o
ra

z
 r

o
k
) 

w
s
k
a
ź
n

ik
 

w
a
rt

o
ś
ć
  

d
o

c
e
lo

w
a
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. 

P
o
d
d
z
ia

ła
n
ie

 9
.3

.2
 

Ś
w

ię
to

k
rz

y
s
k
a
 E

k
o
n
o
m

ia
 S

p
o
łe

c
z
n
a

 

D
e
p
a
rt

a
m

e
n
t 

W
d
ra

ż
a
n
ia

 E
u
ro

p
e
js

k
ie

g
o
 F

u
n
d
u
s
z
u
 

S
p
o
łe

c
z
n
e
g
o
 U

rz
ę
d
u
 M

a
rs

z
a
łk

o
w

s
k
ie

g
o
 

W
o
je

w
ó
d
z
tw

a
 Ś

w
ię

to
k
rz

y
s
k
ie

g
o
 

1
7
.0

3
.2

0
1
5
 r

. 

R
e
g
io

n
a
ln

y
 O

ś
ro

d
e
k
 P

o
lit

y
k
i 
S

p
o
łe

c
z
n
e
j 
U

rz
ę
d
u
 

M
a

rs
z
a
łk

o
w

s
k
ie

g
o
 W

o
je

w
ó
d
z
tw

a
 

Ś
w

ię
to

k
rz

y
s
k
ie

g
o
 

 

2
 1

5
7
 6

4
7
,7

6
 P

L
N

 

2
 1

5
7
 6

4
7
,7

6
 P

L
N

 

N
D

 

1
 8

3
4
 0

0
0
,6

0
 P

L
N

 

 

L
ic

z
b
a
 p

o
d
m

io
tó

w
 e

k
o
n
o
m

ii 
s
p
o
łe

c
z
n
e
j 
o
b
ję

ty
c
h
 

w
s
p
a
rc

ie
m

 

 
3
0
 

    

 

IV
 k

w
a
rt

a
ł 
/ 
lis

to
p
a
d
/g

ru
d
z
ie

ń
 2

0
1
5
 r

. 

s
ty

c
z
e
ń
 2

0
1
6
 r

. 

g
ru

d
z
ie

ń
 2

0
1
8
 r

. 



SŁOWNIK TERMINOLOGICZNY: 

 

Ośrodek wsparcia ekonomii społecznej (OWES) – podmiot lub partnerstwo posiadające 

akredytację ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, świadczące łącznie 

wszystkie rodzaje usług wsparcia ekonomii społecznej.  

Podmiot ekonomii społecznej –  

a) przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 

27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1211); 

b) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym: 

i) CIS i KIS, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 o zatrudnieniu socjalnym 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 1220);  

ii) ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 

218 z późn. zm.);  

c) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1255, z późn. zm.); 

d) podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu społecznego bądź dla 

którego leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności 

komercyjnej. Grupę tę można podzielić na następujące podgrupy: 

i) organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność 

gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych; 

ii) spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów  

i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. – Prawo 

spółdzielcze (Dz. U. z 2015 r. poz. 201, z późn. zm.); 

iii) spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi 

nie więcej niż 50%. 
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Spis skrótów 

CIS 
 
COSME            

centrum integracji społecznej 
 
Program na rzecz konkurencyjności  przedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw  

CT cel tematyczny 

EFRR  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

EFS  Europejski Fundusz Społeczny 

FS Fundusz Spójności 

IK UP Instytucja Koordynująca Umowę Partnerstwa, której funkcję pełni minister właściwy do 
spraw rozwoju regionalnego 

IZ Instytucja zarządzająca 

KE 
 
KIS 

Komisja Europejska 
 
klub integracji społecznej 

KM 
 
KPRES 
 
OWES 

Komitet monitorujący 
 
Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej 
 
ośrodek wsparcia ekonomii społecznej 

PI Priorytet inwestycyjny 

PO Program operacyjny 

PO EWT Program Operacyjny Europejska Współpraca Terytorialna 

PO WER  Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój  

ROPS 
 
RPO 

 regionalny ośrodek polityki społecznej 
 
Regionalny Program Operacyjny 

SZOOP  Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych 

UP Umowa partnerstwa 

WLWK 
 
WTZ 
 
ZAZ 

Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych  
 
warsztat terapii zajęciowej 
 
zakład aktywności zawodowej 

 


