
 

                               Załącznik nr 10 Kryteria merytoryczne wyboru projektów w ramach RPO WiM 2014-2020  

Kryteria wyboru projektów (kryteria merytoryczne) w  ramach osi priorytetowej 11 - Wł ączenie społeczne 

Działanie: 11.1   Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na  zatrudnienie 

Poddziałanie: 11.1.1  Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagroŜonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe 

Typ projektów : Wsparcie dla osób, rodzin lub otoczenia osób zagroŜonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów 
aktywnej integracji 

 

KRYTERIA MERYTORYCZNE WYBORU PROJEKTÓW  

Kryteria maj ą zastosowanie do wszystkich projektów wybieranych w  trybie konkursowym w ramach RPO WiM 2014-2020 

Kryteria zerojedynkowe 

Lp.  Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1.  

 

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

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność 
zapisów złoŜonego wniosku o dofinansowanie 
z wymogami przewidzianymi dla danego 
Działania/Poddziałania w ramach RPO WiM 2014-2020 
zawartymi w SZOOP RPO WiM 2014-2020 w zakresie:   

• zgodności typu projektu z wykazem zawartym 
w „Typach projektów” w SZOOP RPO WiM 2014-2020, 

• zgodności wyboru grupy docelowej z wykazem 
zawartym w „Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy 
wsparcia w SZOOP RPO WiM 2014-2020 
(o ile dotyczy), 

• zgodności z minimalną i maksymalną wartością 
projektu wskazaną w SZOOP RPO WiM 2014-2020 

 

 

Spełnienie kryterium jest konieczne 
do przyznania dofinansowania. Projekty 
niespełniające przedmiotowego kryterium 
są odrzucane na etapie oceny merytorycznej 
albo oceny formalno-merytorycznej. 
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(o ile dotyczy), 

• limitów i ograniczeń w realizacji projektów wskazanych 
w SZOOP RPO WiM 2014-2020 (o ile dotyczy). 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu 
wartości logicznych „tak” albo „nie”.  

2.  

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

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność 
poziomu cross-financingu jako % wydatków 
kwalifikowalnych z limitem określonym dla danego 
Działania/Poddziałania w SZOOP RPO WiM 2014-2020. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu 
wartości logicznej „tak”, „nie” albo stwierdzeniu, 
Ŝe kryterium „nie dotyczy” danego projektu. 

Istnieje moŜliwość dokonania warunkowej oceny 
spełniania kryterium, o ile w Regulaminie konkursu 
nie wskazano inaczej.  
Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany 
do negocjacji w zakresie dotyczącym warunkowo 
dokonanej oceny. 

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

 

3.  

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

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność 
poziomu środków trwałych (w tym cross-financing), 
jako % wydatków kwalifikowalnych z limitem określonym 
dla danego Działania/Poddziałania w SZOOP RPO WiM 
2014-2020. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu 
wartości logicznej „tak”, „nie” albo stwierdzeniu, 
Ŝe kryterium „nie dotyczy” danego projektu. 

Istnieje moŜliwość dokonania warunkowej oceny 
spełniania kryterium, o ile w Regulaminie konkursu 
nie wskazano inaczej.  
Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany 
do negocjacji w zakresie dotyczącym warunkowo 
dokonanej oceny. 

 

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

 

4.  Poziom wkładu własnego beneficjenta 
jako % wydatków kwalifikowalnych 

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność 
poziomu wkładu własnego z limitem określonym dla 

Spełnienie kryterium jest konieczne 
do przyznania dofinansowania. Projekty 
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jest zgodny z poziomem określonym 
w  SZOOP RPO WiM 2014-2020 
dla danego Działania/Poddziałania. 

 

danego Działania/Poddziałania w SZOOP RPO WiM 
2014-2020. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu 
wartości logicznych „tak” albo „nie”. 

Istnieje moŜliwość dokonania warunkowej oceny 
spełniania kryterium, o ile w Regulaminie konkursu 
nie wskazano inaczej.  
Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany 
do negocjacji w zakresie dotyczącym warunkowo 
dokonanej oceny. 

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

 

5.  

 

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

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność 
poziomu kosztów pośrednich, wskazanych we wniosku 
o dofinansowanie, jako % wydatków kwalifikowalnych, 
z limitami określonymi w Regulaminie konkursu 
na podstawie zapisów zawartych w Wytycznych 
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu 
wartości logicznej „tak”, „nie” albo stwierdzeniu, 
Ŝe kryterium „nie dotyczy” danego projektu. 

Istnieje moŜliwość dokonania warunkowej oceny 
spełniania kryterium, o ile w Regulaminie konkursu 
nie wskazano inaczej.  
Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany 
do negocjacji w zakresie dotyczącym warunkowo 
dokonanej oceny. 

