
    

       

 

 

 

PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2019 

WERSJA PLANU DZIAŁANIA 2019/4 

INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA 

Numer i nazwa  

osi priorytetowej  
Oś 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem 

Instytucja  
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego/ Departament Wdrażania 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

Adres 

korespondencyjny  

ul. H. Sienkiewicza 27  

25-007 Kielce 

Telefon tel.: (41) 34 98 900 

Faks fax: (41) 34 98 911 

E-mail sekretariat.efs@sejmik.kielce.pl 

Dane kontaktowe 

osoby (osób)  

do kontaktów 

roboczych  

Anna Misztal – Kierownik Oddziału Planowania i Monitorowania  

e-mail: anna.misztal@sejmik.kielce.pl  

tel.: (41) 34 98 920  
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Część A. FISZKA DLA PROJEKTÓW KONKURSOWYCH 

DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE  

RPOWŚ 2014-2020 

Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na 

zatrudnienie   

Konkurs dedykowany dla Obszaru Strategicznej Interwencji – 

obszary wiejskie o najgorszym dostępie do usług publicznych 

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

1. Cel 

szczegółowy 

RPOWŚ 

w ramach 

którego 

realizowane 

będą projekty 

Cel szczegółowy: Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym poprzez wzmocnienie ich szans na zatrudnienie 

2. Priorytet 

inwestycyjny 

Priorytet inwestycyjny 9i. Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych 

szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie 

3. Nr konkursu 1 
Planowany kwartał 

ogłoszenia konkursu  
I  II x III  IV  

4. Planowany 

miesiąc  

rozpoczęcia 

naboru 

wniosków o 

dofinansowanie 

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

     x       

5. Planowana 

alokacja (PLN) 

6 460 000 – UE  

760 000 – BP   

6. Wymagany wkład własny beneficjenta 

TAK  x NIE  

Minimalny udział wkładu własnego  

w finansowaniu wydatków 

kwalifikowalnych projektu  

min. 15% - podmioty 

publiczne 

min. 5% - podmioty 

niepubliczne 

7. Typ/typy 

projektów 

przewidziane do 

realizacji w 

ramach 

konkursu 

1. Kompleksowa i zindywidualizowana aktywizacja społeczno – zawodowa wykorzystująca  

w zależności od potrzeb elementy aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej  

i zdrowotnej, obejmująca następujące działania:    

a) narzędzia oraz formy aktywnej integracji i pracy socjalnej, w szczególności:  

 kontrakty socjalne, w ramach których możliwe jest zastosowanie:  

 pracy socjalnej (zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej), 

 prac społecznie użytecznych (zgodnie z przepisami ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy),  

 usług aktywnej integracji (zgodnie z definicją znajdującą się w słowniku 

terminologicznym SZOOP),  

 działań o charakterze środowiskowym, obejmujących:  

 przygotowanie i wsparcie działań indywidualnych i programów 

środowiskowych (w tym spotkania z grupami docelowymi, diagnozowanie 

potrzeb i zasobów danej społeczności); 

 edukację społeczną i obywatelską (w tym spotkania, konsultacje i debaty 

społeczne dla mieszkańców); 

 działania o charakterze integracyjnym, wynikające np. z ustawy o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  oraz narkomanii; 

 programy aktywności lokalnej, przewidujące możliwość zastosowania w ramach 
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projektu:  

 środowiskowej pracy socjalnej realizowanej przez pracownika socjalnego lub 

inną osobę; 

 usług aktywnej integracji  (zgodnie z definicją znajdującą się w słowniku 

terminologicznym SZOOP); 

  prac społecznie użytecznych (zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy); 

 działań o charakterze środowiskowym, obejmujących:  

 przygotowanie i wsparcie działań indywidualnych i programów 

środowiskowych (w tym spotkania z grupami docelowymi, diagnozowanie 

potrzeb i zasobów danej społeczności); 

 edukację społeczną i obywatelską (w tym spotkania, konsultacje i debaty 

społeczne dla mieszkańców); 

 działania o charakterze integracyjnym, wynikające np. z ustawy o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz narkomanii; 

 programy integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami 

przewidujące możliwość zastosowania w ramach projektu:  

 środowiskowej pracy socjalnej, 

 usług aktywnej integracji (zgodnie z definicją znajdującą się w słowniku 

terminologicznym SZOOP); 

 działań o charakterze środowiskowym na zasadach przewidzianych dla 

programu aktywności lokalnej; 

b) kursy, szkolenia i inne zajęcia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę 

kwalifikacji i kompetencji zawodowych;  

c) aktywizację zawodową poprzez staże, subsydiowane zatrudnienie, zatrudnienie 

wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami oraz działania wspierające,  

w tym poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, trener pracy; 

d) reintegrację społeczną i zawodową realizowaną przez Warsztaty Terapii Zajęciowej, 

Zakłady Aktywności Zawodowej, Kluby Integracji Społecznej i Centra Integracji 

Społecznej;  

e)  terapię oraz poradnictwo indywidualne i grupowe (w tym psychologiczne   

i  psychospołeczne) wspierające umiejętności społeczne i zawodowe umożliwiające 

powrót do życia społecznego, w tym aktywizację zawodową i powrót na rynek pracy; 

f) wsparcie środowiskowe na rzecz integracji zawodowej i społecznej (m.in. działania 

związane z animacją lokalną, streetworkingiem, coachingiem, treningiem pracy)  

z uwzględnieniem wolontariatu. 

II. ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (w podziale na płeć i ogółem) 

1. WSKAŹNIKI REZULTATU  

Nazwa wskaźnika 
Szacunkowa wartość docelowa wskaźnika 

(Ogółem)  

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, które uzyskały 

kwalifikacje po opuszczeniu programu 

Podlega monitorowaniu 

2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, które uzyskały 

kwalifikacje lub nabyły kompetencje po 

opuszczeniu programu 

34% 

3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym poszukujących 
35% 



4 

pracy po opuszczeniu programu 

4. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym pracujących po 

opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi 

na własny rachunek) 

30% 

2. WSKAŹNIKI PRODUKTU
 

Nazwa wskaźnika 
Szacunkowa wartość docelowa wskaźnika * 

(Ogółem) 

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych 

wsparciem w programie 

402 

2. Liczba osób z niepełnosprawnościami 

objętych wsparciem w programie 
60 

III. KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

1. OGÓLNE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW – kryteria stanowią załącznik nr 3 do Szczegółowego 

Opisu Osi Priorytetowych dla RPOWŚ 2014-2020 

2. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW  

2.1. Kryteria dostępu 

1. Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące. 

Uzasadnienie: 

Kryterium zostanie spełnione, gdy okres realizacji projektu 

zaplanowany jest  na okres nie dłuższy niż 24 miesiące.  

Okres 24 miesięcy należy liczyć  jako pełne miesiące kalendarzowe. 

IOK w uzasadnionych przypadkach, na etapie realizacji projektu, 

dopuszcza możliwość odstępstwa w zakresie przedmiotowego 

kryterium przez wydłużenie terminu realizacji projektu. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

2. Projekt jest skierowany wyłącznie do osób z obszarów wiejskich położonych na terenie  Obszaru Strategicznej 

Interwencji (OSI) – obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych, które uczą się, pracują lub 

zamieszkują na obszarze wiejskim OSI i nie objętych wsparciem w ramach trybu pozakonkursowego. 

Uzasadnienie: 

Realizacja dedykowanego wsparcia dla osób z obszaru OSI wynika  

z terytorialnego rozkładu interwencji wskazanego w RPOWŚ 2014-

2020. 

Obszar OSI o najgorszym dostępie do usług publicznych obejmuje 

następujące gminy: Gowarczów, Stąporków, Smyków, Radoszyce, 

Fałków, Ruda Maleniecka, Słupia Konecka, Kluczewsko, Secemin, 

Radków, Moskorzew, Słupia Jędrzejowska, Nagłowice, Oksa, 

Małogoszcz, Imielno, Wodzisław, Michałów, Działoszyce, Złota, 

Kazimierza Wielka, Skalbmierz, Czarnocin, Bejsce, Opatowiec, 

Wiślica, Nowy Korczyn, Solec-Zdrój, Stopnica, Tuczępy, Gnojno, 

Szydłów, Osiek, Opatów, Lipnik, Wojciechowice, Iwaniska, 

Baćkowice, Sadowie, Ćmielów, Bałtów, Bodzechów, Waśniów, 

Mirzec, Bliżyn, Łopuszno, Pierzchnica, Raków, Łagów, Bodzentyn, 

Klimontów.  

W przypadku gmin miejsko-wiejskich wsparcie kierowane jest 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 
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wyłącznie do osób zamieszkałych, uczących się lub pracujących 

wyłącznie na obszarach wiejskich położonych na terenach tych gmin.  

Kryterium zostanie spełnione, gdy w ramach projektu wsparciem 

objęte zostaną wyłącznie osoby uczące się, pracujące lub 

zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, - poza 

obszarem powiatów/gmin OSI objętych wsparciem w ramach trybu 

pozakonkursowego (RPSW.09.01.00-IZ.00-26-226/18, 

RPSW.09.01.00-IZ.00-26-233/19) 

Gminy wykluczone z możliwości objęcia wsparciem: 

Gmina Pacanów, Gmina Dwikozy, Gmina Kunów, Gmina Tarłów, 

Gmina Wąchock, Gmina Oleśnica, Gmina Samborzec, Gmina 

Koprzywnica, Gmina Łoniów, Gmina Wilczyce, Gmina Obrazów, 

Gmina Mniów. 

IOK w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza możliwość  

w regulaminie konkursu rozszerzenia listy obszarów wsparcia  

w przypadku rezygnacji z realizacji projektu w trybie 

pozakonkursowym. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku  

o dofinansowanie projektu oraz aktualnej zatwierdzonej listy umów  

w ramach trybu pozakonkursowego. 

3. W przypadku projektu realizowanego na terenie gmin należących do powiatu/ów objętych wsparciem w ramach 

trybu pozakonkursowego Wnioskodawca zapewnia,  iż grupa docelowa obejmuje  innych uczestników niż 

grupa docelowa objęta wsparciem w ramach trybu pozakonkursowego. 

Uzasadnienie: 

Kryterium zostanie spełnione, gdy we wnioskach  o dofinansowanie  

zostanie  zachowania linia demarkacyjna pomiędzy trybem 

pozakonkursowym i konkursowym w zakresie grupy docelowej (np.: 

osoby bezdomne, osoby z niepełnosprawnościami).  

Zgodnie z przedmiotowym kryterium, w gminach wchodzących  

w skład powiatu właściwego dla realizowanego przez PCPR projektu 

pozakonkursowego mogą być realizowane projekty konkursowe, o ile 

grupy docelowe projektów dla powiatu i projektów zaplanowanych do 

realizacji w gminach, będą różne. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

4. Projekt zakłada: 

 w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym minimalny poziom 

efektywności społecznej  na poziomie 34%, a minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej  - 30%; 

 w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami minimalny poziom efektywności społecznej na poziomie 

34%, a minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej – 12%. 

Uzasadnienie: 

Kryterium zostanie spełnione, gdy w treści wniosku o dofinansowanie  

zostaną  wskazane zapisy dotyczące osiągnięcia poziomów 

efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej na poziomie 

nie niższym niż podana w kryterium wartość docelowa. Należy 

wskazać ją jako wartość procentową.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

5. W przypadku realizacji wsparcia w funkcjonujących ZAZ/WTZ Wnioskodawca zapewnia wsparcie poprzez:  

 W przypadku ZAZ - zwiększenie liczby osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych w istniejących ZAZ/ 

wsparcie osób z niepełnosprawnościami dotychczas zatrudnionych w ZAZ nową ofertą w postaci usług 

aktywnej integracji. 

 W przypadku WTZ - wsparcie usługami aktywnej integracji nowych osób w istniejących WTZ/ wsparcie 

dotychczasowych uczestników WTZ nową ofertą w postaci usług aktywnej integracji.  

Uzasadnienie: 
Kryterium zostanie spełnione, gdy w treści wniosku o dofinansowanie  

zostaną  wskazane zapisy dotyczące rodzajów planowanego wsparcia 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1d 
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dla ZAZ/WTZ. 

W ramach przedmiotowego kryterium dopuszczalne są następujące 

rodzaje wsparcia dla ZAZ/WTZ: 

1. projekt zakłada wsparcie w ramach Zakładów Aktywności 

Zawodowej (ZAZ) poprzez: 

 zwiększenie liczby osób z niepełnosprawnościami 

zatrudnionych w istniejących ZAZ, z możliwością objęcia 

tych osób usługami aktywnej integracji 

               i/lub 

 wsparcie osób z niepełnosprawnościami dotychczas 

zatrudnionych w ZAZ nową ofertą w postaci usług 

aktywnej integracji ukierunkowaną na przygotowanie osób 

zatrudnionych w ZAZ do podjęcia zatrudnienia poza ZAZ: 

na otwartym rynku pracy lub w przedsiębiorczości 

społecznej. 

2. projekt zakłada wsparcie w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej 

(WTZ) poprzez: 

 wsparcie usługami aktywnej integracji nowych osób  

w istniejących WTZ 

              i/lub 

 wsparcie dotychczasowych uczestników WTZ nową ofertą  

w postaci usług aktywnej integracji, ukierunkowaną na 

przygotowanie ich do podjęcia zatrudnienia i ich 

zatrudnienie:  

w ZAZ, na otwartym lub chronionym rynku pracy lub  

w przedsiębiorczości społecznej. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku o dofinansowanie. 

6. Projekt zakłada wsparcie na utworzenie podmiotów reintegracji społecznej i zawodowej KIS/CIS/ZAZ na 

obszarze gminy/powiatu, na terenie którego taki podmiot nie funkcjonuje. 

Uzasadnienie: 

Kryterium zostanie spełnione, gdy we wniosku o dofinansowanie 

zostanie wykazane, iż w przypadku KIS na terenie gminy,  

a w przypadku CIS i ZAZ na terenie powiatu nie funkcjonuje żaden 

ww. podmiot. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1d 

7. Beneficjent zapewni trwałość CIS/KIS/ZAZ utworzonych w ramach projektu ze środków EFS co najmniej przez 

okres odpowiadający okresowi realizacji projektu.   

Uzasadnienie: 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie okres zachowania 

trwałości nowotworzonych CIS/KIS/ZAZ. 

Zobowiązanie dotyczy zachowania trwałości utworzonych w ramach 

projektu podmiotów po zakończeniu realizacji projektu, co najmniej 

przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu (podstawą do 

uznania kryterium za spełnione będzie zamieszczenie przez 

Wnioskodawcę w treści wniosku deklaracji o zachowaniu trwałości, 

przez utrzymanie utworzonych w ramach projektu podmiotów  co 

najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu (ze 

środków innych niż europejskie). 

Trwałość powinna być rozumiana jako instytucjonalna gotowość 

podmiotu do świadczenia usług. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1d 
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8. W przypadku realizacji wsparcia w  istniejących KIS/CIS Wnioskodawca zapewnia utworzenie nowych miejsc 

reintegracji społecznej i zawodowej w KIS/CIS 

Uzasadnienie: 

Kryterium zostanie spełnione, gdy we wniosku o dofinansowanie 

zostanie wykazany niedostateczny poziom dostępności usług danego 

podmiotu.  

W ramach przedmiotowego kryterium wsparcie jest udzielane na 

stworzenie nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1d 

9. Projekt zakłada współpracę projektodawcy z OWES w zakresie tworzenia miejsc pracy w PES. 

Uzasadnienie: 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy w projekcie 

zaplanowano współpracę z OWES właściwym terytorialnie  dla 

obszaru realizacji projektu w zakresie tworzenia miejsc pracy w PES.  

Kryterium ma na celu wsparcie uczestników projektu w podjęciu 

zatrudnienia w PES przy współudziale OWES.  

Nawiązanie współpracy musi przyjąć formę pisemną np. podpisanie 

porozumienia.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

10. Projekt przewiduje preferencje uczestnictwa jednej lub kilku z wymienionych poniżej grup:   

a) osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego 

wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek,  

o których mowa w rozdziale 3 pkt. 15 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  

b) osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osób z niepełnosprawnością 

sprzężoną, osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób  

z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi 

c) osób lub rodzin korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, przy czym 

zakres wsparcia nie może powielać działań, które dana osoba lub rodzina otrzymuje z PO PŻ w ramach 

działań towarzyszących, o których mowa ww. Programie 

d) osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i zamieszkujące obszary poddane rewitalizacji wskazane  

w gminnych programach rewitalizacji. 

Uzasadnienie: 

Kryterium zostanie spełnione, gdy w treści wniosku o dofinansowanie 

zostanie wykazane w jaki sposób osoby z wymienionych w kryterium 

grup będą preferowane do udziału w projekcie. Osoby te muszą być 

rekrutowane w pierwszej kolejności, co musi zostać odzwierciedlone  

w procedurze rekrutacji, w szczególności w kryteriach rekrutacji 

uczestników do projektu. 

W przypadku pkt a wsparcie nie będzie udzielane osobom 

odbywającym karę pozbawienia wolności z wyjątkiem osób objętych 

dozorem elektronicznym. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

2. 2 KRYTERIA PREMIUJĄCE 

1. Realizacja projektu w partnerstwie wielosektorowym – co najmniej dwa sektory spośród 

sektora społecznego, prywatnego, publicznego. 

Waga 

punktowa: 
5 

Uzasadnienie: 

Współdziałanie instytucji działających w różnych obszarach umożliwia 

angażowanie jak największej liczby podmiotów działających na rzecz 

osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.  

Stosuje się 

do 

typu/typów 

1 
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Kryterium zostanie spełnione, gdy w treści wniosku o dofinansowanie  

zostaną  wskazane zapisy dotyczące zawarcia partnerstwa 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

(nr) 

2. Projekt  zakłada  wykorzystanie rozwiązań   lub  produktów wypracowanych w obszarze 

integracji społecznej w ramach: 

 projektów  systemowych Programu  Operacyjnego Kapitał Ludzki 

 projektów innowacyjnych Programu Inicjatywy Wspólnotowej  EQUAL, 

Programu  Operacyjnego Kapitał  Ludzki  lub  PO WER. 

Waga 

punktowa: 
5 

Uzasadnienie: 

Wnioskodawca wskazuje we wniosku o dofinansowanie projektu 

rozwiązania, instrumenty, narzędzia lub metody wypracowane w 

projektach innowacyjnych i program/projekt, w ramach którego zostały 

one wypracowane i zwalidowane. 

Projekt zapewnia wykorzystanie rozwiązań systemowych PO KL i/lub 

innowacyjnych wypracowanych w ramach IW EQUAL,POKL, PO WER 

dotyczących aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  lub wykorzystanie modelu 

aktywizującego osoby zagrożone wykluczeniem społecznym 

wypracowanego na podstawie zwalidowanych rezultatów PIW  EQUAL. 

Wnioskodawca ma możliwość zapoznania się  

z rozwiązaniami innowacyjnymi wypracowanymi w ramach PO KL oraz 

PIW EQUAL na stronie Krajowej Instytucji Wspomagającej, pod 

adresem: www.kiw-pokl.org.pl w obszarze „Zatrudnienie i integracja 

społeczna (bloki tematyczne)”. 

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na stronie 

www.power.gov.pl w obszarze aktywnej integracji. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o 

dofinansowanie projektu. Wnioskodawca ma możliwość zapoznania się 

z rozwiązaniami innowacyjnymi wypracowanymi w ramach PO KL oraz 

PIW EQUAL na stronie Krajowej Instytucji Wspomagającej, pod 

adresem: www.kiw-pokl.org.pl w obszarze „Zatrudnienie i integracja 

społeczna” (bloki tematyczne).  

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na stronie 

www.power.gov.pl. 

Przykładowe rozwiązanie do zastosowania to Model wsparcia zadań 

OPS/PCPR w aktywizacji społecznej i zawodowej osób 

niepełnosprawnych został opracowany w ramach projektu 

współfinansowanego ze środków EFS z Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki o tytule „Centrum Asystentury Społecznej – Model Wsparcia 

Zadań OPS/PCPR w aktywizacji społecznej i zawodowej ON”. 

Produktem finalnym projektu jest „Podręcznik organizacji centrum 

asystentury społecznej dla NGO i JST” dostępny na stronie internetowej 

http://www.kiw-

pokl.org.pl/index.php?option=com_sobipro&pid=286&sid=1196:Centrum-

Asystentury-Spolecznej-CAS-Model-Wsparcia-Zadan-OPSPCPR-w-

aktywizacji-spolecznej-i-zawodowej-ON&Itemid=544&lang=pl# 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się 

do 

typu/typów 

(nr) 

1 

3. Projekt zakłada, że  wskaźnik rezultatu „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie  

z pracującymi na własny rachunek)” zostanie osiągnięty na poziomie co najmniej 30%. 

Waga 

punktowa: 
30 

Uzasadnienie: 
Kryterium zostanie spełnione, gdy w treści wniosku o dofinansowanie  

zostaną  wskazane zapisy dotyczące osiągnięcia wskaźnika rezultatu na 

Stosuje się 

do 
1 

http://www.kiw-pokl.org.pl/
http://www.power.gov.pl/
http://www.kiw-pokl.org.pl/
http://www.power.gov.pl/
http://www.kiw-pokl.org.pl/index.php?option=com_sobipro&pid=286&sid=1196:Centrum-Asystentury-Spolecznej-CAS-Model-Wsparcia-Zadan-OPSPCPR-w-aktywizacji-spolecznej-i-zawodowej-ON&Itemid=544&lang=pl#.
http://www.kiw-pokl.org.pl/index.php?option=com_sobipro&pid=286&sid=1196:Centrum-Asystentury-Spolecznej-CAS-Model-Wsparcia-Zadan-OPSPCPR-w-aktywizacji-spolecznej-i-zawodowej-ON&Itemid=544&lang=pl#.
http://www.kiw-pokl.org.pl/index.php?option=com_sobipro&pid=286&sid=1196:Centrum-Asystentury-Spolecznej-CAS-Model-Wsparcia-Zadan-OPSPCPR-w-aktywizacji-spolecznej-i-zawodowej-ON&Itemid=544&lang=pl#.
http://www.kiw-pokl.org.pl/index.php?option=com_sobipro&pid=286&sid=1196:Centrum-Asystentury-Spolecznej-CAS-Model-Wsparcia-Zadan-OPSPCPR-w-aktywizacji-spolecznej-i-zawodowej-ON&Itemid=544&lang=pl#.
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poziomie nie niższym niż podana w kryterium wartość docelowa, którą 

należy wskazać procentowo.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

typu/typów 

(nr) 

IV. ELEMENTY KONKURSU 

1. Weryfikacja braków w zakresie warunków formalnych lub oczywistych omyłek. 

2. Ocena merytoryczna wniosku. 

3. Etap negocjacji. 
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Część A. FISZKA DLA PROJEKTÓW KONKURSOWYCH 

DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE  

RPOWŚ 2014-2020 

Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na 

zatrudnienie   

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

1. Cel 

szczegółowy 

RPOWŚ 

w ramach którego 

realizowane będą 

projekty 

Cel szczegółowy: Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym poprzez wzmocnienie ich szans na zatrudnienie 

2. Priorytet 

inwestycyjny 

Priorytet inwestycyjny 9i. Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans 

oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie 

3. Nr konkursu 2 
Planowany kwartał 

ogłoszenia konkursu  
I  II  III X IV  

4. Planowany 

miesiąc  

rozpoczęcia 

naboru wniosków 

o dofinansowanie 

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

       X     

5. Planowana 

alokacja (PLN) 

podmioty publiczne –      2 550 000,00 – UE 

podmioty niepubliczne – 2 550 000,00 – UE 

                                              300 000,00 – BP 

6. Wymagany wkład własny beneficjenta 

TAK  x NIE  

Minimalny udział wkładu własnego  

w finansowaniu wydatków 

kwalifikowalnych projektu  

min. 15% - podmioty publiczne 

min. 5% - podmioty 

niepubliczne 

7. Typ/typy 

projektów 

przewidziane do 

realizacji w 

ramach konkursu 

1. Kompleksowa i zindywidualizowana aktywizacja społeczno-zawodowa wykorzystująca  

w zależności od potrzeb elementy aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej  

i zdrowotnej, obejmująca następujące działania:    

a) narzędzia oraz formy aktywnej integracji i pracy socjalnej, w szczególności:  

 kontrakty socjalne, w ramach których możliwe jest zastosowanie:  

 pracy socjalnej (zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej), 

 prac społecznie użytecznych (zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy),  

 usług aktywnej integracji (zgodnie z definicją znajdującą się w słowniku 

terminologicznym SZOOP),  

 działań o charakterze środowiskowym, obejmujących:  

 przygotowanie i wsparcie działań indywidualnych i programów środowiskowych  

(w tym spotkania z grupami docelowymi, diagnozowanie potrzeb i zasobów danej 

społeczności); 

 edukację społeczną i obywatelską (w tym spotkania, konsultacje i debaty 

społeczne dla mieszkańców); 

 działania o charakterze integracyjnym, wynikające np. z ustawy o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  oraz narkomanii; 

 programy aktywności lokalnej, przewidujące możliwość zastosowania w ramach 

projektu:  

 środowiskowej pracy socjalnej realizowanej przez pracownika socjalnego lub inną 
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osobę; 

 usług aktywnej integracji  (zgodnie z definicją znajdującą się w słowniku 

terminologicznym SZOOP); 

  prac społecznie użytecznych (zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy); 

 działań o charakterze środowiskowym, obejmujących:  

 przygotowanie i wsparcie działań indywidualnych i programów środowiskowych 

(w tym spotkania z grupami docelowymi, diagnozowanie potrzeb i zasobów danej 

społeczności); 

 edukację społeczną i obywatelską (w tym spotkania, konsultacje i debaty społeczne 

dla mieszkańców); 

 działania o charakterze integracyjnym, wynikające np. z ustawy o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz narkomanii; 

 programy integracji społecznej i zawodowej osób  

z niepełnosprawnościami przewidujące możliwość zastosowania w ramach projektu:  

 środowiskowej pracy socjalnej, 

 usług aktywnej integracji (zgodnie z definicją znajdującą się w słowniku 

terminologicznym SZOOP); 

 działań o charakterze środowiskowym na zasadach przewidzianych dla programu 

aktywności lokalnej; 

b) kursy, szkolenia i inne zajęcia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji  

i kompetencji zawodowych;  

c) aktywizację zawodową poprzez staże, subsydiowane zatrudnienie, zatrudnienie wspomagane 

dla osób z niepełnosprawnościami oraz działania wspierające,  

w tym poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, trener pracy; 

d) reintegrację społeczną i zawodową realizowaną przez Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakłady 

Aktywności Zawodowej, Kluby Integracji Społecznej i Centra Integracji Społecznej;  

e)  terapię oraz poradnictwo indywidualne i grupowe (w tym psychologiczne   

i  psychospołeczne) wspierające umiejętności społeczne i zawodowe umożliwiające powrót 

do życia społecznego, w tym aktywizację zawodową i powrót na rynek pracy; 

f) wsparcie środowiskowe na rzecz integracji zawodowej i społecznej (m.in. działania związane 

z animacją lokalną, streetworkingiem, coachingiem, treningiem pracy)  

z uwzględnieniem wolontariatu. 

II. ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (w podziale na płeć i ogółem) 

1. WSKAŹNIKI REZULTATU  

Nazwa wskaźnika 
Szacunkowa wartość docelowa wskaźnika 

(Ogółem)  

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, które uzyskały 

kwalifikacje po opuszczeniu programu 

Podlega monitorowaniu 

2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, które uzyskały 

kwalifikacje lub nabyły kompetencje po 

opuszczeniu programu 

34% 

3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym poszukujących pracy 

po opuszczeniu programu 

35% 

 

4. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym pracujących po 
30% 
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opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na 

własny rachunek) 

2. WSKAŹNIKI PRODUKTU
 

Nazwa wskaźnika 
Szacunkowa wartość docelowa wskaźnika 

(Ogółem) 

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych wsparciem  

w programie 

315 

2. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych 

wsparciem w programie 
47 

III. KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

1. OGÓLNE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW – kryteria stanowią załącznik nr 3 do Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych dla RPOWŚ 2014-2020 

2. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW  

2.1 KRYTERIA DOSTĘPU 

1. Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące. 

Uzasadnienie: 

Kryterium zostanie spełnione, gdy okres realizacji projektu zaplanowany 

jest  na okres nie dłuższy niż 24 miesiące.  

Okres 24 miesięcy należy liczyć  jako pełne miesiące kalendarzowe. 

IOK w uzasadnionych przypadkach, na etapie realizacji projektu, 

dopuszcza możliwość odstępstwa w zakresie przedmiotowego kryterium 

przez wydłużenie terminu realizacji projektu. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

2. Projekt jest skierowany wyłącznie do osób, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze gmin/miast nie 

zdefiniowanych w ramach Obszarów Strategicznej Interwencji, w przypadku podmiotów – posiadają siedzibę, filię, 

delegaturę, oddział czy inną jednostkę organizacyjną poza obszarem OSI. 

Uzasadnienie: 

Kryterium zostanie spełnione, gdy w ramach projektu wsparciem objęte 

zostaną wyłącznie osoby uczące się, pracujące lub zamieszkujące w 

rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w  przypadku podmiotów 

posiadające siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie 

dozwoloną jednostkę organizacyjną działalności podmiotu - poza 

obszarem gmin/miast należących do obszaru:  

 OSI – obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych  

oraz  

 OSI – obszary funkcjonalne miast tracące funkcje społeczno-

gospodarcze  

określonych na podstawie obowiązującego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego.   

W przypadku gmin miejsko-wiejskich położonych na obszarze OSI – 

obszar o najgorszym dostępie do usług publicznych, wsparcie kierowane 

jest do osób zamieszkałych, uczących się lub pracujących i/lub 

podmiotów wyłącznie na obszarze miast w tych gminach.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

3. Projekt jest skierowany wyłącznie do osób, które uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie gmin/powiatów z  woj. 

świętokrzyskiego nie objętych wsparciem w ramach trybu pozakonkursowego.   
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Uzasadnienie: 

Kryterium zostanie spełnione, gdy w ramach projektu wsparciem objęte 

zostaną wyłącznie osoby uczące się, pracujące lub zamieszkujące  

w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, poza obszarem 

powiatów/gmin objętych wsparciem w ramach trybu pozakonkursowego 

(RPSW.09.01.00-IZ.00-26-226/18, RPSW.09.01.00-IZ.00-26-233/19).  

 

Gminy wykluczone z możliwości objęcia wsparciem: 

Gmina Chmielnik, Gmina Zagnańsk, Gmina Bogoria, Gmina Staszów, 

Gmina Skarżysko Kościelne, Miasto I Gmina Daleszyce, Gmina 

Strawczyn, Gmina Bodzentyn, Gmina Pawłów, Gmina Pińczów, Gmina 

Połaniec, Gmina Kielce, Gmina Łączna, Gmina Kazimierza Wielka, 

Gmina Sędziszów, Gmina Górno, Gmina Busko-Zdrój, Gmina Bieliny. 

IOK w uzasadnionych przypadkach, , dopuszcza możliwość  

w regulaminie konkursu rozszerzenia listy obszarów wsparcia w 

przypadku rezygnacji z realizacji projektu w trybie pozakonkursowym. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku  

o dofinansowanie projektu oraz aktualnej zatwierdzonej listy umów  

w ramach trybu pozakonkursowego. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

4. W przypadku projektu realizowanego na terenie gmin należących do powiatu/ów objętych wsparciem w ramach trybu 

pozakonkursowego Wnioskodawca zapewnia,  iż grupa docelowa obejmuje  innych uczestników niż grupa docelowa 

objęta wsparciem w ramach trybu pozakonkursowego. 

Uzasadnienie: 

Kryterium zostanie spełnione, gdy we wnioskach  o dofinansowanie  

zostanie  zachowania linia demarkacyjna pomiędzy trybem 

pozakonkursowym i konkursowym w zakresie grupy docelowej  

(np.: osoby bezdomne, osoby z niepełnosprawnościami).  

Zgodnie z przedmiotowym kryterium, w gminach wchodzących w skład 

powiatu właściwego dla realizowanego przez PCPR projektu 

pozakonkursowego mogą być realizowane projekty konkursowe, o ile 

grupy docelowe projektów dla powiatu i projektów zaplanowanych do 

realizacji w gminach, będą różne. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

5. Projekt zakłada: 

 w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym minimalny poziom efektywności 

społecznej  na poziomie 34%, a minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej  – 30%; 

 w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami minimalny poziom efektywności społecznej na poziomie 34%,  

a minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej – 12%. 

Uzasadnienie: 

Kryterium zostanie spełnione, gdy w treści wniosku o dofinansowanie  

zostaną  wskazane zapisy dotyczące osiągnięcia poziomów efektywności 

społecznej i efektywności zatrudnieniowej na poziomie nie niższym niż 

podana w kryterium wartość docelowa. Należy wskazać ją jako wartość 

procentową.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

6. W przypadku realizacji wsparcia w funkcjonujących ZAZ/WTZ Wnioskodawca zapewnia wsparcie poprzez:  

 W przypadku ZAZ - zwiększenie liczby osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych w istniejących ZAZ/ 

wsparcie osób z niepełnosprawnościami dotychczas zatrudnionych w ZAZ nową ofertą w postaci usług 

aktywnej integracji. 

 W przypadku WTZ - wsparcie usługami aktywnej integracji nowych osób w istniejących WTZ/ wsparcie 

dotychczasowych uczestników WTZ nową ofertą w postaci usług aktywnej integracji..  

Uzasadnienie: 

Kryterium zostanie spełnione, gdy w treści wniosku o dofinansowanie  

zostaną  wskazane zapisy dotyczące rodzajów planowanego wsparcia 

dla ZAZ/WTZ. 

W ramach przedmiotowego kryterium dopuszczalne są następujące 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1d 
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rodzaje wsparcia dla ZAZ/WTZ: 

1. projekt zakłada wsparcie w ramach Zakładów Aktywności Zawodowej 

(ZAZ) poprzez: 

 zwiększenie liczby osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych  

w istniejących ZAZ, z możliwością objęcia tych osób usługami 

aktywnej integracji 

      i/lub 

 wsparcie osób z niepełnosprawnościami dotychczas zatrudnionych 

w ZAZ nową ofertą w postaci usług aktywnej integracji 

ukierunkowaną na przygotowanie osób zatrudnionych w ZAZ do 

podjęcia zatrudnienia poza ZAZ: na otwartym rynku pracy lub w 

przedsiębiorczości społecznej. 

2. projekt zakłada wsparcie w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej 

(WTZ) poprzez: 

 wsparcie usługami aktywnej integracji nowych osób w istniejących 

WTZ 

      i/lub 

 wsparcie dotychczasowych uczestników WTZ nową ofertą  

w postaci usług aktywnej integracji, ukierunkowaną na 

przygotowanie ich do podjęcia zatrudnienia i ich zatrudnienie:  

w ZAZ, na otwartym lub chronionym rynku pracy lub  

w przedsiębiorczości społecznej. 

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku 

o dofinansowanie. 

7. Projekt zakłada wsparcie na utworzenie podmiotów reintegracji społecznej i zawodowej KIS/CIS/ZAZ na obszarze 

gminy/powiatu, na terenie którego taki podmiot nie funkcjonuje. 

Uzasadnienie: 

Kryterium zostanie spełnione, gdy we wniosku o dofinansowanie zostanie 

wykazane, iż w przypadku KIS na terenie gminy, a w przypadku CIS i 

ZAZ na terenie powiatu nie funkcjonuje żaden ww. podmiot. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1d 

8. Beneficjent zapewni trwałość CIS/KIS/ZAZ utworzonych w ramach projektu ze środków EFS co najmniej przez okres 

odpowiadający okresowi realizacji projektu.   

Uzasadnienie: 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie okres zachowania trwałości 

nowotworzonych CIS/KIS/ZAZ. 

Zobowiązanie dotyczy zachowania trwałości utworzonych w ramach 

projektu podmiotów po zakończeniu realizacji projektu, co najmniej przez 

okres odpowiadający okresowi realizacji projektu (podstawą do uznania 

kryterium za spełnione będzie zamieszczenie przez Wnioskodawcę  

w treści wniosku deklaracji o zachowaniu trwałości, przez utrzymanie 

utworzonych w ramach projektu podmiotów  co najmniej przez okres 

odpowiadający okresowi realizacji projektu (ze środków innych niż 

europejskie). 

Trwałość powinna być rozumiana jako instytucjonalna gotowość 

podmiotu do świadczenia usług. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1d 

9. W przypadku realizacji wsparcia w  istniejących KIS/CIS Wnioskodawca zapewnia utworzenie nowych miejsc 

reintegracji społecznej i zawodowej w KIS/CIS. 

Uzasadnienie: 
Kryterium zostanie spełnione, gdy we wniosku o dofinansowanie zostanie 

wykazany niedostateczny poziom dostępności usług danego podmiotu.  

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1d 
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W ramach przedmiotowego kryterium wsparcie jest udzielane na 

stworzenie nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

10. Projekt zakłada współpracę projektodawcy z OWES w zakresie tworzenia miejsc pracy w PES. 

Uzasadnienie: 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy w projekcie 

zaplanowano współpracę z OWES właściwym terytorialnie  dla obszaru 

realizacji projektu w zakresie tworzenia miejsc pracy w PES.  Kryterium 

ma na celu wsparcie uczestników projektu w podjęciu zatrudnienia  

w PES przy współudziale OWES.  

Nawiązanie współpracy musi przyjąć formę pisemną np. podpisanie 

porozumienia.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

11. Projekt przewiduje preferencje uczestnictwa jednej lub kilku z wymienionych poniżej grup:   

a) osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego 

wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których 

mowa w rozdziale 3 pkt. 15 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; 

b) osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osób z niepełnosprawnością sprzężoną, 

osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z całościowymi 

zaburzeniami rozwojowymi; 

c) osób lub rodzin korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, przy czym zakres 

wsparcia nie może powielać działań, które dana osoba lub rodzina otrzymuje z PO PŻ w ramach działań 

towarzyszących, o których mowa ww. Programie; 

d) osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i zamieszkujące obszary poddane rewitalizacji wskazane  

w gminnych programach rewitalizacji. 

Uzasadnienie: 

Kryterium zostanie spełnione, gdy w treści wniosku o dofinansowanie 

zostanie wykazane w jaki sposób osoby z wymienionych w kryterium 

grup będą preferowane do udziału w projekcie. Osoby te muszą być 

rekrutowane w pierwszej kolejności, co musi zostać odzwierciedlone  

w procedurze rekrutacji, w szczególności w kryteriach rekrutacji 

uczestników do projektu. 

W przypadku pkt a wsparcie nie będzie udzielane osobom odbywającym 

karę pozbawienia wolności z wyjątkiem osób objętych dozorem 

elektronicznym. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

2. 2 KRYTERIA PREMIUJĄCE 

1. Realizacja projektu w partnerstwie wielosektorowym – co najmniej dwa sektory spośród 

sektora społecznego, prywatnego, publicznego. 
Waga punktowa: 5 

Uzasadnienie: 

Współdziałanie instytucji działających w różnych obszarach umożliwia 

angażowanie jak największej liczby podmiotów działających na rzecz 

osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.  

Kryterium zostanie spełnione, gdy w treści wniosku o dofinansowanie  

zostaną  wskazane zapisy dotyczące zawarcia partnerstwa 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 
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2. Projekt  zakłada  wykorzystanie rozwiązań   lub  produktów wypracowanych w obszarze 

integracji społecznej w ramach: 

 projektów  systemowych Programu  Operacyjnego Kapitał Ludzki 

 projektów innowacyjnych Programu Inicjatywy Wspólnotowej  EQUAL, 

Programu  Operacyjnego Kapitał  Ludzki  lub  PO WER. 

Waga punktowa: 5 

Uzasadnienie: 

Wnioskodawca wskazuje we wniosku o dofinansowanie projektu 

rozwiązania, instrumenty, narzędzia lub metody wypracowane w 

projektach innowacyjnych i program/projekt, w ramach którego zostały 

one wypracowane i zwalidowane. 

Projekt zapewnia wykorzystanie rozwiązań systemowych PO KL i/lub 

innowacyjnych wypracowanych w ramach IW EQUAL,POKL, PO WER 

dotyczących aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  lub wykorzystanie modelu 

aktywizującego osoby zagrożone wykluczeniem społecznym 

wypracowanego na podstawie zwalidowanych rezultatów PIW  EQUAL. 

Wnioskodawca ma możliwość zapoznania się  

z rozwiązaniami innowacyjnymi wypracowanymi w ramach PO KL oraz 

PIW EQUAL na stronie Krajowej Instytucji Wspomagającej, pod 

adresem: www.kiw-pokl.org.pl w obszarze „Zatrudnienie i integracja 

społeczna (bloki tematyczne)”. 

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na stronie 

www.power.gov.pl w obszarze aktywnej integracji. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o 

dofinansowanie projektu. Wnioskodawca ma możliwość zapoznania się z 

rozwiązaniami innowacyjnymi wypracowanymi w ramach PO KL oraz 

PIW EQUAL na stronie Krajowej Instytucji Wspomagającej, pod 

adresem: www.kiw-pokl.org.pl w obszarze „Zatrudnienie i integracja 

społeczna” (bloki tematyczne).  

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na stronie 

www.power.gov.pl. 

Przykładowe rozwiązanie do zastosowania to Model wsparcia zadań 

OPS/PCPR w aktywizacji społecznej i zawodowej osób 

niepełnosprawnych został opracowany w ramach projektu 

współfinansowanego ze środków EFS z Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki o tytule „Centrum Asystentury Społecznej – Model Wsparcia 

Zadań OPS/PCPR w aktywizacji społecznej i zawodowej ON”. 

Produktem finalnym projektu jest „Podręcznik organizacji centrum 

asystentury społecznej dla NGO i JST” dostępny na stronie internetowej 

http://www.kiw-

pokl.org.pl/index.php?option=com_sobipro&pid=286&sid=1196:Centrum-

Asystentury-Spolecznej-CAS-Model-Wsparcia-Zadan-OPSPCPR-w-

aktywizacji-spolecznej-i-zawodowej-ON&Itemid=544&lang=pl# 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

3. Projekt zakłada, że  wskaźnik rezultatu „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie  

z pracującymi na własny rachunek)” zostanie osiągnięty na poziomie co najmniej 30%. 

Waga punktowa: 30 

Uzasadnienie: 

Kryterium zostanie spełnione, gdy w treści wniosku o dofinansowanie  

zostaną  wskazane zapisy dotyczące osiągnięcia wskaźnika rezultatu na 

poziomie nie niższym niż podana w kryterium wartość docelowa, którą 

należy wskazać procentowo.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

http://www.kiw-pokl.org.pl/
http://www.power.gov.pl/
http://www.kiw-pokl.org.pl/
http://www.power.gov.pl/
http://www.kiw-pokl.org.pl/index.php?option=com_sobipro&pid=286&sid=1196:Centrum-Asystentury-Spolecznej-CAS-Model-Wsparcia-Zadan-OPSPCPR-w-aktywizacji-spolecznej-i-zawodowej-ON&Itemid=544&lang=pl#.
http://www.kiw-pokl.org.pl/index.php?option=com_sobipro&pid=286&sid=1196:Centrum-Asystentury-Spolecznej-CAS-Model-Wsparcia-Zadan-OPSPCPR-w-aktywizacji-spolecznej-i-zawodowej-ON&Itemid=544&lang=pl#.
http://www.kiw-pokl.org.pl/index.php?option=com_sobipro&pid=286&sid=1196:Centrum-Asystentury-Spolecznej-CAS-Model-Wsparcia-Zadan-OPSPCPR-w-aktywizacji-spolecznej-i-zawodowej-ON&Itemid=544&lang=pl#.
http://www.kiw-pokl.org.pl/index.php?option=com_sobipro&pid=286&sid=1196:Centrum-Asystentury-Spolecznej-CAS-Model-Wsparcia-Zadan-OPSPCPR-w-aktywizacji-spolecznej-i-zawodowej-ON&Itemid=544&lang=pl#.
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IV. ELEMENTY KONKURSU 

1.   Weryfikacja braków w zakresie warunków formalnych lub oczywistych omyłek. 

2. Ocena merytoryczna wniosku. 

3. Etap negocjacji. 
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Część A. FISZKA DLA PROJEKTÓW KONKURSOWYCH 

DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE  

RPOWŚ 2014-2020 

Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług 

społecznych  

i zdrowotnych  

Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych 

Konkurs dedykowany dla Obszaru Strategicznej Interwencji – obszary 

wiejskie o najgorszym dostępie do usług publicznych 

Projekty konkursowe w formule projektów problemowych – wsparcie 

osób niesamodzielnych 

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

1. Cel 

szczegółowy 

RPOWŚ 

w ramach 

którego 

realizowane 

będą projekty 

Cel szczegółowy: Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług 

środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób 

zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym 

2. Priorytet 

inwestycyjny 

Priorytet inwestycyjny 9iv. Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz 

wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie 

ogólnym 

3. Nr konkursu 1 
Planowany kwartał 

ogłoszenia konkursu  
I x II  III  IV  

4. Planowany 

miesiąc  

rozpoczęcia 

naboru 

wniosków o 

dofinansowanie 

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

   x         

5. Planowana 

alokacja (PLN) 

12 750 000 – UE 

  1 125 000 – BP 

6. Wymagany wkład własny beneficjenta 

TAK  x NIE  

Minimalny 

udział wkładu 

własnego  

w 

finansowaniu 

wydatków 

kwalifikowalny

ch projektu  

min. 7,5%  

7. Typ/typy 

projektów 

przewidziane do 

realizacji w 

ramach 

konkursu 

Ułatwianie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych, poprzez:    

1. Deinstytucjonalizację opieki nad osobami niesamodzielnymi, poprzez rozwój alternatywnych form 

opieki nad osobami niesamodzielnymi (w tym osobami starszymi), obejmującą: 

a) tworzenie miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie usług świadczonych 

w społeczności lokalnej w nowych jak i istniejących placówkach zapewniających opiekę 

dzienną i całodobową (w tym osób starszych, z niepełnosprawnościami, chorych);  

b) wsparcie dla usług asystenckich, opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych  

w ramach opieki rodzinnej i środowiskowej, m.in. w formie rodzinnych domów pomocy, usług 

asystenta osoby niepełnosprawnej, 

c) usługi świadczone w mieszkaniach chronionych i mieszkaniach wspomaganych 
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(treningowych, wspieranych) – np. pobyt okresowy lub stały dla osób starszych 

i niepełnosprawnych, częściowo lub całkowicie niesamodzielnych i wymagających wsparcia  

w formie usług opiekuńczych. 

2. Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób związanych ze świadczeniem usług społecznych,  

w tym opiekunów (w szczególności członków rodzin) w zakresie opieki nad osobami 

niesamodzielnymi, w tym osobami starszymi. 

Wsparcie przewidziane w ramach typu projektu nr 2 musi być realizowane łącznie z typem projektu 

nr 1. 

II. ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (w podziale na płeć i ogółem) 

1. WSKAŹNIKI REZULTATU  

Nazwa wskaźnika 
Szacunkowa wartość docelowa wskaźnika 

(Ogółem)  

1. Liczba wspartych w programie miejsc 

świadczenia usług społecznych istniejących po 

zakończeniu projektu 

185 

2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, 

uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, 

zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie 

z prowadzącymi działalność na własny rachunek) 

po opuszczeniu programu 

23% 

3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, które opuściły opiekę 

instytucjonalną na rzecz  usług społecznych 

świadczonych w społeczności lokalnej  

w programie 

podlega monitorowaniu  

4. Liczba utworzonych w programie miejsc 

świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych 

istniejących po zakończeniu projektu 

podlega monitorowaniu  

5. Liczba utworzonych w programie miejsc 

świadczenia usług w mieszkaniach 

wspomaganych i chronionych istniejących po 

zakończeniu projektu 

podlega monitorowaniu  

2. WSKAŹNIKI PRODUKTU
 

Nazwa wskaźnika 
Szacunkowa wartość docelowa wskaźnika 

(Ogółem) 

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych usługami 

społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym 

w programie 

1 436 

2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych usługami 

asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi  

w społeczności lokalnej w programie 

podlega monitorowaniu  

3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych usługami  

w postaci mieszkań chronionych  

podlega monitorowaniu  



20 

i wspomaganych w programie 

III. KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

1. OGÓLNE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW – kryteria stanowią załącznik nr 3 do Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych dla RPOWŚ 2014-2020 

2. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW  

2.1 KRYTERIA DOSTĘPU 

1. Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy. 

Uzasadnienie: 

Kryterium zostanie spełnione, gdy okres realizacji projektu 

zaplanowany jest  na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy.  

Okres 36 miesięcy należy liczyć  jako pełne miesiące 

kalendarzowe. 

IOK w uzasadnionych przypadkach, na etapie realizacji projektu, 

dopuszcza możliwość odstępstwa w zakresie przedmiotowego 

kryterium przez wydłużenie terminu realizacji projektu, 

uwzględniając ograniczenia wynikające z Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć  

w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-

2020. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1, 2 

2. Projekt jest skierowany wyłącznie do osób z obszarów wiejskich położonych na terenie Obszaru Strategicznej 

Interwencji (OSI) – obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych, które uczą się, pracują lub zamieszkują  

w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze wiejskim OSI. 

Uzasadnienie: 

Realizacja dedykowanego wsparcia dla osób  

z obszaru OSI wynika z terytorialnego rozkładu interwencji 

wskazanego w RPOWŚ 2014-2020. 

Obszar OSI o najgorszym dostępie do usług publicznych określony 

został na podstawie obowiązującego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego 

i obejmuje następujące gminy: Gowarczów, Stąporków, Smyków, 

Radoszyce, Fałków, Ruda Maleniecka, Słupia Konecka, 

Kluczewsko, Secemin, Radków, Moskorzew, Słupia Jędrzejowska, 

Nagłowice, Oksa, Małogoszcz, Imielno, Wodzisław, Michałów, 

Działoszyce, Złota, Kazimierza Wielka, Skalbmierz, Czarnocin, 

Bejsce, Opatowiec, Wiślica, Nowy Korczyn, Solec-Zdrój, Stopnica, 

Tuczępy, Pacanów, Gnojno, Szydłów, Osiek, Oleśnica, Opatów, 

Lipnik, Wojciechowice, Iwaniska, Baćkowice, Sadowie, Tarłów, 

Ćmielów, Bałtów, Bodzechów, Kunów, Waśniów, Mirzec, Wąchock, 

Bliżyn, Mniów, Łopuszno, Pierzchnica, Raków, Łagów, Bodzentyn, 

Klimontów, Łoniów, Koprzywnica, Samborzec, Obrazów, Wilczyce, 

Dwikozy.  

W przypadku gmin miejsko-wiejskich wsparcie kierowane jest do 

osób zamieszkałych, uczących się lub pracujących wyłącznie na 

obszarach wiejskich położonych na terenach tych gmin.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1, 2 
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3. Projekt jest zgodny ze standardami realizacji usług społecznych określonymi w załączniku nr 1 do 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 

obowiązujących na dzień ogłoszenia konkursu. 

Uzasadnienie: 

Kryterium zostanie spełnione, gdy wsparcie zaplanowane w 

ramach projektu będzie zgodne z minimalnymi standardami 

świadczenia usług społecznych określonymi w załączniku nr 1 do 

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. 

IOK w uzasadnionych przypadkach, na etapie realizacji projektu, 

dopuszcza możliwość odstępstwa w zakresie przedmiotowego 

kryterium przez dostosowanie realizowanych w ramach projektu 

usług do warunków wynikających z zaktualizowanej wersji 

Wytycznych  w zakresie realizacji przedsięwzięć  obszarze 

włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.   

W takim przypadku kryterium będzie nadal uznane za spełnione. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1, 2 

4. Projekt odpowiada na problemy i potrzeby w świadczeniu usług opiekuńczych i/lub asystenckich zidentyfikowane na 

obszarze jego realizacji, przy uwzględnieniu trendów demograficznych oraz poziomu ich dostępności. 

Uzasadnienie: 

Kryterium zostanie spełnione, gdy we wniosku o dofinansowanie 

zostaną przedstawione wyniki (przeprowadzonej przez 

Wnioskodawcę wraz z Partnerami (jeżeli dotyczy)) analizy 

problemów i potrzeb w świadczeniu usług opiekuńczych i/lub 

asystenckich na obszarze realizacji projektu, w tym dane 

ilościowe.  

Diagnoza powinna zawierać zwięzły opis problemów i potrzeb 

osób zamieszkujących na obszarze realizacji projektu w zakresie 

świadczenia usług oraz poziomu ich dostępności na danym 

obszarze, przy uwzględnieniu trendów demograficznych.  

Zaplanowane w ramach projektu działania muszą odpowiadać na 

zidentyfikowane w diagnozie problemy i potrzeby w świadczeniu 

usług. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1, 2 

5. Wnioskodawca zapewnia, że wsparcie dla usług opiekuńczych i/lub asystenckich prowadzi każdorazowo do 

zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej oraz liczby osób objętych tymi usługami  

w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. 

Uzasadnienie: 

Kryterium zostanie spełnione, jeżeli Wnioskodawca zapewni  

w ramach projektu zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług 

opiekuńczych i/lub liczby asystentów funkcjonujących w ramach 

nowych lub istniejących podmiotów oraz liczby osób objętych tymi 

usługami. Dodatkowo istnieje możliwość wsparcia osób 

dotychczas obejmowanych usługami przez Wnioskodawcę lub 

Partnera. 

Realizowane w projekcie wsparcie nie może spowodować 

zmniejszenia dotychczasowego finansowania usług 

asystenckich/opiekuńczych przez Wnioskodawcę lub Partnera 

projektu lub zastąpienia środkami projektu dotychczasowego 

finansowania usług asystenckich/ opiekuńczych ze środków 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 
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innych niż europejskie.   

Powyższe wymogi nie dotyczą wsparcia dla usług opiekuńczych 

świadczonych przez opiekunów faktycznych. 

W treści wniosku należy wskazać liczbę istniejących miejsc oraz 

liczbę nowych miejsc tworzonych w ramach projektu. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

6. Projekt przewiduje preferencje uczestnictwa osób:  

 z niepełnosprawnościami,  

 niesamodzielnych,  

których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej.  

Uzasadnienie: 

Podstawą do uznania kryterium za spełnione będzie zapewnienie 

w pierwszej kolejności udziału we wsparciu osobom z 

niepełnosprawnościami oraz osobom niesamodzielnym, których 

dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego 

(na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie),  

o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej. Wysokość kryterium dochodowego określa 

Rozporządzenie Rady Ministrów.  

W stosunku do uczestników, których dochód nie przekracza 150% 

kryterium dochodowego (chyba że uchwała rady gminy stanowi 

inaczej) nie jest możliwe pobieranie opłat za usługi 

realizowane w ramach projektu. Osoby te muszą być 

rekrutowane w pierwszej kolejności do projektu, co musi zostać 

odzwierciedlone w procedurze rekrutacji, w szczególności  

w  kryteriach rekrutacji uczestników do projektu. 

Kryteria rekrutacji muszą uwzględniać sytuację materialną osób 

niesamodzielnych oraz ich opiekunów faktycznych, rodzaj usług 

oraz specyfikę grupy docelowej.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

7. Projekt zakłada, że wsparcie każdej osoby niesamodzielnej oraz osoby z niepełnosprawnościami odbywa się na 

podstawie indywidualnie przygotowanego planu wsparcia, opracowanego we współpracy z uczestnikiem projektu.  

Uzasadnienie: 

Podstawą do uznania kryterium za spełnione będzie zapewnienie 

zindywidualizowanego wsparcia dla każdej osoby niesamodzielnej 

oraz osoby z niepełnosprawnościami. Wnioskodawca umożliwia 

osobom niesamodzielnym i osobom z niepełnosprawnościami 

wpływ na świadczoną pomoc. Przygotowanie planu wsparcia musi 

zostać poprzedzone przeprowadzeniem indywidualnej diagnozy 

sytuacji rodzinnej i materialnej. Wnioskodawca zobowiązany jest 

do zapewnienia decyzyjności w sprawie ostatecznego kształtu, 

formy i zakresu wsparcia osobie niesamodzielnej/osobie  

z niepełnosprawnością lub osobie niesamodzielnej/  

z niepełnosprawnością (których stan zdrowia nie pozwala na 

świadome podjęcie decyzji) wspólnie z opiekunem prawnym/ 

opiekunem faktycznym. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

8. Wnioskodawca zapewni trwałość miejsc świadczenia usług asystenckich i/lub opiekuńczych utworzonych w ramach 

projektu po zakończeniu jego realizacji – co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu 

wskazanemu we wniosku o dofinansowanie. 
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Uzasadnienie: 

Warunkiem uznania kryterium za spełnione będzie zamieszczenie 

przez Wnioskodawcę w treści wniosku deklaracji o zachowaniu 

trwałości efektów, przez utrzymanie utworzonych w ramach 

projektu miejsc świadczenia usług asystenckich i/lub opiekuńczych 

w liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu 

zapotrzebowaniu na tego typu usługi – co najmniej przez okres 

odpowiadający okresowi realizacji projektu.  

Wnioskodawca w treści wniosku o dofinansowanie przedstawia 

sposób w jaki zapewniona zostanie trwałość miejsc świadczenia 

usług po zakończeniu realizacji projektu oraz wskazuje źródło 

finansowania. Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna 

gotowość podmiotów do świadczenia usług.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

9. Wnioskodawca zapewnia, że wsparcie dla osób niesamodzielnych realizowane w ramach projektu odbywa się zgodnie 

z „Ogólnoeuropejskimi wytycznymi dotyczącymi przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie 

lokalnych społeczności” oraz dokumentem „Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej w celu przejścia od opieki 

instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności – zestaw narzędzi”. 

Uzasadnienie: 

Podstawą do uznania kryterium za spełnione będzie deklaracja 

Wnioskodawcy, iż wsparcie w ramach projektu realizowane jest 

zgodnie z Wytycznymi stanowiącymi podstawę do wykorzystania 

funduszy Unii Europejskiej w celu przejścia od opieki 

instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych 

społeczności. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

2. 2 KRYTERIA PREMIUJĄCE 

1. Projekt jest komplementarny z inwestycjami infrastrukturalnymi:    

 zrealizowanymi bądź realizowanymi ze środków perspektywy finansowej 

2014-2020 na podstawie podpisanej przed dniem złożenia wniosku umowy  

o dofinansowanie projektu  

w ramach EFRR  

lub 

 planowanymi do realizacji ze środków perspektywy finansowej 2014-2020 na 

podstawie podpisanej przed dniem złożenia wniosku pre-umowy  

o dofinansowanie projektu w ramach EFRR. 

Waga punktowa: 5 

Uzasadnienie: 

Przez  komplementarność  działań  należy  rozumieć  ich  

dopełnianie się/uzupełnianie prowadzące do   realizacji 

określonego/ wspólnego celu (należy wskazać konkretne 

inwestycje i wykazać zakres ich komplementarności). Za działania 

komplementarne należy uznać takie inwestycje, które zostały 

zrealizowane bądź są realizowane ze środków perspektywy 

finansowej 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, lub zostały zaplanowane do realizacji na 

podstawie podpisanej przed dniem złożenia wniosku pre-umowy  

o dofinansowanie projektu w ramach EFRR.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

2. Projekt zakłada wykorzystanie rozwiązań lub produktów wypracowanych  

w obszarze integracji społecznej w ramach: 

 projektów systemowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

 projektów innowacyjnych Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, 

Waga punktowa: 5 
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Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lub PO WER. 

Uzasadnienie: 

Wnioskodawca wskazuje we wniosku o dofinansowanie projektu 

rozwiązania, instrumenty, narzędzia lub metody wypracowane  

w projektach innowacyjnych i program/projekt, w ramach którego 

zostały one wypracowane i zwalidowane. 

Projekt zapewnia wykorzystanie rozwiązań systemowych PO KL 

i/lub innowacyjnych wypracowanych w ramach IW EQUAL, POKL,  

PO WER dotyczących aktywizacji społeczno-zawodowej osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  lub 

wykorzystanie modelu aktywizującego osoby zagrożone 

wykluczeniem społecznym wypracowanego na podstawie 

zwalidowanych rezultatów PIW  EQUAL. 

Wnioskodawca ma możliwość zapoznania się z rozwiązaniami 

innowacyjnymi wypracowanymi w ramach PO KL oraz PIW 

EQUAL na stronie Krajowej Instytucji Wspomagającej, pod 

adresem: www.kiw-pokl.org.pl w obszarze „Zatrudnienie i 

integracja społeczna” (bloki tematyczne).  

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 

stronie www.power.gov.pl. 

Przykładowe rozwiązanie do zastosowania to Model wsparcia 

zadań OPS/PCPR w aktywizacji społecznej i zawodowej osób 

niepełnosprawnych został opracowany w ramach projektu 

współfinansowanego ze środków EFS z Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki o tytule „Centrum Asystentury Społecznej – Model 

Wsparcia Zadań OPS/PCPR w aktywizacji społecznej i zawodowej 

ON”. Produktem finalnym projektu jest „Podręcznik organizacji 

centrum asystentury społecznej dla NGO i JST” dostępny na 

stronie internetowej http://www.kiw-

pokl.org.pl/index.php?option=com_sobipro&pid=286&sid=1196:Ce

ntrum-Asystentury-Spolecznej-CAS-Model-Wsparcia-Zadan-

OPSPCPR-w-aktywizacji-spolecznej-i-zawodowej-

ON&Itemid=544&lang=pl# 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

3. Projekt zakłada utworzenie dla osób niesamodzielnych i/lub osób 

niepełnosprawnych:   

- mieszkania wspomaganego,  

i/lub 

- całodobowej placówki okresowego pobytu zapewniającej możliwość czasowej 

opieki (opieka wytchnieniowa). 