 

 

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

 

6.  
Zgodność projektu z zasadą równości 
szans kobiet i męŜczyzn (w oparciu 
o standard minimum). 

W ramach kryterium weryfikowane będzie spełnienie 
standardu minimum oceniane na podstawie 5 kryteriów 
oceny określonych w Wytycznych w zakresie realizacji 
zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz 
zasady równości szans kobiet i męŜczyzn w ramach 
funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

 

Spełnienie kryterium jest konieczne 
do przyznania dofinansowania. Projekty 
niespełniające przedmiotowego kryterium 
są odrzucane na etapie oceny merytorycznej 
albo oceny formalno-merytorycznej. 
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Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu 
wartości logicznej „tak” albo „nie”. 

 

7.  
Zgodność projektu z zasadą 
zrównowaŜonego rozwoju. 

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność 
projektu z zasadą zrównowaŜonego rozwoju, o której 
mowa w art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu 
wartości logicznych „tak” albo „nie”. 

 

 

 

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

 

8.  

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

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność 
projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji, 
o której mowa w art. 7 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. 
Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu 
wartości logicznych „tak” albo „nie”. 

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

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

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność 
projektu z prawodawstwem krajowym, w tym z ustawą 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.). 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu 
wartości logicznych „tak” albo „nie”. 

Istnieje moŜliwość dokonania warunkowej oceny 
spełniania kryterium, o ile w Regulaminie konkursu 
nie wskazano inaczej.  
Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany 
do negocjacji w zakresie dotyczącym warunkowo 
dokonanej oceny. 

 

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

 

10.  
Zgodność projektu z zasadami pomocy 
publicznej lub pomocy de minimis. 

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność 
zapisów wniosku o dofinansowanie projektu z zasadami 
pomocy publicznej w odniesieniu do form wsparcia, 
wydatków i grup docelowych, jak równieŜ oceniana będzie 
moŜliwość udzielenia w ramach projektu pomocy 
de minimis/pomocy publicznej, uwzględniając reguły 
ogólne jej przyznawania oraz warunki jej dopuszczalności 
w danym typie projektu. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu 
wartości logicznych „tak” albo „nie”. 

Istnieje moŜliwość dokonania warunkowej oceny 
spełniania kryterium, o ile w Regulaminie konkursu 
nie wskazano inaczej.  
Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany 
do negocjacji w zakresie dotyczącym warunkowo 
dokonanej oceny. 

Spełnienie kryterium jest konieczne 
do przyznania dofinansowania. Projekty 
niespełniające przedmiotowego kryterium 
są odrzucane na etapie oceny merytorycznej 
albo oceny formalno-merytorycznej. 
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11.  
Negocjacje zakończyły się wynikiem 
pozytywnym. 

Zakończenie negocjacji z wynikiem pozytywnym oznacza: 

- uznanie za spełnione zerojedynkowych kryteriów 
obligatoryjnych, które w trakcie oceny merytorycznej 
warunkowo uznane zostały za spełnione i/lub 

- przyznanie wyŜszej liczby punktów za spełnienie 
punktowych kryteriów merytorycznych, która była 
warunkowo przyznana przez oceniających. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu mu 
wartości logicznej „tak” albo „nie”. 

Kryterium będzie uznane za spełnione w przypadku 
wprowadzenia do wniosku wszystkich wymaganych zmian 
wskazanych przez oceniających w Kartach Oceny 
Merytorycznej lub Formalnej-Merytorycznej (jeśli dotyczy) 
lub akceptacji przez IOK stanowiska Wnioskodawcy. 

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

Kryteria punktowe  

 

Lp.  Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1.  

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

 

W ramach kryterium weryfikowana będzie adekwatność 
doboru grupy docelowej do właściwego celu 
szczegółowego RPO WiM 2014-2020 oraz jakość 
diagnozy specyfiki tej grupy, w tym opis: 

• istotnych cech uczestników (osób lub podmiotów), 
którzy zostaną objęci wsparciem w kontekście 
zdiagnozowanej sytuacji problemowej, 

• potrzeb uczestników projektu w kontekście wsparcia, 

Spełnienie kryterium jest konieczne 
do przyznania dofinansowania. Za spełnienie 
przedmiotowego kryterium moŜna uzyskać: 

W projektach, które nie zawierają analizy ryzyka: 
max  25 pkt, przy czym przez spełnienie 
przedmiotowego kryterium naleŜy rozumieć 
uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach 
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które ma być udzielane w ramach projektu, 

• barier, na które napotykają uczestnicy projektu, 

• sposobu rekrutacji uczestników projektu, w tym 
kryteriów rekrutacji i kwestii zapewnienia dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami. 

Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów 
w zakresie zgodnym z kartą oceny, stanowiącą załącznik 
do Regulaminu konkursu.   

Istnieje moŜliwość dokonania warunkowej oceny 
spełniania kryterium i skierowania projektu do negocjacji 
we wskazanym w karcie oceny zakresie dotyczącym 
warunkowo dokonanej oceny. 

danego kryterium tj. 15 pkt 

W projektach, które zawierają analizę ryzyka: 
max  20 pkt, przy czym przez spełnienie 
przedmiotowego kryterium naleŜy rozumieć 
uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach 
danego kryterium tj. 12 pkt 

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

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

2.  

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

 

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność 
projektu z właściwym celem szczegółowym Priorytetu 
Inwestycyjnego RPO WiM 2014-2020 oraz adekwatność 
doboru i opisu wskaźników, źródeł oraz sposobu ich 
pomiaru, w tym: 

• wskazanie celu projektu, 

• dobór i opis wskaźników realizacji celów, 
(wskaźników rezultatu i produktu, w tym wskaźników 
programowych i specyficznych),  

• wskazanie źródeł i sposobów ich pomiaru. 

Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów 
w zakresie zgodnym z kartą oceny, stanowiącą załącznik 
do Regulaminu konkursu. 

Istnieje moŜliwość dokonania warunkowej oceny 
spełniania kryterium i skierowania projektu do negocjacji 

Spełnienie kryterium jest konieczne 
do przyznania dofinansowania. Za spełnienie 
przedmiotowego kryterium moŜna uzyskać: 

W projektach, które nie zawierają analizy ryzyka: 
max 15 pkt, przy czym przez spełnienie 
przedmiotowego kryterium naleŜy rozumieć 
uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach 
danego kryterium tj. 9 pkt 

W projektach, które zawierają analizę ryzyka: 
max  10 pkt, przy czym przez spełnienie 
przedmiotowego kryterium naleŜy rozumieć 
uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach 
danego kryterium tj. 6 pkt 

Projekty niespełniające przedmiotowego 
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we wskazanym w karcie oceny zakresie dotyczącym 
warunkowo dokonanej oceny. 

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

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

3. 
Trafność opisanej analizy ryzyka 
nieosiągnięcia załoŜeń projektu. 

 

W ramach kryterium weryfikowana będzie trafność 
opisanej analizy ryzyka nieosiągnięcia załoŜeń projektu 
(o ile dotyczy), w tym: 
• sytuacji, których wystąpienie utrudni lub uniemoŜliwi 

osiągnięcie wartości docelowej wskaźników rezultatu, 

• sposobu identyfikacji wystąpienia takich sytuacji 
(zajścia ryzyka), 

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

Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów 
w zakresie zgodnym z kartą oceny, stanowiącą załącznik 
do Regulaminu konkursu.    

Istnieje moŜliwość dokonania warunkowej oceny 
spełniania kryterium i skierowania projektu do negocjacji 
we wskazanym w karcie oceny zakresie dotyczącym 
warunkowo dokonanej oceny. 

Kryterium podlega ocenie wówczas, gdy wymóg 
przedstawienia analizy ryzyka wskazano 
w Regulaminie konkursu. 

Spełnienie kryterium jest konieczne 
do przyznania dofinansowania. Za spełnienie 
przedmiotowego kryterium moŜna uzyskać 
max  10 pkt, przy czym przez spełnienie 
przedmiotowego kryterium naleŜy rozumieć 
uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach 
danego kryterium tj. 6 pkt 

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

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

4. 

 

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

W ramach kryterium weryfikowana będzie spójność zadań 
przewidzianych do realizacji w ramach projektu 
oraz trafność doboru i opisu tych zadań, w tym: 

• szczegółowy opis i uzasadnienie potrzeby realizacji 
zadań oraz racjonalność harmonogramu realizacji 

Spełnienie kryterium jest konieczne 
do przyznania dofinansowania. Za spełnienie 
przedmiotowego kryterium moŜna uzyskać 
max  20 pkt, przy czym przez spełnienie 
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projektu, 

• przyporządkowanie wskaźników realizacji do 
właściwego zadania, 

• uzasadnienie wyboru Partnerów do realizacji 
poszczególnych zadań (o ile dotyczy), 

• sposób, w jaki zostanie zachowana trwałość 
rezultatów projektu (o ile dotyczy), 

• trafność doboru wskaźników (w tym ich wartości 
docelowej dla rozliczenia kwot ryczałtowych) 
i dokumentów potwierdzających ich wykonanie 
(o ile dotyczy). 

Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów 
w zakresie zgodnym z kartą oceny, stanowiącą załącznik 
do Regulaminu konkursu.    