Waga punktowa: 10 

Uzasadnienie: 

Podstawą do uznania kryterium za spełnione będzie zaplanowanie 

w ramach projektu utworzenia mieszkania i/lub całodobowej 

placówki zgodnie z definicją mieszkania wspomaganego i opieki 

wytchnieniowej zawartymi w Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 

ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 

lata 2014-2020 oraz zapewnienie standardu usług określonego  

w niniejszych Wytycznych (Rozdział 6 – Wsparcie rozwoju usług 

społecznych w ramach PI 9iv oraz załącznik nr 1 do Wytycznych). 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

4. Projekt jest realizowany w partnerstwie jednostki/tek samorządu terytorialnego  

z obszaru realizacji projektu lub jej/ich jednostki/tek organizacyjnej/ych 
Waga punktowa: 10 

http://www.kiw-pokl.org.pl/
http://www.power.gov.pl/
http://www.kiw-pokl.org.pl/index.php?option=com_sobipro&pid=286&sid=1196:Centrum-Asystentury-Spolecznej-CAS-Model-Wsparcia-Zadan-OPSPCPR-w-aktywizacji-spolecznej-i-zawodowej-ON&Itemid=544&lang=pl#.
http://www.kiw-pokl.org.pl/index.php?option=com_sobipro&pid=286&sid=1196:Centrum-Asystentury-Spolecznej-CAS-Model-Wsparcia-Zadan-OPSPCPR-w-aktywizacji-spolecznej-i-zawodowej-ON&Itemid=544&lang=pl#.
http://www.kiw-pokl.org.pl/index.php?option=com_sobipro&pid=286&sid=1196:Centrum-Asystentury-Spolecznej-CAS-Model-Wsparcia-Zadan-OPSPCPR-w-aktywizacji-spolecznej-i-zawodowej-ON&Itemid=544&lang=pl#.
http://www.kiw-pokl.org.pl/index.php?option=com_sobipro&pid=286&sid=1196:Centrum-Asystentury-Spolecznej-CAS-Model-Wsparcia-Zadan-OPSPCPR-w-aktywizacji-spolecznej-i-zawodowej-ON&Itemid=544&lang=pl#.
http://www.kiw-pokl.org.pl/index.php?option=com_sobipro&pid=286&sid=1196:Centrum-Asystentury-Spolecznej-CAS-Model-Wsparcia-Zadan-OPSPCPR-w-aktywizacji-spolecznej-i-zawodowej-ON&Itemid=544&lang=pl#.
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działającej/ych w obszarze pomocy lub integracji społecznej z podmiotem/ami 

ekonomii społecznej prowadzącym/mi w swojej działalności statutowej usługi 

społeczne lub usługi społeczne i zdrowotne. 

Uzasadnienie: 

Kryterium zostanie spełnione jeżeli projekt będzie realizowany  

w partnerstwie co najmniej jednej JST z obszaru realizacji projektu 

lub jej jednostki organizacyjne z co najmniej jednym podmiotem 

ekonomii społecznej prowadzącym w swojej działalności 

statutowej usługi społeczne lub usługi społeczne i zdrowotne.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1, 2 

5. Projekt jest realizowany przez jednostkę samorządu terytorialnego lub jej 

jednostkę organizacyjną z wykorzystaniem mechanizmu zlecania zadań 

publicznych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie lub zgodnie z art. 15a ustawy z dnia 27 kwietnia 

2006 r. o spółdzielniach socjalnych – na realizację usług opiekuńczych  

i asystenckich. 

Waga punktowa: 10 

Uzasadnienie: 

Kryterium zostanie spełnione jeśli w projekcie realizowanym przez 

JST lub jej jednostkę organizacyjną zlecone zostaną zadania 

publiczne (usługi opiekuńcze i/lub asystenckie) zgodnie z zapisami 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub 

zgodnie z art. 15a ustawy o spółdzielniach socjalnych. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

IV. ELEMENTY KONKURSU 

1. Weryfikacja braków w zakresie warunków formalnych lub oczywistych omyłek. 

2. Ocena merytoryczna wniosku. 

3. Etap negocjacji. 
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Część A. FISZKA DLA PROJEKTÓW KONKURSOWYCH 

DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE  

RPOWŚ 2014-2020 

Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług 

społecznych i zdrowotnych  

Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych 

Konkurs dedykowany dla Obszaru Strategicznej Interwencji – 

obszary funkcjonalne miast tracących funkcje społeczno-

gospodarcze 

Projekty konkursowe w formule projektów problemowych – 

wsparcie osób niesamodzielnych 

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

1. Cel 

szczegółowy 

RPOWŚ 

w ramach którego 

realizowane będą 

projekty 

Cel szczegółowy: Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług 

środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób 

zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym 

2. Priorytet 

inwestycyjny 

Priorytet inwestycyjny 9iv. Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz 

wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych  

w interesie ogólnym 

3. Nr konkursu 2 
Planowany kwartał 

ogłoszenia konkursu  
I x II  III  IV  

4. Planowany 

miesiąc  

rozpoczęcia 

naboru wniosków 

o dofinansowanie 

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

   x         

5. Planowana 

alokacja (PLN) 

5 100 000 – UE 

   450 000 – BP 

6. Wymagany wkład własny beneficjenta 

TAK  x NIE  

Minimalny udział wkładu własnego  

w finansowaniu wydatków 

kwalifikowalnych projektu  

min. 7,5%  

7. Typ/typy 

projektów 

przewidziane do 

realizacji w 

ramach konkursu 

Ułatwianie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych, poprzez:    

1. Deinstytucjonalizację opieki nad osobami niesamodzielnymi, poprzez rozwój alternatywnych 

form opieki nad osobami niesamodzielnymi (w tym osobami starszymi), obejmującą: 

a) tworzenie miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie usług świadczonych 

w społeczności lokalnej w nowych jak i istniejących placówkach zapewniających opiekę 

dzienną i całodobową (w tym osób starszych, z niepełnosprawnościami, chorych);  

b) wsparcie dla usług asystenckich, opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych  

w ramach opieki rodzinnej i środowiskowej, m.in. w formie rodzinnych domów pomocy, 

usług asystenta osoby niepełnosprawnej, 

c) usługi świadczone w mieszkaniach chronionych i mieszkaniach wspomaganych 

(treningowych, wspieranych) – np. pobyt okresowy lub stały dla osób starszych 

i niepełnosprawnych, częściowo lub całkowicie niesamodzielnych i wymagających 

wsparcia w formie usług opiekuńczych. 

2. Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób związanych ze świadczeniem usług społecznych,  

w tym opiekunów (w szczególności członków rodzin) w zakresie opieki nad osobami 

niesamodzielnymi, w tym osobami starszymi. 
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Wsparcie przewidziane w ramach typu projektu nr 2 musi być realizowane łącznie z typem 

projektu nr 1. 

II. ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (w podziale na płeć i ogółem) 

1. WSKAŹNIKI REZULTATU  

Nazwa wskaźnika 
Szacunkowa wartość docelowa wskaźnika 

(Ogółem)  

1. Liczba wspartych w programie miejsc 

świadczenia usług społecznych istniejących po 

zakończeniu projektu 

74 

2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym poszukujących 

pracy, uczestniczących w kształceniu lub 

szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, 

pracujących (łącznie z prowadzącymi 

działalność na własny rachunek) po 

opuszczeniu programu 

23% 

3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, które opuściły 

opiekę instytucjonalną na rzecz  usług 

społecznych świadczonych w społeczności 

lokalnej w programie 

podlega monitorowaniu  

4. Liczba utworzonych w programie miejsc 

świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych 

istniejących po zakończeniu projektu 

podlega monitorowaniu  

5. Liczba utworzonych w programie miejsc 

świadczenia usług w mieszkaniach 

wspomaganych i chronionych istniejących po 

zakończeniu projektu 

podlega monitorowaniu  

2. WSKAŹNIKI PRODUKTU
 

Nazwa wskaźnika 
Szacunkowa wartość docelowa wskaźnika 

(Ogółem) 

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych usługami 

społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym 

w programie 

575 

2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych usługami 

asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi  

w społeczności lokalnej w programie 

podlega monitorowaniu  

3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych usługami  

w postaci mieszkań chronionych  

i wspomaganych w programie 

podlega monitorowaniu  

III. KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

1. OGÓLNE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW – kryteria stanowią załącznik nr 3 do Szczegółowego Opisu 

Osi Priorytetowych dla RPOWŚ 2014-2020 

2. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW  
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2.1 KRYTERIA DOSTĘPU 

1. Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy. 

Uzasadnienie: 

Kryterium zostanie spełnione, gdy okres realizacji projektu zaplanowany 

jest  na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy.  

Okres 36 miesięcy należy liczyć  jako pełne miesiące kalendarzowe. 

IOK w uzasadnionych przypadkach, na etapie realizacji projektu, 

dopuszcza możliwość odstępstwa w zakresie przedmiotowego kryterium 

przez wydłużenie terminu realizacji projektu, uwzględniając ograniczenia 

wynikające z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się 

do 

typu/typów 

(nr) 

1, 2 

2. Projekt jest skierowany wyłącznie do osób z Obszaru Strategicznej Interwencji (OSI) – obszary funkcjonalne miast 

tracących funkcje społeczno-gospodarcze, które uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu przepisów 

Kodeksu Cywilnego na obszarze OSI. 

Uzasadnienie: 

Realizacja dedykowanego wsparcia dla osób z obszaru OSI wynika  

z terytorialnego rozkładu interwencji wskazanego w RPOWŚ 2014-2020. 

Obszar OSI – miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze obejmuje 

wyłącznie tereny miast: Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna  

i Starachowice.   

Obszar OSI został określony na podstawie obowiązującego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się 

do 

typu/typów 

(nr) 

1, 2 

3. Projekt jest zgodny ze standardami realizacji usług społecznych określonymi w załączniku nr 1 do 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 obowiązujących na dzień ogłoszenia konkursu. 

Uzasadnienie: 

Kryterium zostanie spełnione, gdy wsparcie zaplanowane w ramach 

projektu będzie zgodne z minimalnymi standardami świadczenia usług 

społecznych określonymi w załączniku nr 1 do 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. 

IOK w uzasadnionych przypadkach, na etapie realizacji projektu, 

dopuszcza możliwość odstępstwa w zakresie przedmiotowego kryterium 

przez dostosowanie realizowanych w ramach projektu usług do warunków 

wynikających z zaktualizowanej wersji Wytycznych  w zakresie realizacji 

przedsięwzięć  obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa  

z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.   

W takim przypadku kryterium będzie nadal uznane za spełnione. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się 

do 

typu/typów 

(nr) 

1, 2 

4. Projekt odpowiada na problemy i potrzeby w świadczeniu usług opiekuńczych i/lub asystenckich zidentyfikowane 

na obszarze jego realizacji, przy uwzględnieniu trendów demograficznych oraz poziomu ich dostępności. 
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Uzasadnienie: 

Kryterium zostanie spełnione, gdy we wniosku o dofinansowanie zostaną 

przedstawione wyniki (przeprowadzonej przez Wnioskodawcę wraz  

z Partnerami (jeżeli dotyczy)) analizy problemów i potrzeb w świadczeniu 

usług opiekuńczych i/lub asystenckich na obszarze realizacji projektu,  

w tym dane ilościowe.  

Diagnoza powinna zawierać zwięzły opis problemów i potrzeb osób 

zamieszkujących na obszarze realizacji projektu w zakresie świadczenia 

usług oraz poziomu ich dostępności na danym obszarze, przy 

uwzględnieniu trendów demograficznych.  

Zaplanowane w ramach projektu działania muszą odpowiadać na 

zidentyfikowane w diagnozie problemy i potrzeby w świadczeniu usług. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się 

do 

typu/typów 

(nr) 

1, 2 

5. Wnioskodawca zapewnia, że wsparcie dla usług opiekuńczych i/lub asystenckich prowadzi każdorazowo do 

zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej oraz liczby osób objętych tymi usługami  

w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. 

Uzasadnienie: 

Kryterium zostanie spełnione, jeżeli Wnioskodawca zapewni w ramach 

projektu zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych i/lub 

liczby asystentów funkcjonujących w ramach nowych lub istniejących 

podmiotów oraz liczby osób objętych tymi usługami. Dodatkowo istnieje 

możliwość wsparcia osób dotychczas obejmowanych usługami przez 

Wnioskodawcę lub Partnera. 

Realizowane w projekcie wsparcie nie może spowodować zmniejszenia 

dotychczasowego finansowania usług asystenckich/opiekuńczych przez 

Wnioskodawcę lub Partnera projektu lub zastąpienia środkami projektu 

dotychczasowego finansowania usług asystenckich/opiekuńczych ze 

środków innych niż europejskie.   

Powyższe wymogi nie dotyczą wsparcia dla usług opiekuńczych 

świadczonych przez opiekunów faktycznych. 

W treści wniosku należy wskazać liczbę istniejących miejsc oraz liczbę 

nowych miejsc tworzonych w ramach projektu. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się 

do 

typu/typów 

(nr) 

1 

6. Projekt przewiduje preferencje uczestnictwa osób:  

 z niepełnosprawnościami,  

 niesamodzielnych,  

których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej.  

Uzasadnienie: 

Podstawą do uznania kryterium za spełnione będzie zapewnienie  

w pierwszej kolejności udziału we wsparciu osobom  

z niepełnosprawnościami oraz osobom niesamodzielnym, których dochód 

nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę 

samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa  

w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Wysokość 

kryterium dochodowego określa Rozporządzenie Rady Ministrów.  

W stosunku do uczestników, których dochód nie przekracza 150% 

kryterium dochodowego (chyba że uchwała rady gminy stanowi inaczej) 

nie jest możliwe pobieranie opłat za usługi realizowane w ramach 

projektu. Osoby te muszą być rekrutowane w pierwszej kolejności do 

projektu, co musi zostać odzwierciedlone w procedurze rekrutacji,  

w szczególności w  kryteriach rekrutacji uczestników do projektu. 

Kryteria rekrutacji muszą uwzględniać sytuację materialną osób 

niesamodzielnych oraz ich opiekunów faktycznych, rodzaj usług oraz 

Stosuje się 

do 

typu/typów 

(nr) 

1 
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specyfikę grupy docelowej.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

7. Projekt zakłada, że wsparcie każdej osoby niesamodzielnej oraz osoby z niepełnosprawnościami odbywa się na 

podstawie indywidualnie przygotowanego planu wsparcia, opracowanego we współpracy z uczestnikiem projektu.  

Uzasadnienie: 

Podstawą do uznania kryterium za spełnione będzie zapewnienie 

zindywidualizowanego wsparcia dla każdej osoby niesamodzielnej oraz 

osoby z niepełnosprawnościami. Wnioskodawca umożliwia osobom 

niesamodzielnym i osobom z niepełnosprawnościami wpływ na 

świadczoną pomoc. Przygotowanie planu wsparcia musi zostać 

poprzedzone przeprowadzeniem indywidualnej diagnozy sytuacji 

rodzinnej i materialnej. Wnioskodawca zobowiązany jest do zapewnienia 

decyzyjności w sprawie ostatecznego kształtu, formy i zakresu wsparcia 

osobie niesamodzielnej/osobie z niepełnosprawnością lub osobie 

niesamodzielnej/z niepełnosprawnością (których stan zdrowia nie pozwala 

na świadome podjęcie decyzji) wspólnie z opiekunem 

prawnym/opiekunem faktycznym. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się 

do 

typu/typów 

(nr) 

1 

8. Wnioskodawca zapewni trwałość miejsc świadczenia usług asystenckich i/lub opiekuńczych utworzonych w 

ramach projektu po zakończeniu jego realizacji – co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji 

projektu wskazanemu we wniosku o dofinansowanie. 

Uzasadnienie: 

Warunkiem uznania kryterium za spełnione będzie zamieszczenie przez 

Wnioskodawcę w treści wniosku deklaracji o zachowaniu trwałości 

efektów, przez utrzymanie utworzonych w ramach projektu miejsc 

świadczenia usług asystenckich i/lub opiekuńczych w liczbie 

odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu zapotrzebowaniu na 

tego typu usługi – co najmniej przez okres odpowiadający okresowi 

realizacji projektu.  

Wnioskodawca w treści wniosku o dofinansowanie przedstawia sposób  

w jaki zapewniona zostanie trwałość miejsc świadczenia usług po 

zakończeniu realizacji projektu oraz wskazuje źródło finansowania. 

Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość podmiotów do 

świadczenia usług.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się 

do 

typu/typów 

(nr) 

1 

9. Wnioskodawca zapewnia, że wsparcie dla osób niesamodzielnych realizowane w ramach projektu odbywa się 

zgodnie z „Ogólnoeuropejskimi wytycznymi dotyczącymi przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki 

świadczonej na poziomie lokalnych społeczności” oraz dokumentem „Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej w 

celu przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności – zestaw 

narzędzi”. 

Uzasadnienie: 

Podstawą do uznania kryterium za spełnione będzie deklaracja 

Wnioskodawcy, iż wsparcie w ramach projektu realizowane jest zgodnie  

z wytycznymi stanowiącymi podstawę do wykorzystania funduszy Unii 

Europejskiej w celu przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki 

świadczonej na poziomie lokalnych społeczności. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się 

do 

typu/typów 

(nr) 

1 

2. 2 KRYTERIA PREMIUJĄCE 

1. Projekt jest komplementarny z inwestycjami infrastrukturalnymi:    

 zrealizowanymi bądź realizowanymi ze środków perspektywy finansowej 2014-2020 na 

podstawie podpisanej przed dniem złożenia wniosku umowy o dofinansowanie projektu 

Waga 

punktowa: 
5 



31 

w ramach EFRR  

lub 

 planowanymi do realizacji ze środków perspektywy finansowej 2014-2020 na 

podstawie podpisanej przed dniem złożenia wniosku pre-umowy o dofinansowanie 

projektu w ramach EFRR. 

Uzasadnienie: 

Przez  komplementarność  działań  należy  rozumieć  ich  dopełnianie 

się/uzupełnianie prowadzące do   realizacji określonego/ wspólnego celu 

(należy wskazać konkretne inwestycje i wykazać zakres ich 

komplementarności). Za działania komplementarne należy uznać takie 

inwestycje, które zostały zrealizowane bądź są realizowane ze środków 

perspektywy finansowej 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, lub zostały zaplanowane do realizacji na 

podstawie podpisanej przed dniem złożenia wniosku pre-umowy  

o dofinansowanie projektu w ramach EFRR.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się 

do 

typu/typów 

(nr) 

1 

2. Projekt zakłada wykorzystanie rozwiązań lub produktów wypracowanych w obszarze 

integracji społecznej w ramach: 

 projektów systemowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

 projektów innowacyjnych Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki lub PO WER. 

Waga 

punktowa: 
5 

Uzasadnienie: 

Wnioskodawca wskazuje we wniosku o dofinansowanie projektu 

rozwiązania, instrumenty, narzędzia lub metody wypracowane  

w projektach innowacyjnych i program/projekt, w ramach którego zostały 

one wypracowane i zwalidowane. 

Projekt zapewnia wykorzystanie rozwiązań systemowych PO KL i/lub 

innowacyjnych wypracowanych w ramach IW EQUAL,POKL, PO WER 

dotyczących aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  lub wykorzystanie modelu 

aktywizującego osoby zagrożone wykluczeniem społecznym 

wypracowanego na podstawie zwalidowanych rezultatów PIW  EQUAL. 

Wnioskodawca ma możliwość zapoznania się z rozwiązaniami 

innowacyjnymi wypracowanymi w ramach PO KL oraz PIW EQUAL na 

stronie Krajowej Instytucji Wspomagającej, pod adresem: www.kiw-

pokl.org.pl w obszarze „Zatrudnienie i integracja społeczna” (bloki 

tematyczne).  

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na stronie 

www.power.gov.pl. 

Przykładowe rozwiązanie do zastosowania to Model wsparcia zadań 

OPS/PCPR w aktywizacji społecznej i zawodowej osób 

niepełnosprawnych został opracowany w ramach projektu 

współfinansowanego ze środków EFS z Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki o tytule „Centrum Asystentury Społecznej – Model Wsparcia 

Zadań OPS/PCPR w aktywizacji społecznej i zawodowej ON”. 

Produktem finalnym projektu jest „Podręcznik organizacji centrum 

asystentury społecznej dla NGO i JST” dostępny na stronie internetowej 

http://www.kiw-

pokl.org.pl/index.php?option=com_sobipro&pid=286&sid=1196:Centrum-

Asystentury-Spolecznej-CAS-Model-Wsparcia-Zadan-OPSPCPR-w-

aktywizacji-spolecznej-i-zawodowej-ON&Itemid=544&lang=pl# 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się 

do 

typu/typów 

(nr) 

1 

http://www.kiw-pokl.org.pl/
http://www.kiw-pokl.org.pl/
http://www.power.gov.pl/
http://www.kiw-pokl.org.pl/index.php?option=com_sobipro&pid=286&sid=1196:Centrum-Asystentury-Spolecznej-CAS-Model-Wsparcia-Zadan-OPSPCPR-w-aktywizacji-spolecznej-i-zawodowej-ON&Itemid=544&lang=pl#.
http://www.kiw-pokl.org.pl/index.php?option=com_sobipro&pid=286&sid=1196:Centrum-Asystentury-Spolecznej-CAS-Model-Wsparcia-Zadan-OPSPCPR-w-aktywizacji-spolecznej-i-zawodowej-ON&Itemid=544&lang=pl#.
http://www.kiw-pokl.org.pl/index.php?option=com_sobipro&pid=286&sid=1196:Centrum-Asystentury-Spolecznej-CAS-Model-Wsparcia-Zadan-OPSPCPR-w-aktywizacji-spolecznej-i-zawodowej-ON&Itemid=544&lang=pl#.
http://www.kiw-pokl.org.pl/index.php?option=com_sobipro&pid=286&sid=1196:Centrum-Asystentury-Spolecznej-CAS-Model-Wsparcia-Zadan-OPSPCPR-w-aktywizacji-spolecznej-i-zawodowej-ON&Itemid=544&lang=pl#.
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3. Projekt zakłada utworzenie dla osób niesamodzielnych i/lub osób niepełnosprawnych:   

a) mieszkania wspomaganego,  

i/lub 

b) całodobowej placówki okresowego pobytu zapewniającej możliwość czasowej opieki 

(opieka wytchnieniowa). 

Waga 

punktowa: 
10 

Uzasadnienie: 

Podstawą do uznania kryterium za spełnione będzie zaplanowanie  

w ramach projektu utworzenia mieszkania i/lub całodobowej placówki 

zgodnie z definicją mieszkania wspomaganego i opieki wytchnieniowej 

zawartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 oraz zapewnienie standardu 

usług określonego w niniejszych Wytycznych (Rozdział 6 – Wsparcie 

rozwoju usług społecznych w ramach PI 9iv oraz załącznik nr 1 do 

Wytycznych). 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się 

do 

typu/typów 

(nr) 

1 

4. Projekt jest realizowany w partnerstwie jednostki/tek samorządu terytorialnego z obszaru 

realizacji projektu lub jej/ich jednostki/tek organizacyjnej/ych działającej/ych w obszarze 

pomocy lub integracji społecznej z podmiotem/ami ekonomii społecznej prowadzącym/mi  

w swojej działalności statutowej usługi społeczne lub usługi społeczne i zdrowotne. 

Waga 

punktowa: 
10 

Uzasadnienie: 

Kryterium zostanie spełnione jeżeli projekt będzie realizowany  

w partnerstwie co najmniej jednej JST z obszaru realizacji projektu lub jej 

jednostki organizacyjne z co najmniej jednym podmiotem ekonomii 

społecznej prowadzącym w swojej działalności statutowej usługi 

społeczne lub usługi społeczne i zdrowotne.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się 

do 

typu/typów 

(nr) 

1, 2 

5. Projekt jest realizowany przez jednostkę samorządu terytorialnego lub jej jednostkę 

organizacyjną z wykorzystaniem mechanizmu zlecania zadań publicznych zgodnie  

z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub 

zgodnie z art. 15a ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych – na 

realizację usług opiekuńczych i asystenckich. 

Waga 

punktowa: 
10 

Uzasadnienie: 

Kryterium zostanie spełnione jeśli w projekcie realizowanym przez JST 

lub jej jednostkę organizacyjną zlecone zostaną zadania publiczne 

(usługi opiekuńcze i/lub asystenckie) zgodnie z zapisami ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub zgodnie  

z art. 15a ustawy o spółdzielniach socjalnych. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się 

do 

typu/typów 

(nr) 

1 

IV. ELEMENTY KONKURSU 

1. Weryfikacja braków w zakresie warunków formalnych lub oczywistych omyłek. 

2. Ocena merytoryczna wniosku. 

3. Etap negocjacji 
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Część A. FISZKA DLA PROJEKTÓW KONKURSOWYCH 

DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE  

RPOWŚ 2014-2020 

Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług 

społecznych  

i zdrowotnych  

Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych 

Projekty konkursowe w formule projektów problemowych – wsparcie 

osób niesamodzielnych 

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

1. Cel szczegółowy 

RPOWŚ 

w ramach którego 

realizowane będą 

projekty 

Cel szczegółowy: Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług 

środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób 

zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym 

2. Priorytet 

inwestycyjny 

Priorytet inwestycyjny 9iv. Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej 

jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym 

3. Nr konkursu 3 
Planowany kwartał 

ogłoszenia konkursu  
I  II x III  IV  

4. Planowany 

miesiąc  

rozpoczęcia 

naboru wniosków o 

dofinansowanie 

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

    x        

5. Planowana 

alokacja (PLN) 

22 100 000 – UE 

  1 950 000 – BP 

6. Wymagany wkład własny beneficjenta 

TAK  x NIE  

Minimalny udział wkładu własnego  

w finansowaniu wydatków 

kwalifikowalnych projektu  

min. 7,5%  

7. Typ/typy 

projektów 

przewidziane do 

realizacji w ramach 

konkursu 

Ułatwianie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych, poprzez:    

1. Deinstytucjonalizację opieki nad osobami niesamodzielnymi, poprzez rozwój alternatywnych form 

opieki nad osobami niesamodzielnymi (w tym osobami starszymi), obejmującą: 

a) tworzenie miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie usług świadczonych 

w społeczności lokalnej w nowych jak i istniejących placówkach zapewniających opiekę 

dzienną i całodobową (w tym osób starszych, z niepełnosprawnościami, chorych),  

b) wsparcie dla usług asystenckich, opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych  

w ramach opieki rodzinnej i środowiskowej, m.in. w formie rodzinnych domów pomocy, usług 

asystenta osoby niepełnosprawnej, 

c) usługi świadczone w mieszkaniach chronionych i mieszkaniach wspomaganych 

(treningowych, wspieranych) – np. pobyt okresowy lub stały dla osób starszych 

i niepełnosprawnych, częściowo lub całkowicie niesamodzielnych i wymagających wsparcia  

w formie usług opiekuńczych. 

2. Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób związanych ze świadczeniem usług społecznych,  

w tym opiekunów (w szczególności członków rodzin) w zakresie opieki nad osobami 

niesamodzielnymi,  
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w tym osobami starszymi. 

Wsparcie przewidziane w ramach typu projektu nr 2 musi być realizowane łącznie z typem projektu 

nr 1. 

II. ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (w podziale na płeć i ogółem) 

1. WSKAŹNIKI REZULTATU  

Nazwa wskaźnika 
Szacunkowa wartość docelowa wskaźnika 

(Ogółem)  

1. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia 

usług społecznych istniejących po zakończeniu 

projektu 

323 

2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, 

uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, 

zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie  

z prowadzącymi działalność na własny rachunek) 

po opuszczeniu programu 

23% 

3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, które opuściły opiekę 

instytucjonalną na rzecz  usług społecznych 

świadczonych w społeczności lokalnej w programie 

podlega monitorowaniu  

4. Liczba utworzonych w programie miejsc 

świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych 

istniejących po zakończeniu projektu 

podlega monitorowaniu  

5. Liczba utworzonych w programie miejsc 

świadczenia usług w mieszkaniach wspomaganych 

i chronionych istniejących po zakończeniu projektu 

podlega monitorowaniu  

2. WSKAŹNIKI PRODUKTU
 

Nazwa wskaźnika 
Szacunkowa wartość docelowa wskaźnika 

(Ogółem) 

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych usługami 

społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym  

w programie 

2 513 

2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych usługami 

asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi  

w społeczności lokalnej w programie 

podlega monitorowaniu  

3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych usługami  

w postaci mieszkań chronionych  

i wspomaganych w programie 

podlega monitorowaniu  

III. KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

1. OGÓLNE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW – kryteria stanowią załącznik nr 3 do Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych dla RPOWŚ 2014-2020 

2. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW  

2.1 KRYTERIA DOSTĘPU 
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1. Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy. 

Uzasadnienie: 

Kryterium zostanie spełnione, gdy okres realizacji projektu zaplanowany 

jest  na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy.  

Okres 36 miesięcy należy liczyć  jako pełne miesiące kalendarzowe. 

IOK w uzasadnionych przypadkach, na etapie realizacji projektu, 

dopuszcza możliwość odstępstwa w zakresie przedmiotowego kryterium 

przez wydłużenie terminu realizacji projektu, uwzględniając ograniczenia 

wynikające z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego na lata 2014-2020. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

Stosuje 

się do 

typu/typó

w (nr) 

1, 2 

2. Projekt jest skierowany wyłącznie do osób, które uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu 

Cywilnego na obszarze gmin/miast nie zdefiniowanych w ramach Obszarów Strategicznej Interwencji. 

Uzasadnienie: 

Kryterium zostanie spełnione, gdy w ramach projektu wsparciem objęte 

zostaną wyłącznie osoby uczące się, pracujące lub zamieszkujące  

w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego poza obszarem gmin/miast 

należących do obszaru:  

 OSI – obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych  

 OSI – obszary funkcjonalne miast tracących funkcje 

społeczno-gospodarcze  

określonych na podstawie obowiązującego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego. 

W przypadku gmin miejsko-wiejskich położonych na obszarze OSI – obszar 

o najgorszym dostępie do usług publicznych, wsparcie kierowane jest do 

osób zamieszkałych, uczących się lub pracujących wyłącznie na obszarze 

miast w tych gminach.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

Stosuje 

się do 

typu/typó

w (nr) 

1, 2 

3. Projekt jest zgodny ze standardami realizacji usług społecznych określonymi w załączniku nr 1 do 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 obowiązujących na dzień 

ogłoszenia konkursu. 

Uzasadnienie: 

Kryterium zostanie spełnione, gdy wsparcie zaplanowane w ramach 

projektu będzie zgodne z minimalnymi standardami świadczenia usług 

społecznych określonymi w załączniku nr 1 do 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. 