Istnieje moŜliwość dokonania warunkowej oceny 
spełniania kryterium i skierowania projektu do negocjacji 
we wskazanym w karcie oceny zakresie dotyczącym 
warunkowo dokonanej oceny. 

przedmiotowego kryterium naleŜy rozumieć 
uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach 
danego kryterium tj. 12 pkt 

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

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

5. 

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

 

W ramach kryterium weryfikowana będzie adekwatność 
potencjału Wnioskodawcy i Partnerów (o ile dotyczy) 
oraz sposobu zarządzania projektem, w tym opis: 

• potencjału finansowego, 

• posiadanego potencjału kadrowego oraz sposobu jego 
wykorzystania w ramach projektu, 

• posiadanego potencjału technicznego, w tym 
sprzętowego i warunków lokalowych, 

• kadry zewnętrznej zaangaŜowanej do realizacji 
projektu,  

Spełnienie kryterium jest konieczne 
do przyznania dofinansowania. Za spełnienie 
przedmiotowego kryterium moŜna uzyskać 
max  10 pkt, przy czym przez spełnienie 
przedmiotowego kryterium naleŜy rozumieć 
uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach 
danego kryterium tj. 6 pkt 

Projekty niespełniające przedmiotowego 
kryterium są odrzucane na etapie oceny 
merytorycznej albo oceny formalno-
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• struktury zarządzania projektem. 

Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów w 
zakresie zgodnym z kartą oceny, stanowiącą załącznik do 
Regulaminu konkursu.    

Istnieje moŜliwość dokonania warunkowej oceny 
spełniania kryterium i skierowania projektu do negocjacji 
we wskazanym w karcie oceny zakresie dotyczącym 
warunkowo dokonanej oceny. 

merytorycznej. 

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

6. 

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

 

W ramach kryterium weryfikowana będzie: 

• adekwatność doświadczenia Wnioskodawcy 
i Partnerów (o ile dotyczy) do zakresu realizacji 
projektu, w tym w zakresie tematycznym, jakiego 
dot. projekt, na rzecz grupy docelowej, do której 
skierowany będzie projekt oraz na określonym 
terytorium, którego będzie dotyczyć realizacja projektu, 

• opis potencjału społecznego Wnioskodawcy 
i Partnerów (o ile dotyczy). 

Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów 
w zakresie zgodnym z kartą oceny, stanowiącą załącznik 
do Regulaminu konkursu.    

Istnieje moŜliwość dokonania warunkowej oceny 
spełniania kryterium i skierowania projektu do negocjacji 
we wskazanym w karcie oceny zakresie dotyczącym 
warunkowo dokonanej oceny. 

Spełnienie kryterium jest konieczne 
do przyznania dofinansowania. Za spełnienie 
przedmiotowego kryterium moŜna uzyskać 
max  10 pkt, przy czym przez spełnienie 
przedmiotowego kryterium naleŜy rozumieć 
uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach 
danego kryterium tj. 6 pkt 

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

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

7. Prawidłowość budŜetu projektu. 

W ramach kryterium weryfikowana będzie prawidłowość 
budŜetu projektu, w tym: 

• racjonalność i efektywność wydatków projektu 
(rozumiana jako relacja nakład/rezultat oraz rynkowość 
kosztów) oraz kwalifikowalność wydatków, 

• niezbędność wydatków do realizacji projektu 

Spełnienie kryterium jest konieczne 
do przyznania dofinansowania. Za spełnienie 
przedmiotowego kryterium moŜna uzyskać 
max  20 pkt, przy czym przez spełnienie 
przedmiotowego kryterium naleŜy rozumieć 
uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach 
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Kryteria merytoryczne – SPECYFICZNE OBLIGATORYJNE 

Lp.  Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 
Ocena 

(Tak / Nie lub pkt.) 

1.

Okres realizacji projektu jest 
nie krótszy niŜ 24 miesiące, 
zaś okres wsparcia 
uczestników/czek projektu 
wynosi minimum 12 miesięcy 
oraz wynika z ich 
zdiagnozowanych potrzeb. 

Czas wsparcia poszczególnych uczestników 
projektu wynoszący minimum 12 miesięcy jest 
niezbędny, aby zapewnić odpowiedni ich poziom, 
intensywność i komplementarność. NaleŜy 
podkreślić, iŜ grupa docelowa wskazana w SzOOP 
jest grupą wymagającą specyficznego, 
intensywnego i długotrwałego oddziaływania. 

Okres wsparcia rozpoczyna się w momencie 

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

TAK/NIE 

i osiągania jego celów, 

• poprawność uzasadnień kosztów (o ile dotyczy). 

• techniczna poprawność wypełnienia budŜetu projektu. 

Ocena kryterium polega na przyznaniu mu punktów 
w zakresie zgodnym z kartą oceny, stanowiącą załącznik 
do Regulaminu konkursu.    