IOK w uzasadnionych przypadkach, na etapie realizacji projektu, dopuszcza 

możliwość odstępstwa w zakresie przedmiotowego kryterium przez 

dostosowanie realizowanych w ramach projektu usług do warunków 

wynikających z zaktualizowanej wersji Wytycznych  w zakresie realizacji 

przedsięwzięć  obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa  

z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.   

W takim przypadku kryterium będzie nadal uznane za spełnione. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

Stosuje 

się do 

typu/typó

w (nr) 

1, 2 
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4. Projekt odpowiada na problemy i potrzeby w świadczeniu usług opiekuńczych i/lub asystenckich zidentyfikowane na 

obszarze jego realizacji, przy uwzględnieniu trendów demograficznych oraz poziomu ich dostępności. 

Uzasadnienie: 

Kryterium zostanie spełnione, gdy we wniosku o dofinansowanie zostaną 

przedstawione wyniki (przeprowadzonej przez Wnioskodawcę wraz  

z Partnerami (jeżeli dotyczy)) analizy problemów i potrzeb w świadczeniu 

usług opiekuńczych i/lub asystenckich na obszarze realizacji projektu,  

w tym dane ilościowe.  

Diagnoza powinna zawierać zwięzły opis problemów i potrzeb osób 

zamieszkujących na obszarze realizacji projektu w zakresie świadczenia 

usług oraz poziomu ich dostępności na danym obszarze, przy 

uwzględnieniu trendów demograficznych.  

Zaplanowane w ramach projektu działania muszą odpowiadać na 

zidentyfikowane w diagnozie problemy i potrzeby w świadczeniu usług. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

Stosuje 

się do 

typu/typó

w (nr) 

1, 2 

5. Wnioskodawca zapewnia, że wsparcie dla usług opiekuńczych i/lub asystenckich prowadzi każdorazowo do zwiększenia 

liczby miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej oraz liczby osób objętych tymi usługami w stosunku do danych  

z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. 

Uzasadnienie: 

Kryterium zostanie spełnione, jeżeli Wnioskodawca zapewni w ramach 

projektu zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych i/lub 

liczby asystentów funkcjonujących w ramach nowych lub istniejących 

podmiotów oraz liczby osób objętych tymi usługami. Dodatkowo istnieje 

możliwość wsparcia osób dotychczas obejmowanych usługami przez 

Wnioskodawcę lub Partnera. 

Realizowane w projekcie wsparcie nie może spowodować zmniejszenia 

dotychczasowego finansowania usług asystenckich/opiekuńczych przez 

Wnioskodawcę lub Partnera projektu lub zastąpienia środkami projektu 

dotychczasowego finansowania usług asystenckich/opiekuńczych ze 

środków innych niż europejskie.   

Powyższe wymogi nie dotyczą wsparcia dla usług opiekuńczych 

świadczonych przez opiekunów faktycznych. 

W treści wniosku należy wskazać liczbę istniejących miejsc oraz liczbę 

nowych miejsc tworzonych w ramach projektu. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

Stosuje 

się do 

typu/typó

w (nr) 

1 

6. Projekt przewiduje preferencje uczestnictwa osób:  

 z niepełnosprawnościami,  

 niesamodzielnych,  

których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 

r. o pomocy społecznej.  

Uzasadnienie: 

Podstawą do uznania kryterium za spełnione będzie zapewnienie  

w pierwszej kolejności udziału we wsparciu osobom  

z niepełnosprawnościami oraz osobom niesamodzielnym, których dochód 

nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę 

samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa  

w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Wysokość 

kryterium dochodowego określa Rozporządzenie Rady Ministrów.  

W stosunku do uczestników, których dochód nie przekracza 150% kryterium 

dochodowego (chyba że uchwała rady gminy stanowi inaczej) nie jest 

możliwe pobieranie opłat za usługi realizowane w ramach projektu. 

Osoby te muszą być rekrutowane w pierwszej kolejności do projektu, co 

musi zostać odzwierciedlone w procedurze rekrutacji, w szczególności  

Stosuje 

się do 

typu/typó

w (nr) 

1 
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w  kryteriach rekrutacji uczestników do projektu. 

Kryteria rekrutacji muszą uwzględniać sytuację materialną osób 

niesamodzielnych oraz ich opiekunów faktycznych, rodzaj usług oraz 

specyfikę grupy docelowej.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

7. Projekt zakłada, że wsparcie każdej osoby niesamodzielnej oraz osoby z niepełnosprawnościami odbywa się na podstawie 

indywidualnie przygotowanego planu wsparcia, opracowanego we współpracy z uczestnikiem projektu.  

Uzasadnienie: 

Podstawą do uznania kryterium za spełnione będzie zapewnienie 

zindywidualizowanego wsparcia dla każdej osoby niesamodzielnej oraz 

osoby z niepełnosprawnościami. Wnioskodawca umożliwia osobom 

niesamodzielnym i osobom z niepełnosprawnościami wpływ na świadczoną 

pomoc. Przygotowanie planu wsparcia musi zostać poprzedzone 

przeprowadzeniem indywidualnej diagnozy sytuacji rodzinnej i materialnej. 

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapewnienia decyzyjności w sprawie 

ostatecznego kształtu, formy i zakresu wsparcia osobie 

niesamodzielnej/osobie z niepełnosprawnością lub osobie 

niesamodzielnej/z niepełnosprawnością (których stan zdrowia nie pozwala 

na świadome podjęcie decyzji) wspólnie z opiekunem prawnym/opiekunem 

faktycznym. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

Stosuje 

się do 

typu/typó

w (nr) 

1 

8. Wnioskodawca zapewni trwałość miejsc świadczenia usług asystenckich i/lub opiekuńczych utworzonych w ramach 

projektu po zakończeniu jego realizacji – co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu wskazanemu 

we wniosku o dofinansowanie. 

Uzasadnienie: 

Warunkiem uznania kryterium za spełnione będzie zamieszczenie przez 

Wnioskodawcę w treści wniosku deklaracji o zachowaniu trwałości efektów, 

przez utrzymanie utworzonych w ramach projektu miejsc świadczenia usług 

asystenckich i/lub opiekuńczych w liczbie odpowiadającej faktycznemu i 

prognozowanemu zapotrzebowaniu na tego typu usługi – co najmniej przez 

okres odpowiadający okresowi realizacji projektu.  

Wnioskodawca w treści wniosku o dofinansowanie przedstawia sposób  

w jaki zapewniona zostanie trwałość miejsc świadczenia usług po 

zakończeniu realizacji projektu oraz wskazuje źródło finansowania. 

Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość podmiotów do 

świadczenia usług.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

Stosuje 

się do 

typu/typó

w (nr) 

1 

9. Wnioskodawca zapewnia, że wsparcie dla osób niesamodzielnych realizowane w ramach projektu odbywa się zgodnie  

z „Ogólnoeuropejskimi wytycznymi dotyczącymi przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie 

lokalnych społeczności” oraz dokumentem „Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej w celu przejścia od opieki 

instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności – zestaw narzędzi”. 

Uzasadnienie: 

Podstawą do uznania kryterium za spełnione będzie deklaracja 

Wnioskodawcy, iż wsparcie w ramach projektu realizowane jest zgodnie  

z wytycznymi stanowiącymi podstawę do wykorzystania funduszy Unii 

Europejskiej w celu przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki 

świadczonej na poziomie lokalnych społeczności. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

Stosuje 

się do 

typu/typó

w (nr) 

1 

2. 2 KRYTERIA PREMIUJĄCE 

1. Projekt jest komplementarny z inwestycjami infrastrukturalnymi:    

 zrealizowanymi bądź realizowanymi ze środków perspektywy finansowej 2014-2020 

Waga 

punktowa: 
5 
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na podstawie podpisanej przed dniem złożenia wniosku umowy o dofinansowanie 

projektu w ramach EFRR  

lub 

 planowanymi do realizacji ze środków perspektywy finansowej 2014-2020 na 

podstawie podpisanej przed dniem złożenia wniosku pre-umowy  

o dofinansowanie projektu w ramach EFRR. 

Uzasadnienie: 

Przez  komplementarność  działań  należy  rozumieć  ich  dopełnianie 

się/uzupełnianie prowadzące do realizacji określonego/ wspólnego celu 

(należy wskazać konkretne inwestycje i wykazać zakres ich 

komplementarności). Za działania komplementarne należy uznać takie 

inwestycje, które zostały zrealizowane bądź są realizowane ze środków 

perspektywy finansowej 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, lub zostały zaplanowane do realizacji na 

podstawie podpisanej przed dniem złożenia wniosku pre-umowy  

o dofinansowanie projektu w ramach EFRR.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się 

do 

typu/typów 

(nr) 

1 

2. Projekt zakłada wykorzystanie rozwiązań lub produktów wypracowanych w obszarze 

integracji społecznej w ramach: 

 projektów systemowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

 projektów innowacyjnych Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki lub PO WER. 

Waga 

punktowa: 
5 

Uzasadnienie: 

Wnioskodawca wskazuje we wniosku o dofinansowanie projektu 

rozwiązania, instrumenty, narzędzia lub metody wypracowane  

w projektach innowacyjnych i program/projekt, w ramach którego zostały 

one wypracowane i zwalidowane. 

Projekt zapewnia wykorzystanie rozwiązań systemowych PO KL i/lub 

innowacyjnych wypracowanych w ramach IW EQUAL,POKL, PO WER 

dotyczących aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  lub wykorzystanie modelu 

aktywizującego osoby zagrożone wykluczeniem społecznym 

wypracowanego na podstawie zwalidowanych rezultatów PIW  EQUAL. 

Wnioskodawca ma możliwość zapoznania się z rozwiązaniami 

innowacyjnymi wypracowanymi w ramach PO KL oraz PIW EQUAL na 

stronie Krajowej Instytucji Wspomagającej, pod adresem: www.kiw-

pokl.org.pl w obszarze „Zatrudnienie i integracja społeczna” (bloki 

tematyczne).  

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na stronie 

www.power.gov.pl. 

Przykładowe rozwiązanie do zastosowania to Model wsparcia zadań 

OPS/PCPR w aktywizacji społecznej i zawodowej osób 

niepełnosprawnych został opracowany w ramach projektu 

współfinansowanego ze środków EFS z Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki o tytule „Centrum Asystentury Społecznej – Model Wsparcia 

Zadań OPS/PCPR w aktywizacji społecznej i zawodowej ON”. 

Produktem finalnym projektu jest „Podręcznik organizacji centrum 

asystentury społecznej dla NGO i JST” dostępny na stronie internetowej 

http://www.kiw-

pokl.org.pl/index.php?option=com_sobipro&pid=286&sid=1196:Centrum-

Asystentury-Spolecznej-CAS-Model-Wsparcia-Zadan-OPSPCPR-w-

aktywizacji-spolecznej-i-zawodowej-ON&Itemid=544&lang=pl# 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się 

do 

typu/typów 

(nr) 

1 

http://www.kiw-pokl.org.pl/
http://www.kiw-pokl.org.pl/
http://www.power.gov.pl/
http://www.kiw-pokl.org.pl/index.php?option=com_sobipro&pid=286&sid=1196:Centrum-Asystentury-Spolecznej-CAS-Model-Wsparcia-Zadan-OPSPCPR-w-aktywizacji-spolecznej-i-zawodowej-ON&Itemid=544&lang=pl#.
http://www.kiw-pokl.org.pl/index.php?option=com_sobipro&pid=286&sid=1196:Centrum-Asystentury-Spolecznej-CAS-Model-Wsparcia-Zadan-OPSPCPR-w-aktywizacji-spolecznej-i-zawodowej-ON&Itemid=544&lang=pl#.
http://www.kiw-pokl.org.pl/index.php?option=com_sobipro&pid=286&sid=1196:Centrum-Asystentury-Spolecznej-CAS-Model-Wsparcia-Zadan-OPSPCPR-w-aktywizacji-spolecznej-i-zawodowej-ON&Itemid=544&lang=pl#.
http://www.kiw-pokl.org.pl/index.php?option=com_sobipro&pid=286&sid=1196:Centrum-Asystentury-Spolecznej-CAS-Model-Wsparcia-Zadan-OPSPCPR-w-aktywizacji-spolecznej-i-zawodowej-ON&Itemid=544&lang=pl#.
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3. Projekt zakłada utworzenie dla osób niesamodzielnych i/lub osób niepełnosprawnych:   

a) mieszkania wspomaganego,  

i/lub 

b) całodobowej placówki okresowego pobytu zapewniającej możliwość czasowej opieki 

(opieka wytchnieniowa). 

Waga 

punktowa: 
10 

Uzasadnienie: 

Podstawą do uznania kryterium za spełnione będzie zaplanowanie  

w ramach projektu utworzenia mieszkania i/lub całodobowej placówki 

zgodnie z definicją mieszkania wspomaganego i opieki wytchnieniowej 

zawartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 oraz zapewnienie standardu 

usług określonego w niniejszych Wytycznych (Rozdział 6 – Wsparcie 

rozwoju usług społecznych w ramach PI 9iv oraz załącznik nr 1 do 

Wytycznych). 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się 

do 

typu/typów 

(nr) 

1 

4. Projekt jest realizowany w partnerstwie jednostki/tek samorządu terytorialnego z obszaru 

realizacji projektu lub jej/ich jednostki/tek organizacyjnej/ych działającej/ych w obszarze 

pomocy lub integracji społecznej z podmiotem/ami ekonomii społecznej prowadzącym/mi  

w swojej działalności statutowej usługi społeczne lub usługi społeczne i zdrowotne. 

Waga 

punktowa: 
10 

Uzasadnienie: 

Kryterium zostanie spełnione jeżeli projekt będzie realizowany  

w partnerstwie co najmniej jednej JST z obszaru realizacji projektu lub 

jej jednostki organizacyjne z co najmniej jednym podmiotem ekonomii 

społecznej prowadzącym w swojej działalności statutowej usługi 

społeczne lub usługi społeczne i zdrowotne.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się 

do 

typu/typów 

(nr) 

1, 2 

5. Projekt jest realizowany przez jednostkę samorządu terytorialnego lub jej jednostkę 

organizacyjną z wykorzystaniem mechanizmu zlecania zadań publicznych zgodnie  

z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

lub zgodnie z art. 15a ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych – na 

realizację usług opiekuńczych i asystenckich. 

Waga 

punktowa: 
10 

Uzasadnienie: 

Kryterium zostanie spełnione jeśli w projekcie realizowanym przez JST 

lub jej jednostkę organizacyjną zlecone zostaną zadania publiczne 

(usługi opiekuńcze i/lub asystenckie) zgodnie z zapisami ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub zgodnie  

z art. 15a ustawy o spółdzielniach socjalnych. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się 

do 

typu/typów 

(nr) 

1 

IV. ELEMENTY KONKURSU 

1. Weryfikacja braków w zakresie warunków formalnych lub oczywistych omyłek. 

2. Ocena merytoryczna wniosku. 

3. Etap negocjacji 
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Część A. FISZKA DLA PROJEKTÓW KONKURSOWYCH 

DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE  

RPOWŚ 2014-2020 

Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług 

społecznych i zdrowotnych  

Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych 

Konkurs dedykowany dla Obszaru Strategicznej Interwencji – 

obszary wiejskie o najgorszym dostępie do usług publicznych 

Projekty konkursowe w formule projektów problemowych – wsparcie 

rodzin i dzieci 

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

1. Cel szczegółowy 

RPOWŚ 

w ramach którego 

realizowane będą 

projekty 

Cel szczegółowy: Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług 

środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób 

zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym 

2. Priorytet 

inwestycyjny 

Priorytet inwestycyjny 9iv. Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz 

wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych 

w interesie ogólnym 

3. Nr konkursu 4 
Planowany kwartał 

ogłoszenia konkursu  
I  II x III  IV  

4. Planowany 

miesiąc  

rozpoczęcia 

naboru wniosków o 

dofinansowanie 

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

     x         

5. Planowana 

alokacja (PLN) 

12 750 000 – UE 

  1 125 000 – BP 

6. Wymagany wkład własny beneficjenta 

TAK  x NIE  

Minimalny udział wkładu 

własnego  

w finansowaniu wydatków 

kwalifikowalnych projektu  

min. 7,5%  

7. Typ/typy 

projektów 

przewidziane do 

realizacji w ramach 

konkursu 

Ułatwianie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych poprzez: 

1. Profilaktykę społeczną skierowaną do dzieci i rodzin w ramach działalności placówek 

wsparcia dziennego, świetlic środowiskowych itp. 

2. Wsparcie na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny, tj. działania asystenta rodziny, 

grupy wsparcia, interwencja kryzysowa, warsztaty i poradnictwo dla rodzin, w tym m.in. 

specjalistyczne, terapeutyczne i prawne (poradnictwo prawne i obywatelskie świadczone  

w oparciu o zdiagnozowane, indywidualne potrzeby uczestników może być realizowane tylko 

jako integralna część kompleksowego projektu). 

3. Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób związanych ze świadczeniem usług 

społecznych. 

 

Wsparcie przewidziane w ramach typu projektu nr 3 musi być realizowane łącznie  

z co najmniej jednym z typów projektów od 1 do 2. 

II. ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (w podziale na płeć i ogółem) 

1. WSKAŹNIKI REZULTATU  
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Nazwa wskaźnika 
Szacunkowa wartość docelowa wskaźnika 

(Ogółem)  

1. Liczba wspartych w programie miejsc 

świadczenia usług społecznych istniejących po 

zakończeniu projektu 

185 

2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym poszukujących 

pracy, uczestniczących w kształceniu lub 

szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, 

pracujących (łącznie z prowadzącymi 

działalność na własny rachunek) po 

opuszczeniu programu 

23% 

3. Liczba utworzonych w programie miejsc 

świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy 

zastępczej istniejących po zakończeniu projektu 

podlega monitorowaniu 

2. WSKAŹNIKI PRODUKTU
 

Nazwa wskaźnika 
Szacunkowa wartość docelowa wskaźnika 

(Ogółem) 

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych usługami 

społecznymi świadczonymi w interesie 

ogólnym w programie 

1 436 

2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych usługami 

wspierania rodziny i pieczy zastępczej  

w programie 

podlega monitorowaniu 

III. KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

1. OGÓLNE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW – kryteria stanowią załącznik nr 3 do Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych dla RPOWŚ 2014-2020 

2. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW  

2.1 KRYTERIA DOSTĘPU 

1. Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy. 

Uzasadnienie: 

Kryterium zostanie spełnione, gdy okres 

realizacji projektu zaplanowany jest  na okres 

nie dłuższy niż 36 miesięcy.  

Okres 36 miesięcy należy liczyć  jako pełne 

miesiące kalendarzowe. 

IOK w uzasadnionych przypadkach, na etapie 

realizacji projektu, dopuszcza możliwość 

odstępstwa w zakresie przedmiotowego 

kryterium przez wydłużenie terminu realizacji 

projektu, uwzględniając ograniczenia 

wynikające z Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1, 2, 3 
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społecznego i zwalczania ubóstwa  

z wykorzystaniem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego i Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-

2020. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie treści wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

2. Projekt jest skierowany wyłącznie do osób z obszarów wiejskich położonych na terenie Obszaru Strategicznej 

Interwencji (OSI) – obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych, które uczą się, pracują lub zamieszkują  

w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze wiejskim OSI. 

Uzasadnienie: 

Realizacja dedykowanego wsparcia dla osób  

z obszaru OSI wynika z terytorialnego rozkładu 

interwencji wskazanego w RPOWŚ 2014-2020. 

Obszar OSI o najgorszym dostępie do usług 

publicznych określony został na podstawie 

obowiązującego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa 

Świętokrzyskiego i obejmuje następujące 

gminy: Gowarczów, Stąporków, Smyków, 

Radoszyce, Fałków, Ruda Maleniecka, Słupia 

Konecka, Kluczewsko, Secemin, Radków, 

Moskorzew, Słupia Jędrzejowska, Nagłowice, 

Oksa, Małogoszcz, Imielno, Wodzisław, 

Michałów, Działoszyce, Złota, Kazimierza 

Wielka, Skalbmierz, Czarnocin, Bejsce, 

Opatowiec, Wiślica, Nowy Korczyn, Solec-Zdrój, 

Stopnica, Tuczępy, Pacanów, Gnojno, Szydłów, 

Osiek, Oleśnica, Opatów, Lipnik, 

Wojciechowice, Iwaniska, Baćkowice, Sadowie, 

Tarłów, Ćmielów, Bałtów, Bodzechów, Kunów, 

Waśniów, Mirzec, Wąchock, Bliżyn, Mniów, 

Łopuszno, Pierzchnica, Raków, Łagów, 

Bodzentyn, Klimontów, Łoniów, Koprzywnica, 

Samborzec, Obrazów, Wilczyce, Dwikozy.  

W przypadku gmin miejsko-wiejskich wsparcie 

kierowane jest do osób zamieszkałych, 

uczących się lub pracujących wyłącznie na 

obszarach wiejskich położonych na terenach 

tych gmin.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

treści wniosku o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1, 2, 3 

3. Projekt odpowiada na problemy i potrzeby w świadczeniu usług wspierania rodziny zidentyfikowanych na obszarze 

jego realizacji, przy uwzględnieniu poziomu dostępności tych usług. 

Uzasadnienie: 

Kryterium zostanie spełnione, gdy we wniosku  

o dofinansowanie zostaną przedstawione wyniki 

(przeprowadzonej przez Wnioskodawcę wraz z 

Partnerami (jeżeli dotyczy)) analizy problemów  

i potrzeb w świadczeniu usług wsparcia rodziny 

(placówek wsparcia dziennego – jeśli dotyczy) 

na obszarze realizacji projektu, w tym dane 

ilościowe.  

Diagnoza powinna zawierać zwięzły opis 

problemów i potrzeb osób zamieszkujących na 

obszarze realizacji projektu w zakresie 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1, 2, 3 
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świadczenia usług oraz poziomu ich 

dostępności na danym obszarze.  

Zaplanowane w ramach projektu działania 

muszą odpowiadać na zidentyfikowane  

w diagnozie problemy i potrzeby  

w świadczeniu usług. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

treści wniosku o dofinansowanie projektu. 

4. Projekt zakłada opracowanie i realizację indywidualnego planu wsparcia (IPW). 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu zapewnienie 

zindywidualizowanego wsparcia dla każdego 

uczestnika projektu. IPW każdorazowo musi 

zostać poprzedzony przeprowadzeniem 

indywidualnej diagnozy sytuacji problemowej 

lub zagrożenia sytuacją problemową, w tym 

potencjału, predyspozycji i potrzeb. Elementem 

IPW jest wytyczenie działań zmierzających do 

stabilizacji sytuacji życiowej uczestnika 

projektu.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie treści wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1, 2 

5. W przypadku istniejącej placówki wsparcia dziennego (w tym świetlicy środowiskowej) Wnioskodawca zapewnia 

zwiększenie liczby miejsc w tej placówce lub rozszerzenie oferty wsparcia. 

Uzasadnienie: 

Kryterium zostanie uznane za spełnione, jeżeli 

w ramach istniejącej placówki wsparcia 

dziennego (w tym świetlicy środowiskowej) 

Wnioskodawca zapewni zwiększenie liczby 

miejsc lub nastąpi rozszerzenie oferty wsparcia.   

W przypadku zwiększania liczby miejsc  

w treści wniosku należy wskazać 

dotychczasową liczbę miejsc w istniejącej 

placówce oraz liczbę nowych miejsc tworzonych 

w ramach projektu. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

treści wniosku o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

6. W ramach projektu, który zakłada objęcie wsparciem placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (w tym 

świetlicy środowiskowej) lub placówki prowadzonej w formie pracy podwórkowej, realizowane są zajęcia rozwijające 

co najmniej trzy z ośmiu kompetencji kluczowych wskazanych w zaktualizowanym ZALECENIU RADY z dnia 22 

maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2018/C 189/01). 

Uzasadnienie: 

Kryterium zostanie uznane za spełnione, jeżeli 

w ramach działań projektowych dotyczących 

placówki wsparcia dziennego w formie 

opiekuńczej (w tym świetlicy środowiskowej) 

oraz placówki prowadzonej w formie pracy 

podwórkowej, zaplanowane zostaną do 

realizacji zajęcia rozwijające co najmniej trzy  

z poniższych kompetencji kluczowych: 

a) kompetencje w zakresie rozumienia  

i tworzenia informacji, 

b) kompetencje w zakresie wielojęzyczności, 

c) kompetencje matematyczne oraz 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 
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kompetencje w zakresie nauk 

przyrodniczych, technologii i inżynierii, 

d) kompetencje cyfrowe, 

e) kompetencje osobiste, społeczne  

i w zakresie umiejętności uczenia się, 

f) kompetencje obywatelskie, 

g) kompetencje w zakresie przedsiębiorczości, 

h) kompetencje w zakresie świadomości  

i ekspresji kulturalnej. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

treści wniosku o dofinansowanie projektu. 

7. Wnioskodawca zapewni trwałość nowo utworzonych miejsc w placówkach wsparcia dziennego (w tym świetlicach 

środowiskowych) po zakończeniu realizacji projektu – co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji 

projektu wskazanemu we wniosku o dofinansowanie. 

Uzasadnienie: 

Warunkiem uznania kryterium za spełnione 

będzie zamieszczenie przez Wnioskodawcę  

w treści wniosku deklaracji o zachowaniu 

trwałości efektów, przez utrzymanie nowo 

utworzonych w ramach projektu miejsc  

w placówkach wsparcia dziennego (w tym  

w świetlicach środowiskowych) w liczbie 

odpowiadającej faktycznemu  

i prognozowanemu zapotrzebowaniu na tego 

typu usługi – co najmniej przez okres 

odpowiadający okresowi realizacji projektu.  

Wnioskodawca w treści wniosku  

o dofinansowanie przedstawia sposób w jaki 

zapewniona zostanie trwałość miejsc 

utworzonych w placówkach w ramach projektu 

po zakończeniu jego realizacji oraz wskazuje 

źródło finansowania. Trwałość jest rozumiana 

jako instytucjonalna gotowość podmiotów do 

świadczenia usług. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

treści wniosku o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

8. Projekt przewiduje preferencje uczestnictwa:  

a) osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego 

wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których 

mowa w rozdziale 3 pkt. 15 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 i/lub 

b) osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osób z niepełnosprawnością sprzężoną, 

osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z całościowymi 

zaburzeniami rozwojowymi i/lub 

c) osób lub rodzin korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, przy czym zakres 

wsparcia nie może powielać działań, które dana osoba lub rodzina otrzymuje z PO PŻ w ramach działań 

towarzyszących, o których mowa ww. Programie i/lub 

d) osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszary poddane rewitalizacji 

wskazane w gminnych programach rewitalizacji. 

Uzasadnienie: 

Kryterium zostanie spełnione, gdy w treści 

wniosku o dofinansowanie zostanie wykazane 

w jaki sposób osoby z wymienionej grupy lub 

grup będą preferowane do udziału w projekcie. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1, 2 
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Osoby te muszą być rekrutowane w pierwszej 

kolejności, co musi zostać odzwierciedlone  

w kryteriach rekrutacji uczestników do projektu. 

W przypadku ppkt „a” wsparcie nie będzie 

udzielane osobom odbywającym karę 

pozbawienia wolności z wyjątkiem osób 

objętych dozorem elektronicznym. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

treści wniosku o dofinansowanie projektu. 

2. 2 KRYTERIA PREMIUJĄCE 

1. Projekt jest komplementarny z inwestycjami 

infrastrukturalnymi:    

 zrealizowanymi bądź realizowanymi ze środków 

perspektywy finansowej 2014-2020 na podstawie 

podpisanej przed dniem złożenia wniosku umowy  

o dofinansowanie projektu w ramach EFRR  

lub 

 planowanymi do realizacji ze środków perspektywy 

finansowej 2014-2020 na podstawie podpisanej przed 

dniem złożenia wniosku pre-umowy o dofinansowanie 

projektu w ramach EFRR. 

Waga punktowa: 5 

Uzasadnienie: 

Przez  komplementarność  działań  należy  

rozumieć  ich  dopełnianie się/uzupełnianie 

prowadzące do realizacji określonego/ 

wspólnego celu (należy wskazać konkretne 

inwestycje i wykazać zakres ich 

komplementarności). Za działania 

komplementarne należy uznać takie inwestycje, 

które zostały zrealizowane bądź są realizowane 

ze środków perspektywy finansowej 2014-2020  

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, lub zostały zaplanowane do 

realizacji na podstawie podpisanej przed dniem 

złożenia wniosku pre-umowy o dofinansowanie 

projektu w ramach EFRR.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie treści wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1, 2 

2. Projekt jest realizowany przez jednostkę samorządu 

terytorialnego lub jej jednostkę organizacyjną  

z wykorzystaniem mechanizmu zlecania zadań publicznych  

(w obszarze usług społecznych) zgodnie z ustawą z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie lub zgodnie z art. 15a ustawy z dnia 27 

kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych. 

Waga punktowa: 10 

Uzasadnienie: 

Kryterium zostanie spełnione jeśli  

w projekcie realizowanym przez JST lub jej 

jednostkę organizacyjną wykorzystany zostanie 

mechanizm zlecania zadań publicznych 

zgodnie z zapisami ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie lub 

zgodnie z art. 15a ustawy o spółdzielniach 

socjalnych w zakresie usług społecznych. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1, 2, 3 
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Kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie treści wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

3. Projekt obejmuje utworzenie i prowadzenie placówki wsparcia 

dziennego (na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) w gminie,  

w której taka placówka nie istnieje. 

Waga punktowa: 10 

Uzasadnienie: 

Kryterium zostanie spełnione, jeżeli  

w ramach projektu zostanie utworzona  

i prowadzona placówka wsparcia dziennego na 

obszarze gminy, w której nie funkcjonuje taka 

placówka na dzień składania wniosku.   

Placówka wsparcia dziennego może być 

prowadzona w następujących formach: 

opiekuńczej, specjalistycznej lub pracy 

podwórkowej. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie treści wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

4. Projekt jest realizowany w partnerstwie jednostki/tek 

samorządu terytorialnego z obszaru realizacji projektu lub 

jej/ich jednostki/tek organizacyjnej/ych działającej/ych  

w obszarze pomocy lub integracji społecznej z podmiotem/ami 

ekonomii społecznej prowadzącym/mi w swojej działalności 

statutowej usługi społeczne lub usługi społeczne i zdrowotne. 

Waga punktowa: 5 

Uzasadnienie: 

Kryterium zostanie spełnione jeżeli projekt 

będzie realizowany w partnerstwie co najmniej 

jednej JST z obszaru realizacji projektu lub jej 

jednostki organizacyjne z co najmniej jednym 

podmiotem ekonomii społecznej prowadzącym 

w swojej działalności statutowej usługi 

społeczne lub usługi społeczne i zdrowotne.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie treści wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1, 2, 3 

5. Projekt zakłada: 

a) poszerzenie dotychczasowego zakresu działań 

profilaktycznych wspierających rodzinę w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo-wychowawczych,  

b) specjalistyczne poradnictwo rodzinne dla rodzin 

przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych,  

zapewniając poniższe formy wsparcia, stosowane  

w zależności od indywidualnie ustalonych potrzeb uczestników 

projektu, tj.: 

 konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, terapia  

i mediacja;  

 pomoc prawna, szczególnie w zakresie prawa 

rodzinnego;  

 objęcie opieką i wychowaniem dzieci w placówce 

wsparcia dziennego; 

 organizowanie dla rodzin grup samopomocowych, 

mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz 

Waga punktowa: 10 
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zapobieganie izolacji; 

 ustanowienie rodziny wspierającej. 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu zapewnienie 

kompleksowości wsparcia w zakresie działań 

profilaktycznych wspierających rodzinę w 

wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych, w tym przeżywających 

trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych, w zależności od 

indywidualnie ustalonych potrzeb uczestników 

projektu. 

Kryterium zostanie spełnione jeżeli  

w ramach projektu realizowane będzie 

wsparcie w ramach typu projektu nr 1 i 2 

łącznie. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na 

podstawie treści wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1, 2 

IV. ELEMENTY KONKURSU 

1. Weryfikacja braków w zakresie warunków formalnych lub oczywistych omyłek. 

2. Ocena merytoryczna wniosku. 

3. Etap negocjacji. 
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Część A. FISZKA DLA PROJEKTÓW KONKURSOWYCH 

DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE  

RPOWŚ 2014-2020 

Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług 

społecznych i zdrowotnych  

Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych  

Konkurs dedykowany dla Obszaru Strategicznej Interwencji – 

obszary funkcjonalne miast tracących funkcje społeczno-

gospodarcze 

Projekty konkursowe w formule projektów problemowych – 

wsparcie rodzin i dzieci 

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

1. Cel szczegółowy 

RPOWŚ 

w ramach którego 

realizowane będą projekty 

Cel szczegółowy: Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług 

środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla 

osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym 

2. Priorytet inwestycyjny 

Priorytet inwestycyjny 9iv. Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz 

wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych  

w interesie ogólnym 

3. Nr konkursu 5 
Planowany kwartał 

ogłoszenia konkursu  
I  II x III  IV  

4. Planowany miesiąc  

rozpoczęcia naboru 

wniosków o 

dofinansowanie 

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

     x       

5. Planowana alokacja 

(PLN) 

4 250 000 – UE 

   375 000 – BP 

6. Wymagany wkład własny beneficjenta 

TAK  x NIE  

Minimalny udział wkładu własnego  

w finansowaniu wydatków 

kwalifikowalnych projektu  

min. 7,5%  

7. Typ/typy projektów 

przewidziane do realizacji 

w ramach konkursu 

Ułatwianie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych poprzez: 

1. Profilaktykę społeczną skierowaną do dzieci i rodzin w ramach działalności placówek 

wsparcia dziennego, świetlic środowiskowych itp. 

2. Wsparcie na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny, tj. działania asystenta rodziny, 

grupy wsparcia, interwencja kryzysowa, warsztaty i poradnictwo dla rodzin, w tym m.in. 

specjalistyczne, terapeutyczne i prawne (poradnictwo prawne i obywatelskie świadczone 

w oparciu o zdiagnozowane, indywidualne potrzeby uczestników może być realizowane 

tylko jako integralna część kompleksowego projektu). 

3. Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób związanych ze świadczeniem usług 

społecznych. 

 

Wsparcie przewidziane w ramach typu projektu nr 3 musi być realizowane łącznie  

z co najmniej jednym z typów projektów od 1 do 2. 

II. ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (w podziale na płeć i ogółem) 

1. WSKAŹNIKI REZULTATU  
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Nazwa wskaźnika 
Szacunkowa wartość docelowa wskaźnika 

(Ogółem)  

1. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług 

społecznych istniejących po zakończeniu projektu 
61 

2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w 

kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, 

pracujących (łącznie  

z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po 

opuszczeniu programu 

23% 

3. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia 

usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących 

po zakończeniu projektu 

podlega monitorowaniu 

2. WSKAŹNIKI PRODUKTU
 

Nazwa wskaźnika 
Szacunkowa wartość docelowa wskaźnika 

(Ogółem) 

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych usługami społecznymi 

świadczonymi w interesie ogólnym  

w programie 

478 

2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych usługami wspierania rodziny i 

pieczy zastępczej w programie 

podlega monitorowaniu 

III. KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

1. OGÓLNE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW – kryteria stanowią załącznik nr 3 do Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych dla RPOWŚ 2014-2020 

2. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW  

2.1 KRYTERIA DOSTĘPU 

1. Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy. 

Uzasadnienie: 

Kryterium zostanie spełnione, gdy okres realizacji 

projektu zaplanowany jest  na okres nie dłuższy niż 36 

miesięcy.  

Okres 36 miesięcy należy liczyć  jako pełne miesiące 

kalendarzowe. 

IOK w uzasadnionych przypadkach, na etapie 

realizacji projektu, dopuszcza możliwość odstępstwa 

w zakresie przedmiotowego kryterium przez 

wydłużenie terminu realizacji projektu, uwzględniając 

ograniczenia wynikające z Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 

lata 2014-2020. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1, 2, 3 
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Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

2. Projekt jest skierowany wyłącznie do osób z Obszaru Strategicznej Interwencji (OSI) – obszary funkcjonalne miast 

tracących funkcje społeczno-gospodarcze, które uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu 

Cywilnego na obszarze OSI. 

Uzasadnienie: 

Realizacja dedykowanego wsparcia dla osób  

z obszaru OSI wynika z terytorialnego rozkładu 

interwencji wskazanego w RPOWŚ 2014-2020. 

Obszar OSI – miasta tracące funkcje społeczno-

gospodarcze obejmuje wyłącznie tereny miast: 

Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna  

i Starachowice.   

Obszar OSI został określony na podstawie 

obowiązującego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1, 2, 3 

3. Projekt odpowiada na problemy i potrzeby w świadczeniu usług wspierania rodziny zidentyfikowanych na obszarze jego 

realizacji, przy uwzględnieniu poziomu dostępności tych usług. 

Uzasadnienie: 

Kryterium zostanie spełnione, gdy we wniosku  

o dofinansowanie zostaną przedstawione wyniki 

(przeprowadzonej przez Wnioskodawcę wraz  

z Partnerami (jeżeli dotyczy)) analizy problemów  

i potrzeb w świadczeniu usług wsparcia rodziny 

(placówek wsparcia dziennego – jeśli dotyczy) na 

obszarze realizacji projektu, w tym dane ilościowe.  

Diagnoza powinna zawierać zwięzły opis problemów  

i potrzeb osób zamieszkujących na obszarze realizacji 

projektu w zakresie świadczenia usług oraz poziomu 

ich dostępności na danym obszarze.  

Zaplanowane w ramach projektu działania muszą 

odpowiadać na zidentyfikowane w diagnozie problemy 

i potrzeby w świadczeniu usług. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1, 2, 3 

4. Projekt zakłada opracowanie i realizację indywidualnego planu wsparcia (IPW). 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu zapewnienie 

zindywidualizowanego wsparcia dla każdego 

uczestnika projektu. IPW każdorazowo musi zostać 

poprzedzony przeprowadzeniem indywidualnej 

diagnozy sytuacji problemowej lub zagrożenia 

sytuacją problemową, w tym potencjału, predyspozycji 

i potrzeb. Elementem IPW jest wytyczenie działań 

zmierzających do stabilizacji sytuacji życiowej 

uczestnika projektu.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1, 2 

5. W przypadku istniejącej placówki wsparcia dziennego (w tym świetlicy środowiskowej) Wnioskodawca zapewnia 

zwiększenie liczby miejsc w tej placówce lub rozszerzenie oferty wsparcia. 

Uzasadnienie: 
Kryterium zostanie uznane za spełnione, jeżeli  

w ramach istniejącej placówki wsparcia dziennego  

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 
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(w tym świetlicy środowiskowej) Wnioskodawca 

zapewni zwiększenie liczby miejsc lub nastąpi 

rozszerzenie oferty wsparcia.   

W przypadku zwiększania liczby miejsc  

w treści wniosku należy wskazać dotychczasową 

liczbę miejsc w istniejącej placówce oraz liczbę 

nowych miejsc tworzonych w ramach projektu. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

6. W ramach projektu, który zakłada objęcie wsparciem placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (w tym świetlicy 

środowiskowej) lub placówki prowadzonej w formie pracy podwórkowej, realizowane są zajęcia rozwijające co najmniej 

trzy z ośmiu kompetencji kluczowych wskazanych w zaktualizowanym ZALECENIU RADY z dnia 22 maja 2018 r.  

w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2018/C 189/01). 

Uzasadnienie: 

Kryterium zostanie uznane za spełnione, jeżeli  

w ramach działań projektowych dotyczących placówki 

wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (w tym 

świetlicy środowiskowej) oraz placówki prowadzonej  

w formie pracy podwórkowej, zaplanowane zostaną do 

realizacji zajęcia rozwijające co najmniej trzy  

z poniższych kompetencji kluczowych: 

a) kompetencje w zakresie rozumienia  

i tworzenia informacji, 

b) kompetencje w zakresie wielojęzyczności, 

c) kompetencje matematyczne oraz 

kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, 

technologii i inżynierii, 

d) kompetencje cyfrowe, 

e) kompetencje osobiste, społeczne  

i w zakresie umiejętności uczenia się, 

f) kompetencje obywatelskie, 

g) kompetencje w zakresie przedsiębiorczości, 

h) kompetencje w zakresie świadomości  

i ekspresji kulturalnej. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

7. Wnioskodawca zapewni trwałość nowo utworzonych miejsc w placówkach wsparcia dziennego (w tym świetlicach 

środowiskowych) po zakończeniu realizacji projektu – co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji 

projektu wskazanemu we wniosku o dofinansowanie. 

Uzasadnienie: 

Warunkiem uznania kryterium za spełnione będzie 

zamieszczenie przez Wnioskodawcę w treści wniosku 

deklaracji o zachowaniu trwałości efektów, przez 

utrzymanie nowo utworzonych w ramach projektu 

miejsc w placówkach wsparcia dziennego (w tym  

w świetlicach środowiskowych) w liczbie 

odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu 

zapotrzebowaniu na tego typu usługi – co najmniej 

przez okres odpowiadający okresowi realizacji 

projektu.  

Wnioskodawca w treści wniosku o dofinansowanie 

przedstawia sposób w jaki zapewniona zostanie 

trwałość miejsc utworzonych w placówkach w ramach 

projektu po zakończeniu jego realizacji oraz wskazuje 

źródło finansowania. Trwałość jest rozumiana jako 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 
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instytucjonalna gotowość podmiotów do świadczenia 

usług. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

8. Projekt przewiduje preferencje uczestnictwa:  

a) osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego 

wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa 

w rozdziale 3 pkt. 15 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 i/lub 

b) osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osób z niepełnosprawnością sprzężoną, 

osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób  

z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi i/lub 

c) osób lub rodzin korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, przy czym zakres 

wsparcia nie może powielać działań, które dana osoba lub rodzina otrzymuje z PO PŻ w ramach działań 

towarzyszących, o których mowa ww. Programie i/lub 

d) osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszary poddane rewitalizacji 

wskazane w gminnych programach rewitalizacji. 

Uzasadnienie: 

Kryterium zostanie spełnione, gdy w treści wniosku  

o dofinansowanie zostanie wykazane w jaki sposób 

osoby z wymienionej grupy lub grup będą preferowane 

do udziału w projekcie. Osoby te muszą być 

rekrutowane w pierwszej kolejności, co musi zostać 

odzwierciedlone w kryteriach rekrutacji uczestników do 

projektu. 

W przypadku ppkt „a” wsparcie nie będzie udzielane 

osobom odbywającym karę pozbawienia wolności  

z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1, 2 

2. 2 KRYTERIA PREMIUJĄCE 

1. Projekt jest komplementarny z inwestycjami infrastrukturalnymi:    

 zrealizowanymi bądź realizowanymi ze środków perspektywy 

finansowej 2014-2020 na podstawie podpisanej przed dniem 

złożenia wniosku umowy o dofinansowanie projektu w ramach 

EFRR  

lub 

 planowanymi do realizacji ze środków perspektywy finansowej 

2014-2020 na podstawie podpisanej przed dniem złożenia 

wniosku pre-umowy o dofinansowanie projektu w ramach 

EFRR. 

Waga punktowa: 5 

Uzasadnienie: 

Przez  komplementarność  działań  należy  rozumieć  

ich  dopełnianie się/uzupełnianie prowadzące do 

realizacji określonego/ wspólnego celu (należy 

wskazać konkretne inwestycje i wykazać zakres ich 

komplementarności). Za działania komplementarne 

należy uznać takie inwestycje, które zostały 

zrealizowane bądź są realizowane ze środków 

perspektywy finansowej 2014-2020 w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, lub 

zostały zaplanowane do realizacji na podstawie 

podpisanej przed dniem złożenia wniosku pre-

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1, 2 
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umowy o dofinansowanie projektu  

w ramach EFRR.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

treści wniosku o dofinansowanie projektu. 

2. Projekt jest realizowany przez jednostkę samorządu terytorialnego 

lub jej jednostkę organizacyjną z wykorzystaniem mechanizmu 

zlecania zadań publicznych (w obszarze usług społecznych) zgodnie 

z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie lub zgodnie z art. 15a ustawy z dnia 27 

kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych. 

Waga punktowa: 10 

Uzasadnienie: 

Kryterium zostanie spełnione jeśli w projekcie 

realizowanym przez JST lub jej jednostkę 

organizacyjną wykorzystany zostanie mechanizm 

zlecania zadań publicznych zgodnie z zapisami 

ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie lub zgodnie z art. 15a ustawy  

o spółdzielniach socjalnych w zakresie usług 

społecznych. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

treści wniosku o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1, 2, 3 

3. Projekt obejmuje utworzenie i prowadzenie placówki wsparcia 

dziennego (na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) w gminie,  

w której taka placówka nie istnieje. 

Waga punktowa: 10 

Uzasadnienie: 

Kryterium zostanie spełnione, jeżeli w ramach 

projektu zostanie utworzona i prowadzona placówka 

wsparcia dziennego na obszarze gminy, w której nie 

funkcjonuje taka placówka na dzień składania 

wniosku.   

Placówka wsparcia dziennego może być 

prowadzona w następujących formach: opiekuńczej, 

specjalistycznej lub pracy podwórkowej. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

treści wniosku o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

4. Projekt jest realizowany w partnerstwie jednostki/tek samorządu 

terytorialnego z obszaru realizacji projektu lub jej/ich jednostki/tek 

organizacyjnej/ych działającej/ych w obszarze pomocy lub integracji 

społecznej z podmiotem/ami ekonomii społecznej prowadzącym/mi 

w swojej działalności statutowej usługi społeczne lub usługi 

społeczne i zdrowotne. 

Waga punktowa: 5 

Uzasadnienie: 

Kryterium zostanie spełnione jeżeli projekt będzie 

realizowany w partnerstwie co najmniej jednej JST  

z obszaru realizacji projektu lub jej jednostki 

organizacyjne z co najmniej jednym podmiotem 

ekonomii społecznej prowadzącym w swojej 

działalności statutowej usługi społeczne lub usługi 

społeczne i zdrowotne.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

treści wniosku o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1, 2, 3 

5. Projekt zakłada: 

a) poszerzenie dotychczasowego zakresu działań profilaktycznych 

wspierających rodzinę w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych,  

Waga punktowa: 10 
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b) specjalistyczne poradnictwo rodzinne dla rodzin 

przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych,  

zapewniając poniższe formy wsparcia, stosowane w zależności od 

indywidualnie ustalonych potrzeb uczestników projektu, tj.: 

 konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, terapia  

i mediacja;  

 pomoc prawna, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego;  

 objęcie opieką i wychowaniem dzieci w placówce wsparcia 

dziennego; 

 organizowanie dla rodzin grup samopomocowych, mających na 

celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji; 

 ustanowienie rodziny wspierającej. 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu zapewnienie kompleksowości 

wsparcia w zakresie działań profilaktycznych 

wspierających rodzinę w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych, w tym przeżywających 

trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych, w zależności od indywidualnie 

ustalonych potrzeb uczestników projektu. 

Kryterium zostanie spełnione jeżeli w ramach 

projektu realizowane będzie wsparcie w ramach typu 

projektu nr 1 i 2 łącznie. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

treści wniosku o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1, 2 

IV. ELEMENTY KONKURSU 

1. Weryfikacja braków w zakresie warunków formalnych lub oczywistych omyłek. 

2. Ocena merytoryczna wniosku. 

3. Etap negocjacji 
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Część A. FISZKA DLA PROJEKTÓW KONKURSOWYCH 

DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE  

RPOWŚ 2014-2020 

Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług 

społecznych i zdrowotnych  

Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych  

Projekty konkursowe w formule projektów problemowych – 

wsparcie rodzin i dzieci 

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

1. Cel szczegółowy 

RPOWŚ 

w ramach którego 

realizowane będą projekty 

Cel szczegółowy: Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług 

środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla 

osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym 

2. Priorytet inwestycyjny 

Priorytet inwestycyjny 9iv. Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz 

wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych  

w interesie ogólnym 

3. Nr konkursu 6 
Planowany kwartał 

ogłoszenia konkursu  
I  II  III x IV  

4. Planowany miesiąc  

rozpoczęcia naboru 

wniosków o 

dofinansowanie 

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

         x   

5. Planowana alokacja 

(PLN) 

8 500 000 – UE 

750 000 – BP  

6. Wymagany wkład własny beneficjenta 

TAK  x NIE  

Minimalny udział wkładu własnego  

w finansowaniu wydatków 

kwalifikowalnych projektu  

min. 7,5%  

7. Typ/typy projektów 

przewidziane do realizacji 

w ramach konkursu 

Ułatwianie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych poprzez: 

1. Profilaktykę społeczną skierowaną do dzieci i rodzin w ramach działalności placówek 

wsparcia dziennego, świetlic środowiskowych itp. 

2. Wsparcie na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny, tj. działania asystenta rodziny, 

grupy wsparcia, interwencja kryzysowa, warsztaty i poradnictwo dla rodzin, w tym m.in. 

specjalistyczne, terapeutyczne i prawne (poradnictwo prawne  

i obywatelskie świadczone w oparciu o zdiagnozowane, indywidualne potrzeby 

uczestników może być realizowane tylko jako integralna część kompleksowego 

projektu). 

3. Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób związanych ze świadczeniem usług 

społecznych. 

 

Wsparcie przewidziane w ramach typu projektu nr 3 musi być realizowane łącznie  

z co najmniej jednym z typów projektów od 1 do 2. 

II. ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (w podziale na płeć i ogółem) 

1. WSKAŹNIKI REZULTATU  

Nazwa wskaźnika 
Szacunkowa wartość docelowa wskaźnika 

(Ogółem)  

1. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług 

społecznych istniejących po zakończeniu projektu 
124 
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2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym poszukujących pracy, uczestniczących  

w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, 

pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na 

własny rachunek) po opuszczeniu programu 

23% 

3. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia 

usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących 

po zakończeniu projektu 

podlega monitorowaniu 

2. WSKAŹNIKI PRODUKTU
 

Nazwa wskaźnika 
Szacunkowa wartość docelowa wskaźnika 

(Ogółem) 

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych usługami społecznymi 

świadczonymi w interesie ogólnym w programie 

969 

2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych usługami wspierania rodziny  

i pieczy zastępczej w programie 

podlega monitorowaniu 

III. KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

1. OGÓLNE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW – kryteria stanowią załącznik nr 3 do Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych dla RPOWŚ 2014-2020 

2. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW  

2.1 KRYTERIA DOSTĘPU 

1. Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy. 

Uzasadnienie: 

Kryterium zostanie spełnione, gdy okres realizacji 

projektu zaplanowany jest  na okres nie dłuższy niż 36 

miesięcy.  

Okres 36 miesięcy należy liczyć  jako pełne miesiące 

kalendarzowe. 

IOK w uzasadnionych przypadkach, na etapie 

realizacji projektu, dopuszcza możliwość odstępstwa 

w zakresie przedmiotowego kryterium przez 

wydłużenie terminu realizacji projektu, uwzględniając 

ograniczenia wynikające z Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 

lata 2014-2020. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1, 2, 3 

2. Projekt odpowiada na problemy i potrzeby w świadczeniu usług wspierania rodziny zidentyfikowanych na obszarze jego 

realizacji, przy uwzględnieniu poziomu dostępności tych usług. 

Uzasadnienie: 
Kryterium zostanie spełnione, gdy we wniosku  

o dofinansowanie zostaną przedstawione wyniki 

(przeprowadzonej przez Wnioskodawcę wraz  

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1, 2, 3 
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z Partnerami (jeżeli dotyczy)) analizy problemów  

i potrzeb w świadczeniu usług wsparcia rodziny 

(placówek wsparcia dziennego – jeśli dotyczy) na 

obszarze realizacji projektu, w tym dane ilościowe.  

Diagnoza powinna zawierać zwięzły opis problemów  

i potrzeb osób zamieszkujących na obszarze realizacji 

projektu w zakresie świadczenia usług oraz poziomu 

ich dostępności na danym obszarze.  

Zaplanowane w ramach projektu działania muszą 

odpowiadać na zidentyfikowane w diagnozie problemy 

i potrzeby w świadczeniu usług. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

3. Projekt zakłada opracowanie i realizację indywidualnego planu wsparcia (IPW). 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu zapewnienie 

zindywidualizowanego wsparcia dla każdego 

uczestnika projektu. IPW każdorazowo musi zostać 

poprzedzony przeprowadzeniem indywidualnej 

diagnozy sytuacji problemowej lub zagrożenia 

sytuacją problemową, w tym potencjału, predyspozycji 

i potrzeb. Elementem IPW jest wytyczenie działań 

zmierzających do stabilizacji sytuacji życiowej 

uczestnika projektu.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1, 2 

4. W przypadku istniejącej placówki wsparcia dziennego (w tym świetlicy środowiskowej) Wnioskodawca zapewnia 

zwiększenie liczby miejsc w tej placówce lub rozszerzenie oferty wsparcia. 

Uzasadnienie: 

Kryterium zostanie uznane za spełnione, jeżeli  

w ramach istniejącej placówki wsparcia dziennego  

(w tym świetlicy środowiskowej) Wnioskodawca 

zapewni zwiększenie liczby miejsc lub nastąpi 

rozszerzenie oferty wsparcia.   

W przypadku zwiększania liczby miejsc  

w treści wniosku należy wskazać dotychczasową 

liczbę miejsc w istniejącej placówce oraz liczbę 

nowych miejsc tworzonych w ramach projektu. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

5. W ramach projektu, który zakłada objęcie wsparciem placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (w tym 

świetlicy środowiskowej) lub placówki prowadzonej w formie pracy podwórkowej, realizowane są zajęcia rozwijające co 

najmniej trzy z ośmiu kompetencji kluczowych wskazanych w zaktualizowanym ZALECENIU RADY z dnia 22 maja 2018 

r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2018/C 189/01). 

Uzasadnienie: 

Kryterium zostanie uznane za spełnione, jeżeli  

w ramach działań projektowych dotyczących placówki 

wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (w tym 

świetlicy środowiskowej) oraz placówki prowadzonej  

w formie pracy podwórkowej, zaplanowane zostaną do 

realizacji zajęcia rozwijające co najmniej trzy  

z poniższych kompetencji kluczowych: 

a) kompetencje w zakresie rozumienia  

i tworzenia informacji, 

b) kompetencje w zakresie wielojęzyczności, 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 
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c) kompetencje matematyczne oraz 

kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, 

technologii i inżynierii, 

d) kompetencje cyfrowe, 

e) kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 

umiejętności uczenia się, 

f) kompetencje obywatelskie, 

g) kompetencje w zakresie przedsiębiorczości, 

h) kompetencje w zakresie świadomości  

i ekspresji kulturalnej. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

6. Wnioskodawca zapewni trwałość nowo utworzonych miejsc w placówkach wsparcia dziennego (w tym świetlicach 

środowiskowych) po zakończeniu realizacji projektu – co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji 

projektu wskazanemu we wniosku o dofinansowanie. 

Uzasadnienie: 

Warunkiem uznania kryterium za spełnione będzie 

zamieszczenie przez Wnioskodawcę w treści wniosku 

deklaracji o zachowaniu trwałości efektów, przez 

utrzymanie nowo utworzonych w ramach projektu 

miejsc w placówkach wsparcia dziennego (w tym  

w świetlicach środowiskowych) w liczbie 

odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu 

zapotrzebowaniu na tego typu usługi – co najmniej 

przez okres odpowiadający okresowi realizacji 

projektu.  

Wnioskodawca w treści wniosku o dofinansowanie 

przedstawia sposób w jaki zapewniona zostanie 

trwałość miejsc utworzonych w placówkach w ramach 

projektu po zakończeniu jego realizacji oraz wskazuje 

źródło finansowania. Trwałość jest rozumiana jako 

instytucjonalna gotowość podmiotów do świadczenia 

usług. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

7. Projekt przewiduje preferencje uczestnictwa:  

a) osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego 

wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa 

w rozdziale 3 pkt. 15 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 i/lub 

b) osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osób z niepełnosprawnością sprzężoną, 

osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z całościowymi 

zaburzeniami rozwojowymi i/lub 

c) osób lub rodzin korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, przy czym zakres 

wsparcia nie może powielać działań, które dana osoba lub rodzina otrzymuje z PO PŻ w ramach działań 

towarzyszących, o których mowa ww. Programie i/lub 

d) osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszary poddane rewitalizacji 

wskazane w gminnych programach rewitalizacji. 

Uzasadnienie: 

Kryterium zostanie spełnione, gdy w treści wniosku  

o dofinansowanie zostanie wykazane w jaki sposób 

osoby z wymienionej grupy lub grup będą preferowane 

do udziału w projekcie. Osoby te muszą być 

rekrutowane w pierwszej kolejności, co musi zostać 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1, 2 
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odzwierciedlone w kryteriach rekrutacji uczestników do 

projektu. 

W przypadku ppkt „a” wsparcie nie będzie udzielane 

osobom odbywającym karę pozbawienia wolności  

z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

2. 2 KRYTERIA PREMIUJĄCE 

1. Projekt jest komplementarny z inwestycjami infrastrukturalnymi:    

 zrealizowanymi bądź realizowanymi ze środków perspektywy 

finansowej 2014-2020 na podstawie podpisanej przed dniem 

złożenia wniosku umowy o dofinansowanie projektu w ramach 

EFRR  

lub 

 planowanymi do realizacji ze środków perspektywy finansowej 

2014-2020 na podstawie podpisanej przed dniem złożenia 

wniosku pre-umowy o dofinansowanie projektu w ramach 

EFRR. 

Waga punktowa: 5 

Uzasadnienie: 

Przez  komplementarność  działań  należy  rozumieć  

ich  dopełnianie się/uzupełnianie prowadzące do 

realizacji określonego/ wspólnego celu (należy 

wskazać konkretne inwestycje i wykazać zakres ich 

komplementarności). Za działania komplementarne 

należy uznać takie inwestycje, które zostały 

zrealizowane bądź są realizowane ze środków 

perspektywy finansowej 2014-2020 w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, lub 

zostały zaplanowane do realizacji na podstawie 

podpisanej przed dniem złożenia wniosku pre-

umowy o dofinansowanie projektu w ramach EFRR.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

treści wniosku o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1, 2 

2. Projekt jest realizowany przez jednostkę samorządu terytorialnego 

lub jej jednostkę organizacyjną z wykorzystaniem mechanizmu 

zlecania zadań publicznych (w obszarze usług społecznych) 

zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie lub zgodnie z art. 15a ustawy z dnia 

27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych. 

Waga punktowa: 10 

Uzasadnienie: 

Kryterium zostanie spełnione jeśli w projekcie 

realizowanym przez JST lub jej jednostkę 

organizacyjną wykorzystany zostanie mechanizm 

zlecania zadań publicznych zgodnie z zapisami 

ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie lub zgodnie z art. 15a ustawy  

o spółdzielniach socjalnych w zakresie usług 

społecznych. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

treści wniosku o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1, 2, 3 

3. Projekt obejmuje utworzenie i prowadzenie placówki wsparcia 

dziennego (na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) w gminie,  

w której taka placówka nie istnieje. 

Waga punktowa: 10 
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Uzasadnienie: 

Kryterium zostanie spełnione, jeżeli w ramach 

projektu zostanie utworzona i prowadzona placówka 

wsparcia dziennego na obszarze gminy, w której nie 

funkcjonuje taka placówka na dzień składania 

wniosku.   

Placówka wsparcia dziennego może być 

prowadzona w następujących formach: opiekuńczej, 

specjalistycznej lub pracy podwórkowej. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

treści wniosku o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

4. Projekt jest realizowany w partnerstwie jednostki/tek samorządu 

terytorialnego z obszaru realizacji projektu lub jej/ich jednostki/tek 

organizacyjnej/ych działającej/ych w obszarze pomocy lub integracji 

społecznej z podmiotem/ami ekonomii społecznej prowadzącym/mi 

w swojej działalności statutowej usługi społeczne lub usługi 

społeczne i zdrowotne. 

Waga punktowa: 5 

Uzasadnienie: 

Kryterium zostanie spełnione jeżeli projekt będzie 

realizowany w partnerstwie co najmniej jednej JST  

z obszaru realizacji projektu lub jej jednostki 

organizacyjne z co najmniej jednym podmiotem 

ekonomii społecznej prowadzącym w swojej 

działalności statutowej usługi społeczne lub usługi 

społeczne i zdrowotne.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

treści wniosku o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1, 2, 3 

5. Projekt zakłada: 

a) poszerzenie dotychczasowego zakresu działań profilaktycznych 

wspierających rodzinę w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych,  

b) specjalistyczne poradnictwo rodzinne dla rodzin 

przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych,  

zapewniając poniższe formy wsparcia, stosowane w zależności od 

indywidualnie ustalonych potrzeb uczestników projektu, tj.: 

 konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, terapia  

i mediacja;  

 pomoc prawna, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego;  

 objęcie opieką i wychowaniem dzieci w placówce wsparcia 

dziennego; 

 organizowanie dla rodzin grup samopomocowych, mających na 

celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji; 

 ustanowienie rodziny wspierającej. 

Waga punktowa: 10 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu zapewnienie kompleksowości 

wsparcia w zakresie działań profilaktycznych 

wspierających rodzinę w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych, w tym przeżywających 

trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych, w zależności od indywidualnie 

ustalonych potrzeb uczestników projektu. 

Kryterium zostanie spełnione jeżeli w ramach 

projektu realizowane będzie wsparcie w ramach typu 

projektu nr 1 i 2 łącznie. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1, 2 
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Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

treści wniosku o dofinansowanie projektu. 