Istnieje moŜliwość dokonania warunkowej oceny 
spełniania kryterium i skierowania projektu do negocjacji 
we wskazanym w karcie oceny zakresie dotyczącym 
warunkowo dokonanej oceny. 

danego kryterium tj. 12 pkt 

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

Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych 
składowych kryterium zawarte będą w Karcie 
oceny stanowiącej załącznik do Regulaminu 
konkursu. 
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uczestnictwa w pierwszej formie wsparcia. Przy 
czym naleŜy zaznaczyć, Ŝe do okresu wsparcia 
nie zalicza się procesu rekrutacji. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu 
mu wartości logicznych „tak” albo „nie”. 

Istnieje moŜliwość dokonania warunkowej oceny 
spełniania kryterium, o ile w Regulaminie konkursu 
nie wskazano inaczej.  
Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany do 
negocjacji w zakresie dotyczącym warunkowo 
dokonanej oceny. 

Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w oparciu 
o zapisy treści wniosku na etapie oceny 
merytorycznej. 

2.

Projekt skierowany jest w 100% 
do osób z 
niepełnosprawnościami 

 

Kryterium dotyczy wyłącznie 1 typu projektu. 

Osoby niepełnosprawne zostały zidentyfikowane 
jako jedna z grup docelowych znajdujących się w 
szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy i w 
związku z tym naraŜonej na ryzyko wykluczenia. 
Grupę tą charakteryzuje bardzo niski poziom 
aktywności społecznej i zawodowej, przy 
stosunkowo wysokim poziomie bezrobocia, dlatego 
działania adresowane do osób niepełnosprawnych 
powinny koncentrować się przede wszystkim na 
zapobieganiu ich izolacji społecznej i zawodowej, 
przy  równoczesnym tworzeniu warunków dla 
wprowadzenia i utrzymania tej grupy na rynku 

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

TAK/NIE 
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pracy. 

Istnieje moŜliwość dokonania warunkowej oceny 
spełniania kryterium, o ile w Regulaminie konkursu 
nie wskazano inaczej.  
Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany do 
negocjacji w zakresie dotyczącym warunkowo 
dokonanej oceny. 

Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w oparciu 
o zapisy treści wniosku na etapie oceny 
merytorycznej. 

3.

Wskaźnik efektywności 
społeczno-zatrudnieniowej 
wynosi co najmniej: 

� w odniesieniu do osób lub 
środowisk zagroŜonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym – 56%, w tym 
minimalny poziom 
efektywności zatrudnieniowej 
– 22%; 

� w odniesieniu do osób 
o znacznym stopniu 
niepełnosprawności, osób 
z niepełnosprawnością 
intelektualną oraz osób 
z niepełnościami 
sprzęŜonymi, o ile projekt 
przewiduje udział takich osób 
– 46%, w tym minimalny 
poziom efektywności 
zatrudnieniowej – 12%. 

Kryterium efektywności społeczno-zatrudnieniowej, 
w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego 
i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 
lata 2014-2020, mierzy efekty realizacji projektu 
względem uczestników. Składa się ona z wymiaru 
społecznego i zatrudnieniowego. 

W wymiarze społecznym, oznacza ona odsetek 
uczestników projektu, którzy po zakończeniu 
udziału w projekcie: 

- dokonali postępu w procesie aktywizacji 
społeczno-zatrudnieniowej np. poprzez rozpoczęcie 
nauki lub podjęcie wolontariatu lub 

- podjęli dalszą aktywizację, która obrazuje postęp 

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

 

TAK/NIE 
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w procesie aktywizacji społecznej. 

W wymiarze zatrudnieniowym oznacza ona odsetek 
uczestników projektu, którzy po zakończeniu 
udziału w projekcie podjęli zatrudnienie lub 
samozatrudnienie. 

Kryterium efektywności społeczno-zatrudnieniowej 
jest weryfikowane w terminie 3 miesięcy od 
zakończenia udziału w projekcie. 

Wartość wskaźnika efektywności społeczno-
zatrudnieniowej (w tym efektywności 
zatrudnieniowej) ustalana jest osobno dla: 

1. osób lub środowisk zagroŜonych ubóstwem 
 lub wykluczeniem społecznym z wyłączeniem 
osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, 
osób z niepełnosprawnością intelektualną  
oraz osób z niepełnościami sprzęŜonymi; 

2. osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, 
osób z niepełnosprawnością intelektualną  
oraz osób z niepełnościami sprzęŜonymi. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu 
mu wartości logicznych „tak” albo „nie”. 