IV. ELEMENTY KONKURSU 

1. Weryfikacja braków w zakresie warunków formalnych lub oczywistych omyłek. 

2. Ocena merytoryczna wniosku. 

3. Etap negocjacji 
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Część A. FISZKA DLA PROJEKTÓW KONKURSOWYCH 

DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE  

RPOWŚ 2014-2020 

Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług 

społecznych i zdrowotnych  

Poddziałanie 9.2.2 ZIT Rozwój wysokiej jakości usług społecznych  

i zdrowotnych  

(Deinstytucjonalizacja usług opieki medycznej nad osobami 

niesamodzielnymi) 

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

1. Cel szczegółowy 

RPOWŚ 

w ramach którego 

realizowane będą 

projekty 

Cel szczegółowy: Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych 

2. Priorytet 

inwestycyjny 

Priorytet inwestycyjny 9iv. Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz 

wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych 

w interesie ogólnym 

3. Nr konkursu 1 
Planowany kwartał 

ogłoszenia konkursu  
I  II x III  IV  

4. Planowany 

miesiąc  

rozpoczęcia naboru 

wniosków o 

dofinansowanie 

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

      x      

5. Planowana 

alokacja (PLN) 

2 129 904 – UE 

   187 933 – BP 

6. Wymagany wkład własny beneficjenta 

TAK  x NIE  

Minimalny udział wkładu własnego  

w finansowaniu wydatków 

kwalifikowalnych projektu  

min. 7,5%  

7. Typ/typy 

projektów 

przewidziane do 

realizacji w ramach 

konkursu 

1. Deinstytucjonalizacja usług opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi obejmująca  

w szczególności: 

a)   wsparcie działalności lub tworzenie nowych miejsc opieki medycznej w formach 

zdeinstytucjonalizowanych (m.in. opieka paliatywna/hospicyjna realizowana zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r.  

w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej);   

b)   długoterminową medyczną opiekę domową nad osobą niesamodzielną, w tym 

pielęgniarską opiekę długoterminową; 

c)   zapewnienie opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi w zastępstwie 

za opiekunów będących członkami rodzin, w tym opieki domowej lub miejsc opieki  

w dziennych formach; 

d)   wsparcie psychologiczne lub szkolenia dla opiekunów, w szczególności członków rodzin, 

w zakresie opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi; 

e)   przygotowanie i tworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego  

i wspomagającego, połączonego z doradztwem w doborze sprzętu, treningami 

z zakresu samoobsługi wypożyczonego sprzętu oraz przygotowanie warunków 

do opieki domowej; 

f)   szkolenia oraz prowadzenie doradztwa w zakresie dostosowania podmiotów leczniczych 

do potrzeb osób niesamodzielnych; 

g)   teleopiekę medyczną, wykorzystywaną na potrzeby doradztwa medycznego oraz 
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bezpośredniej pomocy personelu medycznego na wezwanie w szczególnej sytuacji. 

Wsparcie, o którym mowa w punktach d, e, f i g nie może być realizowane jako samodzielne 

przedsięwzięcie a jedynie w połączeniu z pozostałymi punktami zawartymi w typie operacji,  

o których mowa w punktach: a, b i c. 

(usługi zdrowotne, typ nr 1 w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych) 

II. ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (w podziale na płeć i ogółem) 

1. WSKAŹNIKI REZULTATU  

Nazwa wskaźnika 
Szacunkowa wartość docelowa wskaźnika 

(Ogółem)  

1. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia 

usług zdrowotnych istniejących 

po zakończeniu projektu 

7 

2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, 

uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, 

zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z 

prowadzącymi działalność na własny rachunek) po 

opuszczeniu programu 

23% 

2. WSKAŹNIKI PRODUKTU
 

Nazwa wskaźnika 
Szacunkowa wartość docelowa wskaźnika 

(Ogółem) 

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych usługami 

zdrowotnymi  w programie 

100 

III. KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW  

1. OGÓLNE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW – kryteria stanowią załącznik nr 3 do Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych dla RPOWŚ 2014-2020 

2. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW  

2.1 KRYTERIA DOSTĘPU 

1. Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy. 

Uzasadnienie: 

Ograniczony czas realizacji projektu do 24 miesięcy pozwoli 

Wnioskodawcom precyzyjnie zaplanować przedsięwzięcie, co 

przyczyni się do zwiększenia efektywności działań oraz 

sprawnego rozliczania wdrażanego projektu. Okres 24 

miesięcy liczony jest jako pełne miesiące kalendarzowe. 

IOK w uzasadnionych przypadkach, na etapie realizacji 

projektu, dopuszcza możliwość odstępstwa w zakresie 

przedmiotowego kryterium przez wydłużenie terminu realizacji 

projektu. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

2. Projekt przewiduje realizację świadczeń opieki zdrowotnej wyłącznie przez podmioty uprawnione na mocy przepisów 

prawa powszechnie obowiązującego do wykonywania działalności leczniczej.   

Uzasadnienie: Kryterium zapewnia, że świadczenia opieki zdrowotnej Stosuje się do 1 
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realizowane będą przez podmioty mające prawo do 

wykonywania działalności leczniczej, co zagwarantuje 

bezpieczeństwo i profesjonalizm realizowanych świadczeń. 

Wnioskodawca jest zobowiązany do wskazania we wniosku  

o dofinansowanie nazwy i danych teleadresowych podmiotu 

uprawnionego do wykonywania działalności leczniczej, który 

będzie realizował świadczenia opieki zdrowotnej. W przypadku 

kiedy Wnioskodawca na etapie składania wniosku nie posiada 

wiedzy na temat podmiotu, jest zobowiązany do wskazania 

trybu wyboru podmiotu leczniczego (np. przetarg, zlecenie 

zadania, wybór partnera). 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku o dofinansowanie projektu oraz danych zawartych  

w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą 

znajdujących się na stronie internetowej 

www.rpwdl.csioz.gov.pl  

typu/typów (nr) 

3. Projekt przewiduje udzielenie usług zdrowotnych w oparciu o Evidence Based Medicine. 

Uzasadnienie: 

Medycyna oparta na faktach umożliwia korzystanie  

w postępowaniu klinicznym z wiarygodnych dowodów 

naukowych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa 

terapii. Szczegółowe, precyzyjne i rozważne wykorzystywanie 

w postępowaniu klinicznym najlepszych dostępnych dowodów 

naukowych wpłynie na jakość realizowanych w ramach 

projektu działań. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie oświadczenia 

we wniosku o dofinansowanie projektu – w części X. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

4. Wnioskodawca składa nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie projektu w ramach konkursu – niezależnie czy jako 

Beneficjent czy Partner projektu. 

Uzasadnienie: 

Wnioskodawca ma możliwość złożenia wyłącznie jednego 

projektu w ramach konkursu niezależnie czy jako Beneficjent 

czy Partner projektu. 

Złożenie przez Wnioskodawcę więcej niż jednego wniosku  

w konkursie lub wystąpienie w charakterze Partnera, 

spowoduje odrzucenie przez Instytucję Organizującą Konkurs 

wszystkich złożonych wniosków, w których dany podmiot 

występuje.  

W przypadku wycofania wniosku o dofinansowanie 

Wnioskodawca ma prawo złożyć kolejny wniosek.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na etapie rejestracji 

wniosków o dofinansowanie. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

5. Ostatecznymi odbiorcami wsparcia w ramach projektu będzie minimum 30% osób: 

- z niepełnosprawnościami
1
 w stopniu znacznym lub umiarkowanym, 

i/lub 

- z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania, 
i/lub 

- chorych na ch. Alzheimera lub zespoły otępienne. 

Uzasadnienie: 
Kryterium zostanie uznane za spełnione jeśli minimum 30% 

grupy docelowej będą stanowiły osoby  
Stosuje się do 1 

                                                           
1
 Definicja osoby z niepełnosprawnościami znajduje się w części 8.2. regulaminu – Słownik pojęć. 

 

http://www.rpwdl.csioz.gov.pl/
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z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym lub 

umiarkowanym, i/lub z zaburzeniami psychicznymi  

i zaburzeniami zachowania, i/lub chorzy na ch. Alzheimera lub 

zespoły otępienne. Osoby te mają poważne trudności  

w funkcjonowaniu w życiu codziennym, zwłaszcza  

w relacjach z otoczeniem, w zakresie edukacji, zatrudnienia 

oraz w sprawach bytowych, dlatego zasadne jest objęcie 

wsparciem wskazanej grupy odbiorców.   

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

typu/typów (nr) 

6. Projekt odpowiada na problemy i potrzeby w świadczeniu usług zidentyfikowane na obszarze realizacji projektu, przy 

uwzględnieniu trendów demograficznych, stanu zdrowia obywateli oraz zasobów instytucjonalnych i osobowych. 

Uzasadnienie: 

Kryterium zostanie spełnione, gdy we wniosku  

o dofinansowanie zostaną przedstawione wyniki 

(przeprowadzonej przez Wnioskodawcę wraz z Partnerami 

(jeżeli dotyczy)) analizy problemów i potrzeb w świadczeniu 

usług zdrowotnych na obszarze realizacji projektu, w tym dane 

ilościowe. Diagnoza powinna zawierać zwięzły opis 

problemów i potrzeb osób zamieszkujących na obszarze 

realizacji projektu w zakresie świadczenia usług oraz poziomu 

ich dostępności na danym obszarze, przy uwzględnieniu 

trendów demograficznych. Zaplanowane w ramach projektu 

działania muszą odpowiadać na zidentyfikowane w diagnozie 

problemy i potrzeby w świadczeniu usług. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

7. Projekt zakłada, że wsparcie każdej osoby niesamodzielnej oraz osoby z niepełnosprawnościami odbywa się na 

podstawie indywidualnie przygotowanego planu wsparcia, opracowanego we współpracy z uczestnikiem projektu. 

Uzasadnienie: 

Podstawą do uznania kryterium za spełnione będzie 

zapewnienie zindywidualizowanego wsparcia dla każdej osoby 

niesamodzielnej oraz osoby z niepełnosprawnościami. 

Wnioskodawca umożliwia tym uczestnikom projektu wpływ na 

świadczoną pomoc. Przygotowanie planu wsparcia musi 

zostać poprzedzone przeprowadzeniem indywidualnej 

diagnozy sytuacji rodzinnej i materialnej. Wnioskodawca 

zobowiązany jest do zapewnienia decyzyjności w sprawie 

ostatecznego kształtu, formy i zakresu wsparcia osobie 

niesamodzielnej/osobie z niepełnosprawnością lub osobie 

niesamodzielnej/z niepełnosprawnością (których stan zdrowia 

nie pozwala na świadome podjęcie decyzji) wspólnie  

z opiekunem prawnym/ opiekunem faktycznym.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

8. Wnioskodawca zapewnia funkcjonowanie (ze środków innych niż europejskie) nowo utworzonych miejsc opieki 

medycznej po zakończeniu realizacji projektu przez okres odpowiadający co najmniej okresowi realizacji projektu 

wskazanemu we wniosku o dofinansowanie. 

Uzasadnienie: 

Podstawą do uznania kryterium za spełnione będzie 

zamieszczenie przez Wnioskodawcę w treści wniosku 

deklaracji o zachowaniu trwałości efektów, przez utrzymanie 

utworzonych w ramach projektu miejsc opieki medycznej   

w liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu 

zapotrzebowaniu na tego typu usługi – co najmniej przez 

okres odpowiadający okresowi realizacji projektu (ze środków 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 
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innych niż europejskie). 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

2. 2 KRYTERIA PREMIUJĄCE 

1. Wnioskodawca lub Partner jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą 

udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie POZ na podstawie zawartej 

umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dyrektorem Świętokrzyskiego 

Oddziału Wojewódzkiego NFZ. 

Waga punktowa: 10 

Uzasadnienie: 

Włączenie do działań projektowych placówek podstawowej 

opieki zdrowotnej pozwoli dotrzeć bezpośrednio do grupy 

docelowej i wpłynie na zwiększenie efektywności 

podejmowanych działań. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

2. Wnioskodawca lub Partner projektu posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie 

merytoryczne w obszarze realizacji projektu. 
Waga punktowa: 10 

Uzasadnienie: 

Kryterium będzie premiować Wnioskodawców/ Partnerów 

posiadających doświadczenie i wiedzę w zakresie 

merytorycznym projektu, co przełoży się na wysoką jakość 

oraz skuteczność podejmowanych działań. Doświadczenie 

merytoryczne Wnioskodawców/ Partnerów musi być ściśle 

powiązane z obszarem (typem operacji), w którym będą 

realizowane działania projektowe. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

3. Projekt zawiera działania ukierunkowane na przeniesienie świadczeń opieki zdrowotnej 

z poziomu lecznictwa szpitalnego na rzecz podstawowej opieki zdrowotnej i 

ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, przede wszystkim przez: 

- zapewnienie lub wzmocnienie koordynacji opieki nad pacjentem,  

i/lub 

- rozwój zdeinstytucjonalizowanych form opieki nad pacjentem, w szczególności 

poprzez rozwój środowiskowych form opieki. 

Waga punktowa: 10 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu premiowanie tych projektów, które 

zawierają działania mające na celu przejście od  

opieki instytucjonalnej do środowiskowej zgodnie  

z "Ogólnoeuropejskimi wytycznymi dotyczącymi przejścia od 

opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie 

lokalnych społeczności" oraz z "Krajowym Programem 

Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020".  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

4. Projekt jest komplementarny z innymi projektami finansowanymi ze środków UE lub ze 

środków krajowych (również realizowanymi we wcześniejszych okresach 

programowania). 

Waga punktowa: 5 

Uzasadnienie: 

Kryterium pozwoli na przeprowadzenie działań 

komplementarnych z innymi projektami finansowanymi ze 

środków UE lub ze środków krajowych (również realizowanymi 

we wcześniejszych okresach programowania). 

Komplementarność może dotyczyć zarówno obszaru realizacji 

projektu jak i działań Wnioskodawcy/Partnerów. Przez 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 
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komplementarność działań należy rozumieć ich dopełnienie 

się/uzupełnianie prowadzące do realizacji określonego 

/wspólnego celu (należy wskazać konkretne inwestycje 

i wykazać zakres ich komplementarności).  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

5. Projekt zakłada partnerstwo z: 

- jednostką samorządu terytorialnego z obszaru realizacji projektu, 
lub 

- jednostką organizacyjną jst działającą w obszarze pomocy i  integracji społecznej, 
lub 

- podmiotem ekonomii społecznej, którego działalnością statutową jest profilaktyka  
i promocja zdrowia. 

Waga punktowa: 5 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie kryterium ma na celu wzmocnienie potencjału 

Wnioskodawcy oraz zapewnienie koordynacji  

i komplementarności realizowanych działań projektowych. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

IV. ELEMENTY KONKURSU 

1. Weryfikacja braków w zakresie warunków formalnych lub oczywistych omyłek. 

2. Ocena merytoryczna wniosku. 

3. Etap negocjacji. 
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Część A. FISZKA DLA PROJEKTÓW KONKURSOWYCH 

DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE  
RPOWŚ 2014-2020 

Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług 

społecznych i zdrowotnych  

Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych – 

Dzienne Domy Opieki Medycznej 

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

1. Cel szczegółowy 

RPOWŚ 

w ramach którego 

realizowane będą 

projekty 

Cel szczegółowy: Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych 

2. Priorytet 

inwestycyjny 

Priorytet inwestycyjny 9iv. Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz 

wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych 

w interesie ogólnym 

3. Nr konkursu 1 
Planowany kwartał 

ogłoszenia konkursu  
I x II  III  IV  

4. Planowany 
miesiąc  
rozpoczęcia naboru 
wniosków o 
dofinansowanie 

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

  x          

5. Planowana 

alokacja (PLN) 

10 200 000 – UE 

     900 000 – BP 

6. Wymagany wkład własny beneficjenta 

TAK  x NIE  

Minimalny udział wkładu własnego  

w finansowaniu wydatków 

kwalifikowalnych projektu  

min. 7,5%  

7. Typ/typy 

projektów 

przewidziane do 

realizacji w ramach 

konkursu 

1. Deinstytucjonalizacja usług opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi obejmująca  

w szczególności:   

a) wsparcie działalności lub tworzenie nowych dziennych domów opieki medycznej, zgodnie ze 

standardem wypracowanym w ramach PO WER. 

(typ nr 2a w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych) 

II. ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (w podziale na płeć i ogółem) 

1. WSKAŹNIKI REZULTATU  

Nazwa wskaźnika 
Szacunkowa wartość docelowa wskaźnika 

(Ogółem)  

1. Liczba wspartych w programie miejsc 

świadczenia usług zdrowotnych istniejących po 

zakończeniu projektu 

79 

2. Liczba zdeinstytucjonalizowanych miejsc opieki 

nad osobami zależnymi, które zostały utworzone 

w ramach programu – wskaźnik specyficzny 

180 

2. WSKAŹNIKI PRODUKTU
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Nazwa wskaźnika 
Szacunkowa wartość docelowa wskaźnika 

(Ogółem) 

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych usługami 

zdrowotnymi  w programie 

611 

2. Liczba podmiotów leczniczych, które zostały 

objęte narzędziami deinstytucjonalizacji opieki 

nad osobami zależnymi – wskaźnik specyficzny 

12 

III. KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW  

1. OGÓLNE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW – kryteria stanowią załącznik nr 3 do Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych dla RPOWŚ 2014-2020 

2. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW  

2.1 KRYTERIA DOSTĘPU 

1. Okres realizacji projektu nie może być krótszy niż 24 miesiące. 

Uzasadnienie: 

Wskazany minimalny okres realizacji projektu pozwoli na 

objęcie działaniami projektowymi większej grupy docelowej 

oraz na zapewnienie stabilności systemu opieki zdrowotnej. 

Okres 24 miesięcy liczony jest jako pełne miesiące 

kalendarzowe. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

2. Wnioskodawca lub Partner jest podmiotem: 

- uprawnionym na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego do wykonywania działalności leczniczej  

oraz 

- funkcjonującym w systemie ochrony zdrowia co najmniej od stycznia 2016 r. 

Uzasadnienie: 

Kryterium zapewnia, że projekt będzie realizowany przez 

podmioty uprawnione do prowadzenia działalności leczniczej, 

które posiadają potencjał w zakresie prowadzenia 

kompleksowych, zdeinstytucjonalizowanych usług 

medycznych i spełniają wymogi standardu DDOM. Realizacja 

świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty lecznicze 

zagwarantuje bezpieczeństwo i profesjonalizm  realizowanych 

świadczeń. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku o dofinansowanie projektu oraz danych zawartych w 

rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą 

znajdujących się na stronie internetowej 

www.rpwdl.csioz.gov.pl 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

3. Projekt przewiduje udzielenie usług zdrowotnych w oparciu o Evidence Based Medicine. 

Uzasadnienie: 

Medycyna oparta na faktach umożliwia korzystanie  

w postępowaniu klinicznym z wiarygodnych dowodów 

naukowych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa 

terapii. Szczegółowe, precyzyjne i rozważne wykorzystywanie 

w postępowaniu klinicznym najlepszych dostępnych dowodów 

naukowych wpłynie na jakość realizowanych w ramach 

projektu działań. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

oświadczenia we wniosku o dofinansowanie projektu –  

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

http://www.rpwdl.csioz.gov.pl/
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w części X. 

4. Wnioskodawca składa nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie projektu w ramach konkursu – niezależnie czy 

jako Beneficjent czy Partner projektu. 

Uzasadnienie: 

Wnioskodawca ma możliwość złożenia wyłącznie jednego 

projektu w ramach konkursu niezależnie czy jako Beneficjent 

czy Partner projektu. 

Złożenie przez Wnioskodawcę więcej niż jednego wniosku  

w konkursie lub wystąpienie w charakterze Partnera, 

spowoduje odrzucenie przez Instytucję Organizującą Konkurs 

wszystkich złożonych wniosków, w których dany podmiot 

występuje.  

W przypadku wycofania wniosku o dofinansowanie 

Wnioskodawca ma prawo złożyć kolejny wniosek.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na etapie rejestracji 

wniosków o dofinansowanie. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

5. Projekt zapewnia utworzenie Dziennego domu opieki medycznej zgodnie ze standardem wypracowanym  

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Uzasadnienie: 

Kryterium zobowiązuje Wnioskodawcę do utworzenia 

Dziennego domu opieki medycznej zgodnie ze standardem 

przyjętym przez Komitet Sterujący ds. Koordynacji EFSI  

w sektorze zdrowia uchwałą nr 49/2017/XIV w dniu 19 

września 2017 r. Dokument pn. "Dzienny dom opieki 

medycznej - organizacja i zadania" stanowi załącznik do 

regulaminu konkursu. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

6. Projekt obejmuje utworzenie i funkcjonowanie jednego Dziennego domu opieki medycznej w jednym z powiatów 

województwa świętokrzyskiego, z wyłączeniem powiatu włoszczowskiego i miasta Kielce.   

Uzasadnienie: 

Kryterium zakłada utworzenie w każdym z powiatów  

województwa świętokrzyskiego  Dziennego domu opieki 

medycznej. W związku z utworzeniem w ramach 

poprzedniego konkursu w powiecie włoszczowskim oraz 

mieście Kielce DDOM, powiaty te zostały wyłączone  

z możliwości wsparcia w obecnym konkursie. 

Do dofinansowania zostanie wybrany jeden projekt na 

obszarze jednego powiatu. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

7. Wnioskodawca zapewnia utrzymanie trwałości projektu przez okres co najmniej 3 lat po jego zakończeniu. 

Uzasadnienie: 

Kryterium pozwoli na precyzyjne określenie  

i zweryfikowanie trwałości wypracowanych w projekcie 

rozwiązań w zakresie deinstytucjonalizacji usług medycznych 

świadczonych dla osób niesamodzielnych,  

w tym dla osób starszych. Utrzymanie trwałości projektu po 

jego zakończeniu będzie możliwe poprzez: 

- udzielenie świadczeń finansowanych ze środków 

publicznych (bez udziału środków europejskich), 

- świadczenie usług finansowanych z opłat pobieranych 

w ramach DDOM w wysokości, która nie generuje 

dochodu, 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 
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- zapewnienie utrzymania gotowości do wykonywania 

usług DDOM i przy jednoczesnym prowadzeniu działań 

informacyjnych o możliwości korzystania  

z usług DDOM (w przypadku braku finansowania ze 

środków publicznych lub chętnych na korzystanie  

z odpłatnych świadczeń). 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

2. 2 KRYTERIA PREMIUJĄCE 

1. Wnioskodawca lub Partner jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą 

udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie POZ na podstawie zawartej 

umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dyrektorem Świętokrzyskiego 

Oddziału Wojewódzkiego NFZ. 

Waga punktowa: 10 

Uzasadnienie: 

Włączenie do działań projektowych placówek podstawowej 

opieki zdrowotnej pozwoli dotrzeć bezpośrednio do grupy 

docelowej i wpłynie na zwiększenie efektywności 

podejmowanych działań. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku o dofinansowanie. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

2. Projekt jest komplementarny z innymi projektami finansowanymi ze środków UE 

lub ze środków krajowych (również realizowanymi we wcześniejszych okresach 

programowania). 

Waga punktowa: 5 

Uzasadnienie: 

Kryterium pozwoli na przeprowadzenie działań 

komplementarnych z innymi projektami finansowanymi ze 

środków UE lub ze środków krajowych (również 

realizowanymi we wcześniejszych okresach programowania). 

Komplementarność może dotyczyć zarówno obszaru 

realizacji projektu jak i działań Wnioskodawcy/Partnerów. 

Warunkiem koniecznym do określenia projektów jako 

komplementarne jest ich uzupełniający charakter, 

wykluczający powielanie się działań.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

IV. ELEMENTY KONKURSU 

1. Weryfikacja braków w zakresie warunków formalnych lub oczywistych omyłek. 

2. Ocena merytoryczna wniosku. 

3. Etap negocjacji. 
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Część A. FISZKA DLA PROJEKTÓW KONKURSOWYCH 

DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE  
RPOWŚ 2014-2020 

Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług 

społecznych i zdrowotnych  

Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych – 

deinstytucjonalizacja usług opieki medycznej nad osobami 

niesamodzielnymi  

Konkurs dedykowany dla Obszaru Strategicznej Interwencji – 

obszary wiejskie o najgorszym dostępie do usług publicznych 

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

1. Cel szczegółowy 

RPOWŚ 

w ramach którego 

realizowane będą 

projekty 

Cel szczegółowy: Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych 

2. Priorytet 

inwestycyjny 

Priorytet inwestycyjny 9iv. Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz 

wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych 

w interesie ogólnym 

3. Nr konkursu 2 
Planowany kwartał 

ogłoszenia konkursu  
I  II x III  IV  

4. Planowany 
miesiąc  
rozpoczęcia naboru 
wniosków o 
dofinansowanie 

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

     x       

5. Planowana 

alokacja (PLN) 

1 700 000 – UE 

   150 000 – BP 

6. Wymagany wkład własny beneficjenta 

TAK  x NIE  

Minimalny udział wkładu własnego  

w finansowaniu wydatków 

kwalifikowalnych projektu  

min. 7,5%  

7. Typ/typy projektów 

przewidziane do 

realizacji w ramach 

konkursu 

1. Deinstytucjonalizacja usług opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi obejmująca w 

szczególności: 

a) wsparcie działalności lub tworzenie nowych miejsc opieki medycznej w formach 

zdeinstytucjonalizowanych (m.in. opieka paliatywna/hospicyjna realizowana zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej);   

b) długoterminową medyczną opiekę domową nad osobą niesamodzielną, w tym 

pielęgniarską opiekę długoterminową; 

c) zapewnienie opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi w zastępstwie 

za opiekunów będących członkami rodzin, w tym opieki domowej lub miejsc opieki  

w dziennych formach; 

d) wsparcie psychologiczne lub szkolenia dla opiekunów, w szczególności członków rodzin, w 

zakresie opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi; 

e) przygotowanie i tworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego  

i wspomagającego, połączonego z doradztwem w doborze sprzętu, treningami 

z zakresu samoobsługi wypożyczonego sprzętu oraz przygotowanie warunków 

do opieki domowej; 

f) szkolenia oraz prowadzenie doradztwa w zakresie dostosowania podmiotów leczniczych 

do potrzeb osób niesamodzielnych; 

g) teleopiekę medyczną, wykorzystywaną na potrzeby doradztwa medycznego oraz 
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bezpośredniej pomocy personelu medycznego na wezwanie w szczególnej sytuacji. 

 

Wsparcie, o którym mowa w punktach d, e, f i g nie może być realizowane jako samodzielne 

przedsięwzięcie a jedynie w połączeniu z pozostałymi punktami zawartymi w typie operacji,  

o których mowa w punktach: a, b i c. 

(typ nr 2 w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych) 

II. ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (w podziale na płeć i ogółem) 

1. WSKAŹNIKI REZULTATU  

Nazwa wskaźnika 
Szacunkowa wartość docelowa wskaźnika 

(Ogółem)  

1. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia 

usług zdrowotnych istniejących 

po zakończeniu projektu 

13 

2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, 

uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, 

zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z 

prowadzącymi działalność na własny rachunek) po 

opuszczeniu programu   

23% 

2. WSKAŹNIKI PRODUKTU
 

Nazwa wskaźnika 
Szacunkowa wartość docelowa wskaźnika 

(Ogółem) 

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych usługami 

zdrowotnymi  w programie 

102 

III. KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW  

3. OGÓLNE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW – kryteria stanowią załącznik nr 3 do Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych dla RPOWŚ 2014-2020 

4. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW  

2.1 KRYTERIA DOSTĘPU 

9. Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy. 

Uzasadnienie: 

Ograniczony czas realizacji projektu do 24 miesięcy pozwoli 

Wnioskodawcom precyzyjnie zaplanować przedsięwzięcie, co 

przyczyni się do zwiększenia efektywności działań oraz 

sprawnego rozliczania wdrażanego projektu. Okres 24 

miesięcy liczony jest jako pełne miesiące kalendarzowe. 

IOK w uzasadnionych przypadkach, na etapie realizacji 

projektu, dopuszcza możliwość odstępstwa w zakresie 

przedmiotowego kryterium przez wydłużenie terminu realizacji 

projektu. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

10. Projekt przewiduje realizację świadczeń opieki zdrowotnej wyłącznie przez podmioty uprawnione na mocy 

przepisów prawa powszechnie obowiązującego do wykonywania działalności leczniczej.   
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Uzasadnienie: 

Kryterium zapewnia, że świadczenia opieki zdrowotnej 

realizowane będą przez podmioty mające prawo do 

wykonywania działalności leczniczej, co zagwarantuje 

bezpieczeństwo i profesjonalizm realizowanych świadczeń. 

Wnioskodawca jest zobowiązany do wskazania we wniosku  

o dofinansowanie nazwy i danych teleadresowych podmiotu 

uprawnionego do wykonywania działalności leczniczej, który 

będzie realizował świadczenia opieki zdrowotnej. W przypadku 

kiedy Wnioskodawca na etapie składania wniosku nie posiada 

wiedzy na temat podmiotu, jest zobowiązany do wskazania 

trybu wyboru podmiotu leczniczego (np. przetarg, zlecenie 

zadania, wybór partnera). 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku o dofinansowanie projektu oraz danych zawartych  

w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą 

znajdujących się na stronie internetowej 

www.rpwdl.csioz.gov.pl  

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

11. Projekt jest skierowany wyłącznie do osób z obszarów wiejskich położonych na terenie Obszaru Strategicznej 

Interwencji (OSI) – obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych, które uczą się, pracują lub zamieszkują  

w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze wiejskim OSI. 

Uzasadnienie: 

Realizacja dedykowanego wsparcia dla osób z obszaru OSI 

wynika z terytorialnego rozkładu interwencji wskazanego  

w RPOWŚ 2014-2020. 

Obszar OSI o najgorszym dostępie do usług publicznych 

określony został na podstawie obowiązującego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Świętokrzyskiego i obejmuje następujące gminy: Gowarczów, 

Stąporków, Smyków, Radoszyce, Fałków, Ruda Maleniecka, 

Słupia Konecka, Kluczewsko, Secemin, Radków, Moskorzew, 

Słupia Jędrzejowska, Nagłowice, Oksa, Małogoszcz, Imielno, 

Wodzisław, Michałów, Działoszyce, Złota, Kazimierza Wielka, 

Skalbmierz, Czarnocin, Bejsce, Opatowiec, Wiślica, Nowy 

Korczyn, Solec-Zdrój, Stopnica, Tuczępy, Pacanów, Gnojno, 

Szydłów, Osiek, Oleśnica, Opatów, Lipnik, Wojciechowice, 

Iwaniska, Baćkowice, Sadowie, Tarłów, Ćmielów, Bałtów, 

Bodzechów, Kunów, Waśniów, Mirzec, Wąchock, Bliżyn, 

Mniów, Łopuszno, Pierzchnica, Raków, Łagów, Bodzentyn, 

Klimontów, Łoniów, Koprzywnica, Samborzec, Obrazów, 

Wilczyce, Dwikozy.  