Istnieje moŜliwość dokonania warunkowej oceny 
spełniania kryterium, o ile w Regulaminie konkursu 
nie wskazano inaczej.  
Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany do 
negocjacji w zakresie dotyczącym warunkowo 
dokonanej oceny. 
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Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w oparciu 
o zapisy treści wniosku na etapie oceny 
merytorycznej. 

4.

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

Interwencja w ramach Poddziałania ukierunkowana 
jest na realizację celów Strategii EU2020 
dotyczących zatrudnienia i zwalczania ubóstwa. 
Zgodnie ze Strategią Rozwoju Kraju 2020 walka 
z wykluczeniem społecznym jest jednym z celów 
działań w obszarze poprawy spójności społecznej  
i terytorialnej. 

Projekty realizowane w ramach niniejszego 
Poddziałania przyczyniają się do realizacji tych 
celów przynosząc efekty bezpośrednie lub 
pośrednie w dłuŜszej perspektywie czasowej, 
ograniczając ryzyko przerywania aktywności 
zawodowej oraz ubóstwa  
i wykluczenia społecznego. 

Wskaźnik uwzględnia zarówno osoby, które podjęły 
zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, umowę 
cywilno-prawną, jak równieŜ rozpoczęły działalność 
na własny rachunek bądź w podmiocie ekonomii 
społecznej. Wskaźnik mierzony jest 4 tygodnie po 
zakończeniu udziału uczestnika w projekcie.  

Szczegółową metodologię pomiaru wskaźnika 
określa Regulamin Konkursu. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu 
mu wartości logicznych „tak” albo „nie”. 

Istnieje moŜliwość dokonania warunkowej oceny 

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

TAK/NIE 
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spełniania kryterium, o ile w Regulaminie konkursu 
nie wskazano inaczej.  

Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany do 
negocjacji w zakresie dotyczącym warunkowo 
dokonanej oceny. 

Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w oparciu 
o zapisy treści wniosku na etapie oceny 
merytorycznej. 

5.

Projekt przewiduje współpracę 
w zakresie rekrutacji 
uczestników z właściwym 
terytorialnie ośrodkiem pomocy 
społecznej lub powiatowym 
centrum pomocy rodzinie oraz 
informowanie właściwych 
terytorialnie ośrodków pomocy 
społecznej i powiatowych 
centrów pomocy rodzinie 
o udzielonych formach 
wsparcia. 

Nawiązanie współpracy z właściwą terytorialnie 
jednostką pomocy społecznej zagwarantować ma 
odpowiedni dobór uczestników do projektu.  
Jednostki organizacyjne pomocy społecznej mają 
kompleksową i aktualną wiedzę na temat osób 
zagroŜonych i/lub wykluczonych społecznie 
zamieszkujących obszar realizacji projektu.  
Ponadto nawiązanie współpracy z ośrodkiem 
pomocy społecznej lub powiatowym centrum 
pomocy rodzinie pozwoli na właściwą koordynację 
róŜnych form pomocy. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu 
mu wartości logicznych „tak” albo „nie”. 

Istnieje moŜliwość dokonania warunkowej oceny 
spełniania kryterium, o ile w Regulaminie konkursu 
nie wskazano inaczej.  
Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany do 
negocjacji w zakresie dotyczącym warunkowo 
dokonanej oceny. 

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

 

TAK/NIE 
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Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w oparciu 
o zapisy treści wniosku na etapie oceny 
merytorycznej. 

6.

Projektodawca w okresie 
realizacji projektu prowadzi 
biuro projektu (lub posiada 
siedzibę, filię, delegaturę, 
oddział czy inną prawnie 
dozwoloną formę organizacyjną 
działalności podmiotu) na 
terenie gmin/-y, powiat/-ów lub 
województwa, którego dotyczy 
projekt z moŜliwością 
udostępnienia pełnej 
dokumentacji wdraŜanego 
projektu oraz zapewniające 
uczestnikom projektu moŜliwość 
osobistego kontaktu z kadrą 
projektu.  

 

Lokalizacja biura projektu lub siedziby 
Projektodawcy na terenie gmin/-y, powiat/-ów lub 
województwa, którego dotyczy projekt( np. 
wnioskodawca realizujący projekt na terenie gminy 
X musi posiadać biuro projektu na terenie gminy X), 
wpłynie na sprawne nadzorowanie przebiegu 
poszczególnych etapów wdraŜania oraz rozliczania 
projektu. W przypadku realizacji projektu na terenie 
kilku gmin lub powiatów, biuro projektu powinno być 
prowadzone na terenie co najmniej jednego z nich. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu 
mu wartości logicznych „tak” albo „nie”. 

Istnieje moŜliwość dokonania warunkowej oceny 
spełniania kryterium, o ile w Regulaminie konkursu 
nie wskazano inaczej.  
Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany do 
negocjacji w zakresie dotyczącym warunkowo 
dokonanej oceny. 

Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi na etapie 
oceny merytorycznej w oparciu o deklaratywne 
zapisy treści wniosku i w okresie realizacji projektu. 
Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia 
wskazanej informacji we wniosku w sposób 
czytelny i nie budzący wątpliwości. 

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

 

TAK/NIE 
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7.

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

Kryterium dotyczy wyłącznie 1 typu projektu. 

Posiadanie takiego doświadczenia przez 
wnioskodawcę lub partnera/-ów  wymagane jest ze 
względu na specyfikę wskazanej grupy docelowej i 
moŜe dać gwarancję efektywnego, celowego i 
gospodarnego wykorzystania środków 
przeznaczonych na wdraŜanie działań. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu 
mu wartości logicznych „tak”, „nie” albo 
stwierdzeniu, Ŝe kryterium „nie dotyczy” danego 
projektu. 

Istnieje moŜliwość dokonania warunkowej oceny 
spełniania kryterium, o ile w Regulaminie konkursu 
nie wskazano inaczej.  
Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany do 
negocjacji w zakresie dotyczącym warunkowo 
dokonanej oceny. 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisu 
wniosku, w którym naleŜy zawrzeć stosowną 
informację. 

Na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie 
na podstawie dostarczonego załącznika w postaci 
dokumentu potwierdzającego cele działalności 
(m.in. statut, KRS, wpis do ewidencji działalności 
gospodarczej). 

Jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki 
organizacyjne pomocy społecznej oraz instytucje 

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

 

TAK/NIE/NIE 
DOTYCZY 
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rynku pracy są zwolnione z przedstawiania ww. 
informacji. 

 

Kryteria merytoryczne – SPECYFICZNE FAKULTATYWNE 

Lp.  Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 
Ocena 

(Tak / Nie lub pkt.) 

1.  

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

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

Kryterium punktowe. 

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

Wnioskodawca otrzymuje maksymalną 
liczbę punktów, jeśli zastosuje co 
najmniej jeden kompletny model lub 
rozwiązanie, wypracowane w ramach 
PO KL lub PIW EQUAL. W 

0/10 
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efektywną kosztowo interwencję w obszarach 
szeroko pojętej polityki społecznej w obecnej 
perspektywie finansowej. 

Weryfikacja kryterium nastąpi  na etapie oceny 
merytorycznej w oparciu o zapisy treści wniosku na 
etapie oceny merytorycznej. Wnioskodawca jest 
zobowiązany do przedstawienia wskazanej 
informacji we wniosku w sposób czytelny i nie 
budzący wątpliwości. 

przeciwnym wypadku, projekt uzyska 0 
punktów. 

2.  

Projekt w 100% jest skierowany 
do mieszkańców gminy/n, 
w której/ch procent osób 
korzystających ze świadczeń 
pomocy społecznej jest wyŜszy 
niŜ średni procent osób 
korzystających ze świadczeń 
pomocy społecznej na terenie 
województwa.  

W województwie warmińsko – mazurskim 
występuje zróŜnicowany poziom procentowy osób 
korzystających z pomocy społecznej, na co 
wskazują dane statystyczne zawarte w 
przeprowadzanej corocznie „Analizie problemów 
społecznych województwa warmińsko – 
mazurskiego w ujęciu pomocy społecznej”. 

W związku z tym, wskazane jest preferowanie 
realizacji projektów skierowanych do mieszkańców 
terenów, najbardziej zapóźnionych pod względem 
socjalnym i ekonomicznym, w celu przyspieszenia 
ich rozwoju i wyrównywania poziomu spójności 
społecznej. 

Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi na etapie 
oceny merytorycznej w oparciu o zapisy treści 
wniosku. 

Kryterium punktowe. 

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

0/30 
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3.  

Projekt realizowany jest 
w partnerstwie, obejmującym  
co najmniej po jednym 
podmiocie z kaŜdej grupy: 

1. podmioty publiczne pomocy 
i integracji społecznej lub rynku 
pracy  

2. podmioty niepubliczne 
pomocy i integracji społecznej 
lub rynku pracy 

3.przedsiębiorcy lub 
przedsiębiorstwa społeczne. 

Współdziałanie instytucji działających w obszarze 
pomocy i integracji społecznej oraz rynku pracy 
stanowi jeden z najistotniejszych elementów 
aktywnej polityki społecznej, umoŜliwiając 
angaŜowanie jak największej liczby podmiotów 
działających na rzecz osób wykluczonych 
społecznie – na zasadach pełnego partnerstwa w 
zakresie zarówno programowania jak i realizacji 
projektów. Partnerstwo z podmiotami sektora 
prywatnego da gwarancję odpowiedniego 
przygotowania uczestników projektu do wejścia na 
rynek pracy. 