W przypadku gmin miejsko-wiejskich wsparcie kierowane jest 

do osób zamieszkałych, uczących się lub pracujących 

wyłącznie na obszarach wiejskich położonych na terenach 

tych gmin.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

12. Projekt przewiduje udzielenie usług zdrowotnych w oparciu o Evidence Based Medicine. 

Uzasadnienie: 

Medycyna oparta na faktach umożliwia korzystanie  

w postępowaniu klinicznym z wiarygodnych dowodów 

naukowych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa 

terapii. Szczegółowe, precyzyjne i rozważne wykorzystywanie 

w postępowaniu klinicznym najlepszych dostępnych dowodów 

naukowych wpłynie na jakość realizowanych w ramach 

projektu działań. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

http://www.rpwdl.csioz.gov.pl/
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Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie oświadczenia 

we wniosku o dofinansowanie projektu –  

w części X. 

13. Wnioskodawca składa nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie projektu w ramach konkursu – niezależnie 

czy jako Beneficjent czy Partner projektu. 

Uzasadnienie: 

Wnioskodawca ma możliwość złożenia wyłącznie jednego 

projektu w ramach konkursu niezależnie czy jako Beneficjent 

czy Partner projektu. 

Złożenie przez Wnioskodawcę więcej niż jednego wniosku  

w konkursie lub wystąpienie w charakterze Partnera, 

spowoduje odrzucenie przez Instytucję Organizującą Konkurs 

wszystkich złożonych wniosków, w których dany podmiot 

występuje.  

W przypadku wycofania wniosku o dofinansowanie 

Wnioskodawca ma prawo złożyć kolejny wniosek.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na etapie rejestracji 

wniosków o dofinansowanie. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

14. Ostatecznymi odbiorcami wsparcia w ramach projektu będzie minimum 30% osób: 

- z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym lub umiarkowanym, 
i/lub 

- z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania, 
i/lub 

- chorych na ch. Alzheimera lub zespoły otępienne. 

Uzasadnienie: 

Kryterium zostanie uznane za spełnione jeśli minimum 30% 

grupy docelowej będą stanowiły osoby  

z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym lub 

umiarkowanym, i/lub z zaburzeniami psychicznymi  

i zaburzeniami zachowania, i/lub chorzy na ch. Alzheimera lub 

zespoły otępienne. Osoby te mają poważne trudności  

w funkcjonowaniu w życiu codziennym, zwłaszcza  

w relacjach z otoczeniem, w zakresie edukacji, zatrudnienia 

oraz w sprawach bytowych, dlatego zasadne jest objęcie 

wsparciem wskazanej grupy odbiorców.   

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

15. Projekt odpowiada na problemy i potrzeby w świadczeniu usług zidentyfikowane na obszarze realizacji projektu, 

przy uwzględnieniu trendów demograficznych, stanu zdrowia obywateli oraz zasobów instytucjonalnych  

i osobowych. 

Uzasadnienie: 

Kryterium zostanie spełnione, gdy we wniosku  

o dofinansowanie zostaną przedstawione wyniki 

(przeprowadzonej przez Wnioskodawcę wraz z Partnerami 

(jeżeli dotyczy)) analizy problemów i potrzeb w świadczeniu 

usług zdrowotnych na obszarze realizacji projektu, w tym dane 

ilościowe. Diagnoza powinna zawierać zwięzły opis 

problemów i potrzeb osób zamieszkujących na obszarze 

realizacji projektu w zakresie świadczenia usług oraz poziomu 

ich dostępności na danym obszarze, przy uwzględnieniu 

trendów demograficznych. Zaplanowane w ramach projektu 

działania muszą odpowiadać na zidentyfikowane w diagnozie 

problemy i potrzeby w świadczeniu usług. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 
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16. Projekt zakłada, że wsparcie każdej osoby niesamodzielnej oraz osoby z niepełnosprawnościami odbywa się na 

podstawie indywidualnie przygotowanego planu wsparcia, opracowanego we współpracy z uczestnikiem projektu. 

Uzasadnienie: 

Podstawą do uznania kryterium za spełnione będzie 

zapewnienie zindywidualizowanego wsparcia dla każdej osoby 

niesamodzielnej oraz osoby z niepełnosprawnościami. 

Wnioskodawca umożliwia tym uczestnikom projektu wpływ na 

świadczoną pomoc. Przygotowanie planu wsparcia musi 

zostać poprzedzone przeprowadzeniem indywidualnej 

diagnozy sytuacji rodzinnej i materialnej. Wnioskodawca 

zobowiązany jest do zapewnienia decyzyjności w sprawie 

ostatecznego kształtu, formy i zakresu wsparcia osobie 

niesamodzielnej/osobie z niepełnosprawnością lub osobie 

niesamodzielnej/z niepełnosprawnością (których stan zdrowia 

nie pozwala na świadome podjęcie decyzji) wspólnie z 

opiekunem prawnym/ opiekunem faktycznym.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

17. Wnioskodawca zapewnia funkcjonowanie (ze środków innych niż europejskie) nowo utworzonych miejsc opieki 

medycznej po zakończeniu realizacji projektu przez okres odpowiadający co najmniej okresowi realizacji projektu 

wskazanemu we wniosku o dofinansowanie. 

Uzasadnienie: 

Podstawą do uznania kryterium za spełnione będzie 

zamieszczenie przez Wnioskodawcę w treści wniosku 

deklaracji o zachowaniu trwałości efektów, przez utrzymanie 

utworzonych w ramach projektu miejsc opieki medycznej   

w liczbie odpowiadającej faktycznemu  

i prognozowanemu zapotrzebowaniu na tego typu usługi – co 

najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji 

projektu (ze środków innych niż europejskie). 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

2. 2 KRYTERIA PREMIUJĄCE 

6. Wnioskodawca lub Partner jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą 

udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie POZ na podstawie zawartej 

umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dyrektorem Świętokrzyskiego 

Oddziału Wojewódzkiego NFZ. 

Waga punktowa: 10 

Uzasadnienie: 

Włączenie do działań projektowych placówek podstawowej 

opieki zdrowotnej pozwoli dotrzeć bezpośrednio do grupy 

docelowej i wpłynie na zwiększenie efektywności 

podejmowanych działań. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

7. Wnioskodawca lub Partner projektu posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie 

merytoryczne w obszarze realizacji projektu. 
Waga punktowa: 10 

Uzasadnienie: 

Kryterium będzie premiować Wnioskodawców/ Partnerów 

posiadających doświadczenie i wiedzę w zakresie 

merytorycznym projektu, co przełoży się na wysoką jakość 

oraz skuteczność podejmowanych działań. Doświadczenie 

merytoryczne Wnioskodawców/ Partnerów musi być ściśle 

powiązane z obszarem (typem operacji), w którym będą 

realizowane działania projektowe. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 
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wniosku o dofinansowanie projektu. 

8. Projekt zawiera działania ukierunkowane na przeniesienie świadczeń opieki zdrowotnej 

z poziomu lecznictwa szpitalnego na rzecz podstawowej opieki zdrowotnej i 

ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, przede wszystkim przez: 

- zapewnienie lub wzmocnienie koordynacji opieki nad pacjentem,  

i/lub 

- rozwój zdeinstytucjonalizowanych form opieki nad pacjentem, w szczególności 

poprzez rozwój środowiskowych form opieki. 

Waga punktowa: 10 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu premiowanie tych projektów, które 

zawierają działania mające na celu przejście od  

opieki instytucjonalnej do środowiskowej zgodnie  

z "Ogólnoeuropejskimi wytycznymi dotyczącymi przejścia od 

opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie 

lokalnych społeczności" oraz z "Krajowym Programem 

Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020".  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

9. Projekt jest komplementarny z innymi projektami finansowanymi ze środków UE lub ze 

środków krajowych (również realizowanymi we wcześniejszych okresach 

programowania). 

Waga punktowa: 5 

Uzasadnienie: 

Kryterium pozwoli na przeprowadzenie działań 

komplementarnych z innymi projektami finansowanymi ze 

środków UE lub ze środków krajowych (również realizowanymi 

we wcześniejszych okresach programowania). 

Komplementarność może dotyczyć zarówno obszaru realizacji 

projektu jak i działań Wnioskodawcy/Partnerów. Przez 

komplementarność działań należy rozumieć ich dopełnienie 

się/uzupełnianie prowadzące do realizacji 

określonego/wspólnego celu (należy wskazać konkretne 

inwestycje i wykazać zakres ich komplementarności).  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

10. Projekt zakłada partnerstwo z: 

- jednostką samorządu terytorialnego z obszaru realizacji projektu, 
lub 

- jednostką organizacyjną jst działającą w obszarze pomocy i  integracji społecznej, 
lub 

- podmiotem ekonomii społecznej, którego działalnością statutową jest profilaktyka i 
promocja zdrowia. 

Waga punktowa: 5 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie kryterium ma na celu wzmocnienie potencjału 

Wnioskodawcy oraz zapewnienie koordynacji  

i komplementarności realizowanych działań projektowych. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

IV. ELEMENTY KONKURSU 

4. Weryfikacja braków w zakresie warunków formalnych lub oczywistych omyłek. 

5. Ocena merytoryczna wniosku. 

6. Etap negocjacji. 
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Część A. FISZKA DLA PROJEKTÓW KONKURSOWYCH 

DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE  

RPOWŚ 2014-2020 

Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług 

społecznych i zdrowotnych  

Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych – 

deinstytucjonalizacja usług opieki medycznej nad osobami 

niesamodzielnymi  

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

1. Cel szczegółowy 

RPOWŚ 

w ramach którego 

realizowane będą 

projekty 

Cel szczegółowy: Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych 

2. Priorytet 

inwestycyjny 

Priorytet inwestycyjny 9iv. Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz 

wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych 

w interesie ogólnym 

3. Nr konkursu 3 
Planowany kwartał 

ogłoszenia konkursu  
I  II x III  IV  

4. Planowany 

miesiąc  

rozpoczęcia 

naboru wniosków o 

dofinansowanie 

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

      x      

5. Planowana 

alokacja (PLN) 

3 570 000 – UE 

   315 000 – BP 

6. Wymagany wkład własny beneficjenta 

TAK  x NIE  

Minimalny udział wkładu własnego  

w finansowaniu wydatków 

kwalifikowalnych projektu  

min. 7,5%  

7. Typ/typy 

projektów 

przewidziane do 

realizacji w ramach 

konkursu 

1. Deinstytucjonalizacja usług opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi obejmująca w 

szczególności: 

a) wsparcie działalności lub tworzenie nowych miejsc opieki medycznej w formach 

zdeinstytucjonalizowanych (m.in. opieka paliatywna/hospicyjna realizowana zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej);   

b) długoterminową medyczną opiekę domową nad osobą niesamodzielną, w tym pielęgniarską 

opiekę długoterminową; 

c) zapewnienie opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi w zastępstwie 

za opiekunów będących członkami rodzin, w tym opieki domowej lub miejsc opieki  

w dziennych formach; 

d) wsparcie psychologiczne lub szkolenia dla opiekunów, w szczególności członków rodzin, w 

zakresie opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi; 

e) przygotowanie i tworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego  

i wspomagającego, połączonego z doradztwem w doborze sprzętu, treningami 

z zakresu samoobsługi wypożyczonego sprzętu oraz przygotowanie warunków 

do opieki domowej; 

f) szkolenia oraz prowadzenie doradztwa w zakresie dostosowania podmiotów leczniczych do 

potrzeb osób niesamodzielnych; 

g) teleopiekę medyczną, wykorzystywaną na potrzeby doradztwa medycznego oraz 
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bezpośredniej pomocy personelu medycznego na wezwanie w szczególnej sytuacji. 

 

Wsparcie, o którym mowa w punktach d, e, f i g nie może być realizowane jako samodzielne 

przedsięwzięcie a jedynie w połączeniu z pozostałymi punktami zawartymi w typie operacji,  

o których mowa w punktach: a, b i c. 

(typ nr 2 w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych) 

II. ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (w podziale na płeć i ogółem) 

1. WSKAŹNIKI REZULTATU  

Nazwa wskaźnika 
Szacunkowa wartość docelowa wskaźnika 

(Ogółem)  

1. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia 

usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu 

projektu 

28 

2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, 

uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, 

zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z 

prowadzącymi działalność na własny rachunek) po 

opuszczeniu programu   

23% 

2. WSKAŹNIKI PRODUKTU
 

Nazwa wskaźnika 
Szacunkowa wartość docelowa wskaźnika 

(Ogółem) 

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych usługami 

zdrowotnymi  w programie 

216 

III. KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW  

1. OGÓLNE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW – kryteria stanowią załącznik nr 3 do Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych dla RPOWŚ 2014-2020 

2. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW  

2.1  KRYTERIA DOSTĘPU 

1. Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy. 

Uzasadnienie: 

Ograniczony czas realizacji projektu do 24 miesięcy pozwoli 

Wnioskodawcom precyzyjnie zaplanować przedsięwzięcie, co 

przyczyni się do zwiększenia efektywności działań oraz 

sprawnego rozliczania wdrażanego projektu. Okres 24 

miesięcy liczony jest jako pełne miesiące kalendarzowe. 

IOK w uzasadnionych przypadkach, na etapie realizacji 

projektu, dopuszcza możliwość odstępstwa w zakresie 

przedmiotowego kryterium przez wydłużenie terminu realizacji 

projektu. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku 

o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

2. Projekt przewiduje realizację świadczeń opieki zdrowotnej wyłącznie przez podmioty uprawnione na mocy przepisów 

prawa powszechnie obowiązującego do wykonywania działalności leczniczej.   
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Uzasadnienie: 

Kryterium zapewnia, że świadczenia opieki zdrowotnej 

realizowane będą przez podmioty mające prawo do 

wykonywania działalności leczniczej, co zagwarantuje 

bezpieczeństwo i profesjonalizm realizowanych świadczeń. 

Wnioskodawca jest zobowiązany do wskazania we wniosku  

o dofinansowanie nazwy i danych teleadresowych podmiotu 

uprawnionego do wykonywania działalności leczniczej, który 

będzie realizował świadczenia opieki zdrowotnej. W przypadku 

kiedy Wnioskodawca na etapie składania wniosku nie posiada 

wiedzy na temat podmiotu, jest zobowiązany do wskazania 

trybu wyboru podmiotu leczniczego (np. przetarg, zlecenie 

zadania, wybór partnera). 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku 

o dofinansowanie projektu oraz danych zawartych w rejestrze 

podmiotów wykonujących działalność leczniczą znajdujących 

się na stronie internetowej www.rpwdl.csioz.gov.pl  

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

3. Projekt przewiduje udzielenie usług zdrowotnych w oparciu o Evidence Based Medicine. 

Uzasadnienie: 

Medycyna oparta na faktach umożliwia korzystanie  

w postępowaniu klinicznym z wiarygodnych dowodów 

naukowych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa terapii. 

Szczegółowe, precyzyjne i rozważne wykorzystywanie w 

postępowaniu klinicznym najlepszych dostępnych dowodów 

naukowych wpłynie na jakość realizowanych w ramach 

projektu działań. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie oświadczenia 

we wniosku o dofinansowanie projektu –  

w części X. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

4. Wnioskodawca składa nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie projektu w ramach konkursu – niezależnie czy jako 

Beneficjent czy Partner projektu. 

Uzasadnienie: 

Wnioskodawca ma możliwość złożenia wyłącznie jednego 

projektu w ramach konkursu niezależnie czy jako Beneficjent 

czy Partner projektu. 

Złożenie przez Wnioskodawcę więcej niż jednego wniosku  

w konkursie lub wystąpienie w charakterze Partnera, 

spowoduje odrzucenie przez Instytucję Organizującą Konkurs 

wszystkich złożonych wniosków, w których dany podmiot 

występuje.  

W przypadku wycofania wniosku o dofinansowanie 

Wnioskodawca ma prawo złożyć kolejny wniosek.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na etapie rejestracji 

wniosków o dofinansowanie. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

5. Ostatecznymi odbiorcami wsparcia w ramach projektu będzie minimum 30% osób: 

- z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym lub umiarkowanym, 

i/lub 

- z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania, 

i/lub 

- chorych na ch. Alzheimera lub zespoły otępienne. 

Uzasadnienie: 

Kryterium zostanie uznane za spełnione jeśli minimum 30% 

grupy docelowej będą stanowiły osoby  

z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym lub 

umiarkowanym, i/lub z zaburzeniami psychicznymi  

i zaburzeniami zachowania, i/lub chorzy na ch. Alzheimera lub 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

http://www.rpwdl.csioz.gov.pl/
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zespoły otępienne. Osoby te mają poważne trudności  

w funkcjonowaniu w życiu codziennym, zwłaszcza  

w relacjach z otoczeniem, w zakresie edukacji, zatrudnienia 

oraz w sprawach bytowych, dlatego zasadne jest objęcie 

wsparciem wskazanej grupy odbiorców.   

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku 

o dofinansowanie projektu. 

6. Projekt odpowiada na problemy i potrzeby w świadczeniu usług zidentyfikowane na obszarze realizacji projektu, przy 

uwzględnieniu trendów demograficznych, stanu zdrowia obywateli oraz zasobów instytucjonalnych  

i osobowych. 

Uzasadnienie: 

Kryterium zostanie spełnione, gdy we wniosku  

o dofinansowanie zostaną przedstawione wyniki 

(przeprowadzonej przez Wnioskodawcę wraz z Partnerami 

(jeżeli dotyczy)) analizy problemów i potrzeb w świadczeniu 

usług zdrowotnych na obszarze realizacji projektu, w tym dane 

ilościowe. Diagnoza powinna zawierać zwięzły opis problemów 

i potrzeb osób zamieszkujących na obszarze realizacji projektu  

w zakresie świadczenia usług oraz poziomu ich dostępności na 

danym obszarze, przy uwzględnieniu trendów 

demograficznych. Zaplanowane w ramach projektu działania 

muszą odpowiadać na zidentyfikowane w diagnozie problemy  

i potrzeby w świadczeniu usług. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku 

o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

7. Projekt zakłada, że wsparcie każdej osoby niesamodzielnej oraz osoby z niepełnosprawnościami odbywa się na 

podstawie indywidualnie przygotowanego planu wsparcia, opracowanego we współpracy z uczestnikiem projektu. 

Uzasadnienie: 

Podstawą do uznania kryterium za spełnione będzie 

zapewnienie zindywidualizowanego wsparcia dla każdej osoby 

niesamodzielnej oraz osoby z niepełnosprawnościami. 

Wnioskodawca umożliwia tym uczestnikom projektu wpływ na 

świadczoną pomoc. Przygotowanie planu wsparcia musi 

zostać poprzedzone przeprowadzeniem indywidualnej 

diagnozy sytuacji rodzinnej i materialnej. Wnioskodawca 

zobowiązany jest do zapewnienia decyzyjności w sprawie 

ostatecznego kształtu, formy i zakresu wsparcia osobie 

niesamodzielnej/osobie z niepełnosprawnością lub osobie 

niesamodzielnej/z niepełnosprawnością (których stan zdrowia 

nie pozwala na świadome podjęcie decyzji) wspólnie  

z opiekunem prawnym/ opiekunem faktycznym.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku 

o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

8. Wnioskodawca zapewnia funkcjonowanie (ze środków innych niż europejskie) nowo utworzonych miejsc opieki 

medycznej po zakończeniu realizacji projektu przez okres odpowiadający co najmniej okresowi realizacji projektu 

wskazanemu we wniosku o dofinansowanie. 

Uzasadnienie: 

Podstawą do uznania kryterium za spełnione będzie 

zamieszczenie przez Wnioskodawcę w treści wniosku 

deklaracji o zachowaniu trwałości efektów, przez utrzymanie 

utworzonych w ramach projektu miejsc opieki medycznej   

w liczbie odpowiadającej faktycznemu  

i prognozowanemu zapotrzebowaniu na tego typu usługi – co 

najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji 

projektu (ze środków innych niż europejskie). 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 
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o dofinansowanie projektu. 

2. 2 KRYTERIA PREMIUJĄCE 

1. Wnioskodawca lub Partner jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą 

udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie POZ na podstawie zawartej 

umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dyrektorem Świętokrzyskiego 

Oddziału Wojewódzkiego NFZ. 

Waga punktowa: 10 

Uzasadnienie: 

Włączenie do działań projektowych placówek podstawowej 

opieki zdrowotnej pozwoli dotrzeć bezpośrednio do grupy 

docelowej i wpłynie na zwiększenie efektywności 

podejmowanych działań. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku 

o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

2. Wnioskodawca lub Partner projektu posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie 

merytoryczne w obszarze realizacji projektu. 
Waga punktowa: 10 

Uzasadnienie: 

Kryterium będzie premiować Wnioskodawców/ Partnerów 

posiadających doświadczenie i wiedzę w zakresie 

merytorycznym projektu, co przełoży się na wysoką jakość 

oraz skuteczność podejmowanych działań. Doświadczenie 

merytoryczne Wnioskodawców/ Partnerów musi być ściśle 

powiązane z obszarem (typem operacji), w którym będą 

realizowane działania projektowe. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku 

o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

3. Projekt zawiera działania ukierunkowane na przeniesienie świadczeń opieki 

zdrowotnej z poziomu lecznictwa szpitalnego na rzecz podstawowej opieki zdrowotnej 

i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, przede wszystkim przez: 

- zapewnienie lub wzmocnienie koordynacji opieki nad pacjentem,  

i/lub 

- rozwój zdeinstytucjonalizowanych form opieki nad pacjentem,  

w szczególności poprzez rozwój środowiskowych form opieki. 

Waga punktowa: 10 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu premiowanie tych projektów, które 

zawierają działania mające na celu przejście od  

opieki instytucjonalnej do środowiskowej zgodnie  

z "Ogólnoeuropejskimi wytycznymi dotyczącymi przejścia od 

opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie 

lokalnych społeczności" oraz z "Krajowym Programem 

Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020".  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku 

o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

4. Projekt jest komplementarny z innymi projektami finansowanymi ze środków UE lub 

ze środków krajowych (również realizowanymi we wcześniejszych okresach 

programowania). 

Waga punktowa: 5 

Uzasadnienie: 

Kryterium pozwoli na przeprowadzenie działań 

komplementarnych z innymi projektami finansowanymi ze 

środków UE lub ze środków krajowych (również realizowanymi 

we wcześniejszych okresach programowania). 

Komplementarność może dotyczyć zarówno obszaru realizacji 

projektu jak i działań Wnioskodawcy/Partnerów. Przez 

komplementarność działań należy rozumieć ich dopełnienie 

się/uzupełnianie prowadzące do realizacji określonego/ 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 
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wspólnego celu (należy wskazać konkretne inwestycje i 

wykazać zakres ich komplementarności).  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku 

o dofinansowanie projektu. 

5. Projekt zakłada partnerstwo z: 

- jednostką samorządu terytorialnego z obszaru realizacji projektu, 

lub 

- jednostką organizacyjną jst działającą w obszarze pomocy i  integracji społecznej, 

lub 

- podmiotem ekonomii społecznej, którego działalnością statutową jest profilaktyka  

i promocja zdrowia. 

Waga punktowa: 5 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie kryterium ma na celu wzmocnienie potencjału 

Wnioskodawcy oraz zapewnienie koordynacji  

i komplementarności realizowanych działań projektowych. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku 

o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

IV. ELEMENTY KONKURSU 

1.   Weryfikacja braków w zakresie warunków formalnych lub oczywistych omyłek. 

2. Ocena merytoryczna wniosku. 

3. Etap negocjacji. 
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Część A. FISZKA DLA PROJEKTÓW KONKURSOWYCH 

DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE  
RPOWŚ 2014-2020 

Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług 

społecznych i zdrowotnych  

Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych – 

deinstytucjonalizacja usług opieki medycznej nad osobami 

niesamodzielnymi – zależnymi z powodu zaburzeń psychicznych i/lub 

uzależnienia od alkoholu i/lub uzależnienia od substancji 

psychoaktywnych. 

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

1. Cel szczegółowy 

RPOWŚ 

w ramach którego 

realizowane będą 

projekty 

Cel szczegółowy: Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych 

2. Priorytet 

inwestycyjny 

Priorytet inwestycyjny 9iv. Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz 

wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych 

w interesie ogólnym 

3. Nr konkursu 4 
Planowany kwartał 

ogłoszenia konkursu  
I  II  III x IV  

4. Planowany 
miesiąc  
rozpoczęcia 
naboru wniosków o 
dofinansowanie 

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

       x     

5. Planowana 

alokacja (PLN) 

8 500 000 – UE 

   750 000 – BP 

6. Wymagany wkład własny beneficjenta 

TAK  x NIE  

Minimalny udział wkładu własnego  

w finansowaniu wydatków 

kwalifikowalnych projektu  

min. 7,5%  

7. Typ/typy 

projektów 

przewidziane do 

realizacji w ramach 

konkursu 

1. Deinstytucjonalizacja usług opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi  – zależnymi  

z powodu zaburzeń psychicznych i/lub uzależnienia od alkoholu i/lub uzależnienia od substancji 

psychoaktywnych, obejmująca w szczególności: 

a) tworzenie oraz wsparcie działalności oddziałów dziennych psychiatrycznych (ogólnych); 

b) tworzenie oraz wsparcie działalności zespołów leczenia środowiskowego (domowego); 

c) tworzenie oraz wsparcie działalności hosteli oraz innych ośrodków (zespołów) opieki 

pozaszpitalnej wskazanych w punkcie 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie resortowych 

kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania; 

d) zapewnienie opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi w zastępstwie za opiekunów 

będących członkami rodzin; 

e) wsparcie psychologiczne i /lub szkolenie dla opiekunów, w szczególności członków rodzin, 

w zakresie opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi; 

f) przygotowanie i tworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego  

i wspomagającego, połączonego z doradztwem w doborze sprzętu, treningami z zakresu 

samoobsługi wypożyczonego sprzętu oraz przygotowanie warunków do opieki domowej; 

g) teleopiekę medyczną, wykorzystywaną na potrzeby doradztwa medycznego oraz 

bezpośredniej pomocy personelu medycznego na wezwanie w szczególnej sytuacji. 
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Wsparcie, o którym mowa w punktach: d, e, f i g nie może być realizowane jako samodzielne 

przedsięwzięcie, a jedynie w połączeniu z pozostałymi punktami zawartymi w typie operacji,  

o których mowa w punktach: a, b i c. 

(typ nr 3 w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych) 

II. ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (w podziale na płeć i ogółem) 

1. WSKAŹNIKI REZULTATU  

Nazwa wskaźnika 
Szacunkowa wartość docelowa wskaźnika 

(Ogółem)  

1. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia 

usług zdrowotnych istniejących 

po zakończeniu projektu 

84 

2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, 

uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, 

zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie 

z prowadzącymi działalność na własny rachunek) 

po opuszczeniu programu   

23% 

2. WSKAŹNIKI PRODUKTU
 

Nazwa wskaźnika 
Szacunkowa wartość docelowa wskaźnika 

(Ogółem) 

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych usługami 

zdrowotnymi w programie 

656 

III. KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW  

1. OGÓLNE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW – kryteria stanowią załącznik nr 3 do Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych dla RPOWŚ 2014-2020 

2. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

2.1 KRYTERIA DOSTĘPU 

1. Okres realizacji projektu nie może być krótszy niż 24 miesiące. 

Uzasadnienie: 

Wskazany minimalny okres realizacji projektu pozwoli na objęcie 

działaniami projektowymi większej grupy docelowej oraz na 

zapewnienie stabilności systemu opieki zdrowotnej. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

2. Projekt przewiduje realizację świadczeń opieki zdrowotnej wyłącznie przez podmioty uprawnione na mocy przepisów 

prawa powszechnie obowiązującego do wykonywania działalności leczniczej.   

Uzasadnienie: 

Kryterium zapewnia, że świadczenia opieki zdrowotnej 

realizowane będą przez podmioty mające prawo do wykonywania 

działalności leczniczej, co zagwarantuje bezpieczeństwo  

i profesjonalizm realizowanych świadczeń. 

Wnioskodawca jest zobowiązany do wskazania we wniosku  

o dofinansowanie nazwy i danych teleadresowych podmiotu 

uprawnionego do wykonywania działalności leczniczej, który 

będzie realizował świadczenia opieki zdrowotnej.  

W przypadku kiedy Wnioskodawca na etapie składania wniosku 

nie posiada wiedzy na temat podmiotu, jest zobowiązany do 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 
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wskazania trybu wyboru podmiotu leczniczego (np. przetarg, 

zlecenie zadania, wybór partnera). 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku  

o dofinansowanie projektu oraz danych zawartych w rejestrze 

podmiotów wykonujących działalność leczniczą znajdujących się 

na stronie internetowej www.rpwdl.csioz.gov.pl  

3. Projekt przewiduje udzielenie usług zdrowotnych w oparciu o Evidence Based Medicine. 

Uzasadnienie: 

Medycyna oparta na faktach umożliwia korzystanie  

w postępowaniu klinicznym z wiarygodnych dowodów naukowych 

dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa terapii. Szczegółowe, 

precyzyjne i rozważne wykorzystywanie w postępowaniu 

klinicznym najlepszych dostępnych dowodów naukowych wpłynie 

na jakość realizowanych w ramach projektu działań. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie oświadczenia we 

wniosku o dofinansowanie projektu – w części X. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

4. Wnioskodawca składa nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie projektu w ramach konkursu – niezależnie czy 

jako Beneficjent czy Partner projektu. 

Uzasadnienie: 

Wnioskodawca ma możliwość złożenia wyłącznie jednego projektu 

w ramach konkursu niezależnie czy jako Beneficjent czy Partner 

projektu. 

Złożenie przez Wnioskodawcę więcej niż jednego wniosku  

w konkursie lub wystąpienie w charakterze Partnera, spowoduje 

odrzucenie przez Instytucję Organizującą Konkurs wszystkich 

złożonych wniosków, w których dany podmiot występuje.  

W przypadku wycofania wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca 

ma prawo złożyć kolejny wniosek.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na etapie rejestracji wniosków  

o dofinansowanie. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

5. Projekt zakłada opracowanie we współpracy z uczestnikiem projektu Indywidualnego Planu Wsparcia (IPW) dla każdej 

osoby niesamodzielnej – zależnej z powodu zaburzeń psychicznych i/lub uzależnienia od alkoholu i/lub uzależnienia od 

substancji psychoaktywnych. 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu zapewnienie wysokiej jakości usług osobie 

niesamodzielnej – zależnej z powodu zaburzeń psychicznych i/lub 

uzależnienia od alkoholu i/lub uzależnienia od substancji 

psychoaktywnych poprzez dostosowanie indywidualnego planu 

wsparcia do potrzeb i sytuacji każdego uczestnika. Wnioskodawca 

zobowiązany jest do umożliwienia osobom niesamodzielnym  

i osobom z niepełnosprawnościami (a w przypadku osób  

z niepełnosprawnością intelektualną i osób niesamodzielnych, 

których stan zdrowia nie pozwala na świadome podjęcie decyzji – 

wspólnie z opiekunem prawnym /opiekunem faktycznym) kontroli 

nad świadczoną pomocą. Przygotowanie planu wsparcia musi 

zostać poprzedzone przeprowadzeniem indywidualnej diagnozy 

sytuacji rodzinnej, problemowej lub zagrożenia sytuacją 

problemową oraz potencjału, predyspozycji i potrzeb.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

6. Wnioskodawca zapewnia funkcjonowanie (ze środków innych niż europejskie) nowo utworzonych miejsc opieki 

medycznej po zakończeniu realizacji projektu przez okres odpowiadający co najmniej okresowi realizacji projektu 

wskazanemu we wniosku o dofinansowanie. 

Uzasadnienie: 
Podstawą do uznania kryterium za spełnione będzie 

zamieszczenie przez Wnioskodawcę w treści wniosku deklaracji  

o zachowaniu trwałości efektów, przez utrzymanie utworzonych  

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

http://www.rpwdl.csioz.gov.pl/
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w ramach projektu miejsc opieki medycznej  w liczbie 

odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu zapotrzebowaniu 

na tego typu usługi – co najmniej przez okres odpowiadający 

okresowi realizacji projektu (ze środków innych niż europejskie). 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

2. 2 KRYTERIA PREMIUJĄCE 

1. Wnioskodawca lub Partner jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą 

udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie POZ na podstawie zawartej 

umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dyrektorem Świętokrzyskiego 

Oddziału Wojewódzkiego NFZ. 

Waga 

punktowa: 
10 

Uzasadnienie: 

Włączenie do działań projektowych placówek podstawowej opieki 

zdrowotnej pozwoli dotrzeć bezpośrednio do grupy docelowej  

i wpłynie na zwiększenie efektywności podejmowanych działań. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

2. Wnioskodawca lub Partner projektu posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie  

w realizacji świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i/lub leczenia uzależnień. 

Waga 

punktowa: 
10 

Uzasadnienie: 

Kryterium będzie premiować Wnioskodawców/ Partnerów, którzy 

na dzień złożenia wniosku posiadają co najmniej 3-letnie 

doświadczenie w świadczeniu usług zdrowotnych dla osób  

z zaburzeniami i chorobami psychicznymi i/lub osób 

uzależnionych od alkoholu i/lub osób z uzależnieniami od 

substancji psychoaktywnych. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

3. Projekt zawiera działania ukierunkowane na przeniesienie świadczeń opieki 

zdrowotnej z poziomu lecznictwa szpitalnego na rzecz rozwoju 

zdeinstytucjonalizowanych form opieki nad pacjentem, poprzez rozwój 

środowiskowych form opieki. 

Waga 

punktowa: 
10 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu premiowanie tych projektów, które zawierają 

działania mające na celu przejście od opieki instytucjonalnej do 

środowiskowej zgodnie z "Ogólnoeuropejskimi wytycznymi 

dotyczącymi przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki 

świadczonej na poziomie lokalnych społeczności" oraz z 

"Krajowym Programem Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu 

Społecznemu 2020".  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

4. Projekt jest komplementarny z innymi projektami finansowanymi ze środków UE lub 

ze środków krajowych (również realizowanymi we wcześniejszych okresach 

programowania). 

Waga 

punktowa: 
5 

Uzasadnienie: 

Kryterium pozwoli na przeprowadzenie działań komplementarnych 

z innymi projektami finansowanymi ze środków UE lub ze środków 

krajowych (również realizowanymi we wcześniejszych okresach 

programowania). Komplementarność może dotyczyć zarówno 

obszaru realizacji projektu jak i działań Wnioskodawcy/Partnerów. 

Warunkiem koniecznym do określenia projektów jako 

komplementarne jest ich uzupełniający charakter, wykluczający 

powielanie się działań.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 
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5. Projekt zakłada partnerstwo z: 

- jednostką samorządu terytorialnego z obszaru realizacji projektu, 

lub 

- jednostką organizacyjną jst działającą w obszarze pomocy i  integracji 

społecznej, 

lub 

- podmiotem ekonomii społecznej, którego działalnością statutową jest 

profilaktyka i promocja zdrowia. 

Waga 

punktowa: 
5 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie kryterium ma na celu wzmocnienie potencjału 

Wnioskodawcy oraz zapewnienie koordynacji  

i komplementarności realizowanych działań projektowych. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

IV. ELEMENTY KONKURSU 

1. Weryfikacja braków w zakresie warunków formalnych lub oczywistych omyłek. 

2. Ocena merytoryczna wniosku. 

3. Etap negocjacji. 
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Część A. FISZKA DLA PROJEKTÓW KONKURSOWYCH 

DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE  
RPOWŚ 2014-2020 

Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług 

społecznych i zdrowotnych  

Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych  

(Programy wczesnego wykrywania wad rozwojowych  

i rehabilitacja dzieci zagrożonych niepełnosprawnością  

i niepełnosprawnych – Regionalny Program Zdrowotny) 

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

1. Cel szczegółowy 

RPOWŚ 

w ramach którego 

realizowane będą 

projekty 

Cel szczegółowy: Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych 

2. Priorytet 

inwestycyjny 

Priorytet inwestycyjny 9iv. Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz 

wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych 

w interesie ogólnym 

3. Nr konkursu 5 
Planowany kwartał 

ogłoszenia konkursu  
I  II  III  IV x 

4. Planowany 
miesiąc  
rozpoczęcia naboru 
wniosków o 
dofinansowanie 

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

          x  

5. Planowana 

alokacja (PLN) 

9 976 346 – UE 

   880 266 – BP 

6. Wymagany wkład własny beneficjenta 

TAK  x NIE  

Minimalny udział wkładu własnego  

w finansowaniu wydatków 

kwalifikowalnych projektu  

min. 7,5%  

7. Typ/typy 

projektów 

przewidziane do 

realizacji w ramach 

konkursu 

1. Programy wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych 

niepełnosprawnością i niepełnosprawnych, zgodnie z zapisami Policy Paper dla ochrony 

zdrowia na lata 2014-2020 obejmujące m.in.: 

a) wczesne wykrywanie wad rozwojowych w szczególności dotyczących układu krążenia 

u noworodków, niemowląt i małych dzieci, oraz zaburzeń słuchu, wzroku i mowy  

u dzieci w wieku szkolnym (z uwzględnieniem szkoleń pielęgniarek szkolnych), 

b) programy służące zwiększeniu bezpieczeństwa porodu i opieki poporodowej, 

c) programy rehabilitacji leczniczej dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością 

i niepełnosprawnych, 

d)  podnoszenie świadomości społecznej w zakresie wiedzy na temat zaburzeń słuchu, 

wzroku i mowy u dzieci, następstw niezdiagnozowanych i nieleczonych dysfunkcji, 

możliwości terapii oraz kształtowanie właściwych zachowań prozdrowotnych w tym 

obszarze, 

e) podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób związanych ze świadczeniem usług 

zdrowotnych. 

 

Wsparcie przewidziane w ramach typu projektu nr 1d i 1 e musi być realizowane łącznie  

z typem projektów 1a i/lub 1b i/lub 1c.   

(typ nr 1 w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych) 

II. ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (w podziale na płeć i ogółem) 
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1. WSKAŹNIKI REZULTATU  

Nazwa wskaźnika 
Szacunkowa wartość docelowa wskaźnika 

(Ogółem)  

1. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia 

usług zdrowotnych istniejących 

po zakończeniu projektu 

79 

2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, 

uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, 

zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie 

z prowadzącymi działalność na własny rachunek) 

po opuszczeniu programu 

23% 

2. WSKAŹNIKI PRODUKTU
 

Nazwa wskaźnika 
Szacunkowa wartość docelowa wskaźnika 

(Ogółem) 

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych usługami 

zdrowotnymi  w programie 

611 

III. KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW  

1. OGÓLNE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW – kryteria stanowią załącznik nr 3 do Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych dla RPOWŚ 2014-2020 

2. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW * 

IV. ELEMENTY KONKURSU 

1. Weryfikacja braków w zakresie warunków formalnych lub oczywistych omyłek. 

2. Ocena merytoryczna wniosku. 

3. Etap negocjacji. 

 

 

*Kryteria dotyczące konkursu zostaną uzupełnione po zatwierdzeniu przez Komitet Monitorujący RPOWŚ 2014-

2020 
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Część A. FISZKA DLA PROJEKTÓW KONKURSOWYCH 

DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE  

RPOWŚ 2014-2020 

Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej 

w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia  

Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej   

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

1. Cel szczegółowy 

RPOWŚ 

w ramach którego 

realizowane będą 

projekty 

Cel szczegółowy: Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w kreowaniu nowych 

miejsc pracy   

2. Priorytet inwestycyjny 

Priorytet inwestycyjny 9v. Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji 

zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej  

i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia. 

3. Nr konkursu 1 
Planowany kwartał 

ogłoszenia konkursu  
I x II  III  IV  

4. Planowany miesiąc  

rozpoczęcia naboru 

wniosków o 

dofinansowanie 

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

  x          

5. Planowana alokacja 

(PLN) 

24 650 000  – UE 

   2 900 000 – BP 

6. Wymagany wkład własny beneficjenta 

TAK  x NIE  

Minimalny udział wkładu własnego  

w finansowaniu wydatków 

kwalifikowalnych projektu  

min. 5%  

7. Typ/typy projektów 

przewidziane do realizacji 

w ramach konkursu 

1. Wsparcie sektora ekonomii społecznej realizowane przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii 

Społecznej  zapewniający w sposób komplementarny i łączny następujące działania: 

a) kompleksowe usługi wsparcia ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, w 

tym usługi animacyjne, inkubacyjne, biznesowe realizowane  

w ramach OWES;   

b) wsparcie dotacyjne powiązane z usługami towarzyszącymi, w tym wsparcie 

pomostowe w formie finansowej związane z tworzeniem miejsc pracy: 

 w nowych przedsiębiorstwach społecznych,  

 w istniejących przedsiębiorstwach społecznych,  

 w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych 

podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne; 

c) tworzenie regionalnych i lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej 

i przedsiębiorczości społecznej, w tym klastrów ekonomii społecznej; 

d) podnoszenie kwalifikacji, umiejętności i doświadczenia zawodowego kadry 

podmiotów ekonomii społecznej (w tym pracowników i wolontariuszy). 

II. ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (w podziale na płeć i ogółem) 

1. WSKAŹNIKI REZULTATU  

Nazwa wskaźnika 
Szacunkowa wartość docelowa wskaźnika 

(Ogółem)  
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1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym pracujących po 

opuszczeniu programu (łącznie z prowadzącymi 

działalność na własny rachunek)  

25% 

2. Liczba miejsc pracy utworzonych  

w przedsiębiorstwach społecznych 
255 

2. WSKAŹNIKI PRODUKTU
 

Nazwa wskaźnika 
Szacunkowa wartość docelowa wskaźnika 

(Ogółem) 

1. Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych 

wsparciem 
230 

2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych wsparciem  

w programie 

740  

III. KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

1. OGÓLNE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW – kryteria stanowią załącznik nr 3 do Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych dla RPOWŚ 2014-2020 

2. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW  

2.1 KRYTERIA DOSTĘPU 

1. Okres realizacji projektu jest nie krótszy niż 36 miesięcy, jednak nie dłuższy niż do 30.06.2023 roku. 

Uzasadnienie: 

Zgodnie z rekomendacjami wynikającymi z badań  

i wytycznych horyzontalnych, 36 miesięczny okres realizacji 

projektu zapewni stabilność systemu wsparcia dla sektora 

ekonomii społecznej i jednocześnie umożliwi precyzyjne 

zaplanowanie interwencji w tym zakresie.  

IOK w uzasadnionych przypadkach, na etapie realizacji 

projektu, dopuszcza możliwość odstępstwa w zakresie 

przedmiotowego kryterium przez wydłużenie terminu realizacji 

projektu, uwzględniając ograniczenia wynikające  

z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa  

z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

na lata 2014-2020. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku 

o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się 

do 

typu/typów 

(nr) 

1 

2. Realizacja projektu rozpocznie się 1 września 2019 roku, co zapewni ciągłość dostępu do usług wsparcia ekonomii 

społecznej. 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie terminu rozpoczęcia realizacji projektu od  

1 września 2019 r. zapewni ciągłość dostępu do usług wsparcia 

ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku 

o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się 

do 

typu/typów 

(nr) 

1 

3. W ramach konkursu podmiot/instytucja może być liderem lub partnerem tylko w jednym wniosku o dofinansowanie 

projektu. 
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Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu zapewnienie spójności działań na terenie 

województwa świętokrzyskiego oraz wykorzystanie  

i rozwój potencjału tkwiącego w poszczególnych subregionach  

i różnych podmiotach/ instytucjach. 

Złożenie przez podmiot/instytucję więcej niż jednego wniosku  

o dofinansowanie w konkursie lub złożenie wniosku jako lider  

i wystąpienie w charakterze Partnera w innym wniosku, 

spowoduje odrzucenie przez Instytucję Organizującą Konkurs 

wszystkich złożonych wniosków, w których dany podmiot/ 

instytucja występuje.  

W przypadku wycofania wniosku o dofinansowanie 

podmiot/instytucja ma prawo złożyć kolejny wniosek.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku 

o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się 

do 

typu/typów 

(nr) 

1 

4. Usługi wsparcia ekonomii społecznej są realizowane wyłącznie przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 

(OWES) posiadający akredytację ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. 

Uzasadnienie: 

Projekty mogą być realizowane wyłącznie przez OWES 

posiadające akredytację ministra właściwego do spraw 

zabezpieczenia społecznego dla wszystkich typów usług 

wsparcia ekonomii społecznej. O dofinansowanie projektu może 

ubiegać się podmiot lub partnerstwo świadczący usługi 

wsparcia ekonomii społecznej nieposiadający akredytacji,  

o ile uzyska taką akredytację przed podpisaniem umowy  

o dofinansowanie projektu. 

Przedłożenie dokumentu potwierdzającego otrzymanie 

akredytacji jest wymagana na etapie podpisywania umowy  

o dofinansowanie projektu. 

IOK ma prawo odstąpić od podpisania umowy  

o dofinansowanie projektu z podmiotem lub partnerstwem 

rekomendowanym do dofinansowania w przypadku, gdy termin 

uzyskania przez niego akredytacji w sposób znaczący wpłynie 

na realizację celów i rezultatów projektu oraz spowoduje 

konieczność dokonania istotnych zmian w harmonogramie 

projektu i jego budżecie. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku 

o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się 

do 

typu/typów 

(nr) 

1 

5. Minimalny poziom wskaźnika produktu „Liczba osób zagrożonych ubóstwem  lub wykluczeniem społecznym objętych 

wsparciem w programie” wynosi: 

 w subregionie południowym – 326 osób 

 w subregionie północnym – 414 osób 

a minimalny poziom wskaźnika rezultatu „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)” wynosi 25%. 

Uzasadnienie: 

Liczba osób określona została na podstawie liczebności osób 

zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym 

zamieszkujących na obszarze subregionów.  

Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie i wartości docelowej wskaźnika 

produktu „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie” 

oraz wskaźnika rezultatu „Liczba osób zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu 

programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek). 

Stosuje się 

do 

typu/typów 

(nr) 

1 
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6. OWES składa wniosek wyłącznie na jeden ze wskazanych subregionów woj. świętokrzyskiego: 

1) subregion północny, do którego zalicza się powiaty: kielecki, konecki, skarżyski, starachowicki, ostrowiecki i 

miasto Kielce; 

2) subregion południowy, do którego zalicza się powiaty: włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski, 

buski, staszowski, opatowski, sandomierski. 

Uzasadnienie: 

Spośród złożonych wniosków do dofinansowania wyłoniony 

zostanie tylko jeden projekt dla jednego subregionu, co pozwoli 

na objęcie usługami wsparcia ekonomii społecznej całego 

obszaru województwa świętokrzyskiego. Zastosowanie 

niniejszego kryterium pozwoli uniknąć sytuacji, w której na 

jednym terytorium działa kilka OWES dublujących te same 

usługi i rywalizujących o klienta.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku 

o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się 

do 

typu/typów 

(nr) 

1 

7. OWES działający w subregionie północnym zobowiązany jest do osiągnięcia następujących wskaźników 

efektywnościowych: 

 wskaźnik 1:  

liczba grup inicjatywnych, które w wyniku działalności OWES wypracowały założenia co do utworzenia PES – 45, 

 wskaźnik 2:   

liczba środowisk, które w wyniku działalności OWES przystąpiły do wspólnej realizacji przedsięwzięcia mającego na 

celu rozwój ekonomii społecznej – 6, 

 wskaźnik 3:  

liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku działalności OWES dla osób wskazanych w definicji PS – 135, 

 wskaźnik 4:  

liczba organizacji pozarządowych prowadzących działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność 

gospodarczą utworzonych w wyniku działalności OWES – 18; 

 wskaźnik 5:  

procent wzrostu obrotów PS objętych wsparciem – 5% w minimum 50% przedsiębiorstw społecznych objętych 

wsparciem. 

Uzasadnienie: 

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju od 

OWES wymagane jest osiągnięcie wybranych wskaźników 

efektywnościowych w ramach akredytacji OWES 

zapewniających wymierne efekty funkcjonowania tych 

ośrodków.  

Wartość poszczególnych wskaźników określona została na 

minimalnym wymaganym poziomie dla okresu realizacji 

projektu. Założony poziom wskaźników efektywnościowych 

określony przez ROPS w Kielcach uwzględnia w szczególności 

stan rozwoju ekonomii społecznej w subregionach oraz potrzeby 

rozwojowe, z uwzględnieniem zróżnicowań terytorialnych,  

a także postanowienia Regionalnego Programu Rozwoju 

Ekonomii Społecznej w Województwie Świętokrzyskim do 2020 

r. Szczegółowa metodologia pomiaru poszczególnych 

wskaźników efektywnościowych wskazana jest w Załączniku nr 

2 do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w 

obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa  

z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku 

o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się 

do 

typu/typów 

(nr) 

1 

8. OWES działający w subregionie południowym zobowiązany jest do osiągnięcia następujących wskaźników 

efektywnościowych:  

 wskaźnik 1:  
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liczba grup inicjatywnych, które w wyniku działalności OWES wypracowały założenia co do utworzenia PES –  40, 

 wskaźnik 2:   

liczba środowisk, które w wyniku działalności OWES przystąpiły do wspólnej realizacji przedsięwzięcia mającego na 

celu rozwój ekonomii społecznej – 8, 

 wskaźnik 3:  

liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku działalności OWES dla osób wskazanych w definicji PS – 120, 

 wskaźnik 4:  

liczba organizacji pozarządowych prowadzących działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność 

gospodarczą utworzonych w wyniku działalności OWES – 24, 

 wskaźnik 5:  

procent wzrostu obrotów PS objętych wsparciem – 5% w minimum 50% przedsiębiorstw społecznych objętych 

wsparciem. 

Uzasadnienie: 

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju od 

OWES wymagane jest osiągnięcie wybranych wskaźników 

efektywnościowych w ramach akredytacji OWES 

zapewniających wymierne efekty funkcjonowania tych 

ośrodków.  

Wartość poszczególnych wskaźników określona została na 

minimalnym wymaganym poziomie dla okresu realizacji 

projektu. Założony poziom wskaźników efektywnościowych 

określony przez ROPS w Kielcach uwzględnia w szczególności 

stan rozwoju ekonomii społecznej w subregionach oraz potrzeby 

rozwojowe, z uwzględnieniem zróżnicowań terytorialnych,  

a także postanowienia Regionalnego Programu Rozwoju 

Ekonomii Społecznej w Województwie Świętokrzyskim do 2020 

r. Szczegółowa metodologia pomiaru poszczególnych 

wskaźników efektywnościowych wskazana jest w Załączniku  

nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć  

w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa  

z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku 

o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się 

do 

typu/typów 

(nr) 

1 

9. Wnioskodawca lub partner w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, 

oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną) na terenie subregionu, na który składa wniosek. 

Uzasadnienie: 

Lokalizacja biura projektu na terenie jednego z obszarów 

pozwoli na zapewnienie uczestnikom projektu (osoby zagrożone 

wykluczeniem społecznym, podmioty ekonomii społecznej 

prowadzące działalność na terenie jednego z subregionów) 

ułatwionego dostępu do kadry projektu, dokumentacji, bez 

konieczności ponoszenia wysokich kosztów dojazdów.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku 

o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się 

do 

typu/typów 

(nr) 

1 

10. OWES jest operatorem dotacji i usług towarzyszących przyznaniu dotacji na tworzenie miejsc pracy na podstawie 

regulaminu opracowanego we współpracy ROPS-OWES. 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu zapewnienie spójności udzielania 

wsparcia dotacyjnego i pomostowego na terenie woj. 

świętokrzyskiego.  

OWES zobowiązany jest do przyznawania dotacji i udzielania 

wsparcia pomostowego w oparciu o wspólny regulamin 

opracowany we współpracy ROPS i OWES do 3 m-cy od 

rozpoczęcia realizacji projektów.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku 

Stosuje się 

do 

typu/typów 

(nr) 

1 
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o dofinansowanie projektu. 

11. Maksymalna wartość dofinansowania dla poszczególnych subregionów zgodna z kwotami określonymi w regulaminie 

konkursu. 

Uzasadnienie: 

Komitet Monitorujący RPO WŚ 2014-2020 upoważnia Instytucję 

Organizującą Konkurs do określenia na poziomie Regulaminu 

konkursu maksymalnej wartości dofinansowania w odniesieniu 

do danego obszaru, tj. subregionu południowego i północnego. 

Maksymalna wartość dofinansowania zostanie zróżnicowana ze 

względu na specyfikę potrzeb w obszarze rozwoju ekonomii 

społecznej. Podział środków zostanie dokonany  

w szczególności w oparciu o liczbę dofinansowanych miejsc 

pracy, określonych we wskaźniku efektywnościowym nr 3.  

IOK w uzasadnionych przypadkach, na etapie realizacji 

projektu, dopuszcza możliwość odstępstwa w zakresie 

przedmiotowego kryterium przez zwiększenie wartości 

dofinansowania projektu. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku 

o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się 

do 

typu/typów 

(nr) 

1 

12. W ramach projektu OWES zapewnia udzielanie wsparcia doradczego  m. in. w zakresie wykorzystania zwrotnych 

instrumentów finansowych/dotacji dla przedsiębiorstw społecznych, dla działających spółdzielni socjalnych powstałych 

lub wspartych w perspektywie finansowej 2007-2013, perspektywie finansowej 2014-2020 oraz zapewnia, iż będzie 

współpracował z pośrednikami finansowymi oferującymi instrumenty finansowe bezpośrednio podmiotom ekonomii 

społecznej. 

Uzasadnienie: 

Celem wprowadzenia niniejszego kryterium jest zapewnienie 

świadczenia przez OWES profesjonalnych usług nie tylko  

w zakresie świadczenia wsparcia bezzwrotnego, ale także   

informowania przedsiębiorstw społecznych (w tym spółdzielni 

socjalnych powstałych w poprzednim okresie programowania)  

o możliwości  korzystania ze zwrotnych instrumentów 

finansowych  wspomagających rozwój tych przedsiębiorstw.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku 

o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się 

do 

typu/typów 

(nr) 

1 

13. OWES współpracuje z regionalnym koordynatorem rozwoju ekonomii społecznej (ROPS), Regionalnym Komitetem 

Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz ośrodkiem wsparcia ekonomii społecznej działającym w drugim subregionie. 

Uzasadnienie: 

OWES wspólnie z ROPS ustala plan i zasady współpracy oraz 

realizacji wspólnych inicjatyw. Określa podział zadań 

i obszarów kompetencji w szczególności w zakresie działań 

animacyjnych adresowanych do sektora publicznego 

(szczególnie jednostek samorządu terytorialnego), służących 

zwiększeniu udziału PES w rynku, zwiększeniu roli PES  

w realizacji usług społecznych świadczonych w interesie 

ogólnym. Podział ról wynika z regionalnego programu rozwoju 

ekonomii społecznej lub innego dokumentu zawierającego 

uzgodnienia ROPS i OWES, a w przypadku braku stosownego 

zapisu zostanie uzgodniony przez Regionalny Komitet Rozwoju 

Ekonomii Społecznej.  

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy OWES 

zobowiązał się do współpracy z regionalnym koordynatorem 

rozwoju ekonomii społecznej (ROPS), Regionalnym Komitetem 

Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz ośrodkiem wsparcia 

ekonomii społecznej działającym w drugim subregionie. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku 

o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się 

do 

typu/typów 

(nr) 

1 



97 

14. Projekt jest zgodny z planem działania OWES uzgodnionym z ROPS. 

Uzasadnienie: 

Kryterium pozwoli zapewnić spójność działań dofinansowanych 

podmiotów z polityką regionalną na rzecz rozwoju ekonomii 

społecznej i założeniami projektu ROPS dotyczącego 

koordynacji ekonomii społecznej. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku 

o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się 

do 

typu/typów 

(nr) 

1 

15. OWES współpracuje z właściwymi terytorialnie PUP w zakresie przyznawania dotacji na tworzenie miejsc pracy  

w nowych i istniejących PS. 

Uzasadnienie: 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy OWES 

zobowiązał się do współpracy z PUP właściwymi terytorialnie 

dla obszaru realizacji projektu w zakresie tworzenia miejsc 

pracy w PS. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku 

o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się 

do 

typu/typów 

(nr) 

1 

16. OWES współpracuje z beneficjentami projektów PI 9i i 9iv w celu wspierania tworzenia miejsc pracy w PS dla osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

Uzasadnienie: 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy OWES 

zobowiązał się do współpracy z beneficjentami projektów PI 9i  

i 9iv. Kryterium ma na celu zapewnienie kompleksowej ścieżki 

wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,  

w tym szczególnie osób wychodzących z WTZ, CIS, placówek 

opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych i innych 

tego typu placówek.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku 

o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się 

do 

typu/typów 

(nr) 

1 

17. Wnioskodawca zapewnia, że w dostępie do wsparcia w zakresie tworzenia miejsc pracy preferowane są osoby 

zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które skorzystały lub korzystają z projektów w ramach Działania 

9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie, a ich ścieżka reintegracji wymaga dalszego wsparcia. 

Uzasadnienie: 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy w projekcie 

zaplanowano preferencje dla osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, które skorzystały lub korzystają  

z projektów w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja 

zwiększająca szanse na zatrudnienie, a których ścieżka 

reintegracji wymaga dalszego wsparcia w ramach Poddziałania 

9.3.1 Wsparcie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu 

ułatwienia dostępu do zatrudnienia.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku 

o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się 

do 

typu/typów 

(nr) 

1 

18. OWES weryfikuje status PS i współpracuje w tym zakresie z ROPS. 

Uzasadnienie: 

OWES zobligowany jest do weryfikowania statusu PS zgodnie  

z zasadami kwalifikacji określonymi w załączniku nr 3 do 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 

środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.  

IOK w uzasadnionych przypadkach, na etapie realizacji 

projektu, dopuszcza możliwość odstępstwa od obowiązku 

spełnienia przedmiotowego kryterium w celu zachowania 

zgodności z obowiązującymi aktami prawnymi i/lub ze zmianą 

zapisów Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć  

Stosuje się 

do 

typu/typów 

(nr) 

1 
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w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa  

z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

na lata 2014-2020. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku 

o dofinansowanie projektu. 

19. Wnioskodawca preferuje tworzenie miejsc pracy w PS w kluczowych sferach rozwojowych oraz w kierunkach rozwoju 

określonych w strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego, w zakresie i sposób wskazany przez Regionalny 

Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej. 

Uzasadnienie: 

Dzięki niniejszemu kryterium tworzone miejsca pracy oraz PS 

powiązane będą z zadaniami użyteczności publicznej, które 

trwale są realizowane przez JST, tworząc stabilny rynek dla PS.  

Zakres i sposób preferowania sfer rozwojowych uzgodniony 

zostanie przez IZ RPOWŚ 2014-2020 z Regionalnym 

Komitetem Rozwoju Ekonomii Społecznej (RKRES) oraz OWES 

najpóźniej 2 miesiące po rozpoczęciu projektu. Przy ustalaniu 

zakresu przeanalizowane zostaną kluczowe sfery rozwoju 

wskazane w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii 

Społecznej, tj. zrównoważony rozwój, solidarność pokoleń, 

polityka rodzinna, turystyka społeczna, budownictwo społeczne, 

lokalne produkty kulturowe, usługi aktywnej integracji oraz  

w kierunkach rozwoju określonych w strategii rozwoju 

województwa i w regionalnym programie rozwoju ekonomii 

społecznej. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku 

o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się 

do 

typu/typów 

(nr) 

1 

2. 2 KRYTERIA PREMIUJĄCE 

1. Wnioskodawca lub Partner posiada doświadczenie w tworzeniu trwałych miejsc pracy 

w spółdzielniach socjalnych lub innych przedsiębiorstwach społecznych na terenie 

subregionu, którego dotyczy wniosek o dofinansowanie.  

Doświadczenie oznacza utworzenie na tym subregionie co najmniej 40 trwałych 

miejsc pracy w spółdzielniach socjalnych lub innych przedsiębiorstwach społecznych 

w okresie od 01.01.2013 roku do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Waga 

punkto

wa: 

10 

Uzasadnienie: 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy 

Wnioskodawca lub Partner posiada doświadczenie  

w tworzeniu trwałych miejsc w PS.  

Jako trwałe miejsca pracy, o których mowa w treści kryterium, 

należy rozumieć miejsca pracy utworzone w spółdzielniach 

socjalnych lub innych przedsiębiorstwach społecznych, 

istniejące na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie lub 

takie, które zostały zlikwidowane, jednak funkcjonowały przez 

okres co najmniej 18 miesięcy. Do miejsc pracy tworzonych na 

terenie danego subregionu zaliczyć należy zarówno miejsca 

powstałe w perspektywie finansowej 2014-2020, jak i miejsca 

pracy, które powstały w ramach poprzedniej perspektywy, 

finansowane ze środków UE, PUP/FP, PFRON.  

Otrzymanie punktów za spełnienie kryterium oznacza,  

iż Wnioskodawca/Partner zna teren subregionu i potrafi tworzyć 

na nim trwałe miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej, co 

daje większą szansę na realizację zaplanowanych w kryteriach 

dostępu wskaźników.   

Jak wynika z badania pn. „Ewaluacja systemu wsparcia 

ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim”, 

Stosuje się 

do 

typu/typów 

(nr) 

1 
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województwo świętokrzyskie charakteryzuje się relatywnie 

niskim poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego (na tle 

innych regionów), w tym sektora ekonomii społecznej. Wyraźne 

różnice występują również pomiędzy poszczególnymi 

subregionami województwa (subregion północny – charakter 

przemysłowy, subregion południowy – charakter rolniczy), co 

wiąże się ze stosowaniem odmiennych metod i sposobów pracy 

oraz innej jej organizacji.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku 

o dofinansowanie projektu. 

IV. ELEMENTY KONKURSU 

1. Weryfikacja braków w zakresie warunków formalnych lub oczywistych omyłek. 

2. Ocena merytoryczna wniosku. 

3. Etap negocjacji 

 

 

  
 