Dotychczasowe doświadczenia wskazują, Ŝe 
zaangaŜowanie przedsiębiorców w realizowane 
przedsięwzięcia było niskie, a partnerstwa opierały 
się głównie na współpracy podmiotów publicznych 
i organizacji pozarządowych. Włączenie 
przedsiębiorców w realizację projektów jest jednak 
niezwykle istotne z punktu widzenia kształtowania 
pozytywnego wizerunku osób wykluczonych 
i zagroŜonych wykluczeniem społecznym wśród 
pracodawców i przełoŜy się na lepsze i trwalsze 
efekty realizacji projektu. 

Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi na etapie 
oceny merytorycznej w oparciu o zapisy treści 
wniosku oraz na etapie podpisywania umowy o 
dofinansowanie na podstawie dostarczonego 
załącznika w postaci podpisanej umowy 
partnerskiej lub porozumienia. 

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

0/20 
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4.  

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

Uzyskanie komplementarności pomiędzy 
działaniami ww. Osi priorytetowych realizowanych 
na szczeblu regionalnym zapewni wysoką jakość 
polityki społecznej na lokalnym rynku pracy. 
Wzajemne uzupełnianie się działań projektowych 
skierowanych do osób zagroŜonych wykluczeniem 
społecznym zapewni zmaksymalizowanie ich 
skuteczności. Działania realizowane w ramach Osi 
priorytetowej 11 powinny zatem wpisywać się  
w przemyślaną i logiczną ścieŜkę wsparcia 
uczestniczek/ków projektów zrealizowanych lub 
realizowanych w ramach Osi priorytetowych 2 lub 
10. Przykładem takiej komplementarności 
jest sytuacja, w której osoby zagroŜone 
wykluczeniem społecznym  biorące udział w 
projektach aktywizujących społecznie i zawodowo, 
mają zapewnioną opiekę dla swoich dzieci w 
ramach punktu przedszkolnego dofinansowanego 
ze środków finansowanych z Osi priorytetowej 2. 

Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi na etapie 
oceny merytorycznej w oparciu o zapisy treści 
wniosku. 

Kryterium punktowe. 

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

0/10 

5.  

Projekt przewiduje, Ŝe co 
najmniej 25% uczestników 
podejmie zatrudnienie. 

Interwencja w ramach Poddziałania ukierunkowana 
jest na realizację celów Strategii EU2020 
dotyczących zatrudnienia i zwalczania ubóstwa. 
Zgodnie ze Strategią Rozwoju Kraju 2020 walka 
z wykluczeniem społecznym jest jednym z celów 
działań w obszarze poprawy spójności społecznej  
i terytorialnej. 

Kryterium punktowe. 

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

0/10 
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Projekty realizowane w ramach niniejszego 
Poddziałania przyczyniają się do realizacji tych 
celów przynosząc efekty bezpośrednie lub 
pośrednie w dłuŜszej perspektywie czasowej, 
ograniczając ryzyko przerywania aktywności 
zawodowej oraz ubóstwa  
i wykluczenia społecznego. 

Osiągnięcie wartości wskaźnika na poziomie 
wyŜszym niŜ zakładany w Programie, oprócz 
poprawy sytuacji uczestników, zmotywuje 
wnioskodawców do dbania o jakość projektu i 
ścisłej współpracy z instytucjami rynku pracy. 
W związku z tym, projekty takie będą dodatkowo 
premiowane. 

Wskaźnik uwzględnia zarówno osoby, które podjęły 
zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, umowę 
cywilno-prawną, jak równieŜ rozpoczęły działalność 
na własny rachunek bądź w podmiocie ekonomii 
społecznej. Wskaźnik mierzony jest 4 tygodnie po 
zakończeniu udziału uczestnika w projekcie.  

Szczegółową metodologię pomiaru wskaźnika 
określa Regulamin konkursu. 

Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu 
mu wartości logicznych „tak” albo „nie”. 

Istnieje moŜliwość dokonania warunkowej oceny 
spełniania kryterium, o ile w Regulaminie konkursu 
nie wskazano inaczej.  

Po ocenie warunkowej projekt jest kierowany do 

na wyŜszym miejscu w liście 
rankingowej. Punkty za kryteria 
merytoryczne specyficzne są 
przyznawane wyłącznie w przypadku 
uzyskania minimum 60 punktów 
za kryteria merytoryczne.  

W przypadku spełnienia kryterium 
projekt uzyska maksymalną liczbę 
punktów. W przeciwnym przypadku 
projekt uzyska 0 punktów. 
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negocjacji w zakresie dotyczącym warunkowo 
dokonanej oceny. 

Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w oparciu 
o zapisy treści wniosku na etapie oceny 
merytorycznej. 

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


